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1. Bevezetés 
 

Napjaink egyik principális környezeti problémája a globális klímaváltozás, amelynek 

egyik okozója az ipari forradalom óta megnövekedett légköri CO2 mennyiség (~400 ppm, 

NOAA/ESRL, 2015).  Ennek következtében a CO2 emissziójának csökkentésére több 

nemzetközi egyezmény is született (pl. Kyotói jegyzőkönyv, 1979, 2009/31/EK Irányelv).  

Továbbá az IPCC (International Panel on Climate Change) jelentések egyik alappillérét is 

képezi a légköri CO2 csökkentésére irányuló lehetőségek vizsgálata (pl. IPCC, 2013).  A 

kibocsátás mérséklésének egyik módszere lehet az ipari eredetű CO2 geológiai tárolókba 

történő injektálása (Arts et al., 2008): ez a technológia a CCS (CO2 Capture and Storage).  A 

CCS során a CO2-t egy ipari/energetikai pontforrásnál (pl. cementgyár) leválasztják, majd a 

tároló körzetbe szállítják.  Ezt követően a tárolórendszerbe injektálják és monitorozzák az 

érintett területet, hogy a besajtolt CO2 viselkedését folyamatosan ellenőrizzék, esetleges 

kiáramlását megakadályozzák.  A CO2 felszín alá történő injektálását nemcsak a légköri CO2 

emisszió csökkentésére alkalmazhatják, hanem a kőolajtelepek kitermelésének hatékonyságát 

is növelhetik vele (Oelkers & Cole, 2008).  Ez a technológia az EOR (Enhanced Oil 

Recovery).  Az EOR-t a XX. század közepe óta alkalmazzák a kőolajiparban, hazánkban az 

1970-es években kezdték el használni.  A technológia tudományos háttere az, hogy a CO2 a 

szén-hidrogének viszkozitását csökkenti, így az könnyebben kitermelhető lesz (Oelkers & 

Cole, 2008).   

A fent bemutatott két technológia (CCS és EOR) legkritikusabb része a 

tárolórendszerek kiválasztása és a felszín alatti folyamatok nyomon követése, megértése.  E 

témakör kutatásáról számos laboratóriumi kísérleti (Gaus, 2010, Berta et al., 2011, De Silva et 

al., 2015) és geokémiai modell alapú megközelítés (Xu et al., 2003, Sendula, 2015) látott 

napvilágot.  A CO2 hatására végbemenő folyamatok előrejelzését segítik a természetes CO2-

felhalmozódások (pl. Worden, 2006) tanulmányozása is.  Természetes CO2-előfordulások 

nagy számban ismertek a Földön (1. ábra), kialakulásuk leggyakrabban köpeny 

tevékenységhez köthető (pl. Baker et al., 1995).  Azonban CO2-felhalmozódás keletkezhet 

szerves anyag éréséhez kapcsolódva, illetve karbonátok metamorfizálódása során is (pl. 

Clayton et al., 1990).  A természetes CO2-rendszerek vizsgálatával képet kaphatunk arról, 

hogy az ipari céllal létrehozott CO2-tárolókban milyen reakciók játszódhatnak le geológiai 

időskálán (pl. Watson et al., 2004). 
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1. ábra: Természetes CO2-felhalmozódások előfordulása a Földön (IPCC 2010). 

 

Az eddigi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a CO2-besajtolás hatására a 

pórusfluidum pH-ja lecsökken, kb. 2 körüli értéket vesz fel.  Ennek következtében először a 

karbonát ásványok oldódnak, majd a kőzetben lévő szilikát ásványok alakulnak át.  Az 

ásványi reakciók hatására a pH elkezd növekedni (~ 7-ig), új ásványfázisok jelenhetnek meg 

mint például az ankerit, a sziderit és a dawsonit.  A dawsonit NaAlCO3(OH)2 képlettel 

leírható ritka ásvány.  Egyes természetes CO2-tároló rendszerekben megjelenik, másikban 

nem, aminek oka jelenleg tisztázatlan.  Feltehetően összefüggésben áll a CO2 beáramlásának 

sebességével és a CO2 parciális nyomásával (Hellevang et al., 2005, Zhou et al., 2014).  

Ennek az ásványnak a vizsgálata különösen fontos, mert jó indikátora a CO2 és a környezete 

között lejátszódó kölcsönhatásoknak.  Ugyanis ha egy természetes CO2-rezervoárban jelen 

van a dawsonit, akkor a nagy mennyiségű CO2 által okozott ásványos és szöveti változásokat 

ehhez az ásványhoz lehet viszonyítani.  Így azok a fázisok, amelyek a dawsonittal egy időben, 

vagy azt követően jelennek meg, feltételezések szerint a CO2 hatására váltak ki (pl. Worden, 

2006).   

Az ásványos összetétel vizsgálata azért is fontos az ipari eredetű CO2-tárolásban, mert 

információt nyújt arról, hogy a tárolórendszer mitől biztonságos és mely kémiai és fizikai 

paraméterek befolyásolhatják a rendszer szivárgásmentességét.  Az eddigi kutatások alapján a 

CO2 tárolás biztonságának szempontjából az egyik legfontosabb tulajdonság a kellően kis 

porozitású és permeabilitású fedőkőzet (Kaldi et al., 2013).  A fedőkőzet szerepe az, hogy 
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megakadályozza a CO2 tárolórendszerből történő szivárgását, ezért lényeges szempont, hogy 

ne harántolják áteresztő törések illetve repedések, amely révén a CO2 kiszabadulhat a 

rezervoárból.  Azonban az eddigi kutatások nem tértek ki arra, hogy milyen kémiai és fizikai 

változások jöhetnek létre, ha a CO2 a fedőkőzetbe diffundál.  Ennek oka, hogy a legtöbb 

természetes CO2-előfordulást - amelyen lehetne tanulmányozni ezeket a folyamatokat - 

szénhidrogén kutatással kapcsolatban során tárták fel, ekkor a fedőkőzetet nem mintázták meg 

(Stevens & Tye2007). 

A tárolórendszer biztonsága attól is függ, hogy a CO2 milyen módon csapdázódik a 

tárolókőzetben.  A csapdázódás fő módjai a szerkezeti, az oldódásos és az ásványos 

csapdázódás.  A szerkezeti csapdázódás során a CO2 a pórustérben reked meg, míg az 

oldódásos csapdázódáskor beoldódik a rendszerben lévő pórusvízbe.  Az ásványos 

csapdázódás során a fentebb leírtak szerint karbonátásványok kötik meg a CO2-t.  A 

legbiztonságosabb csapdázódási mód az ásványos megkötődés, azonban ennek kialakulásához 

emberi léptékben hosszú idő kell (akár >1000 év) (Bachu et al., 2007). 

Doktori munkám kutatási területeként Magyarország nyugati részén, a Kisalföldön 

található Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulást választottam.  A területen a CO2 

teljes földtani gázvagyona csaknem 25 millió tonna (Mészáros et al., 1979), amelyből jelenleg 

körülbelül 100.000 tonnát termelnek ki évente.  Doktori munkámban a fent vázolt, CO2 

tárolás szempontjából fontos tényezőket áttekintve a következő célkitűzéseket tettem: 

1/ Mihályi-Répcelak területen milyen geokémiai, ásványtani, kőzettani változások 

jöhettek létre a CO2 felhalmozódásának hatására az üledékes kőzetekben.   

2/ A kutatómunkám fontos feladata a terület környezeti kockázatának felmérése. 

3/ A különböző formában csapdázódott CO2 mennyiségének becslését is célul tűztem 

ki.  

A fent leírt célok eléréséhez petrográfiai (polarzációs mikroszkóppal és pásztázó 

elektron mikroszkóppal), fázisanalitikai (röntgen-pordiffrakció, termikus analízis, Raman 

spektrometria, Fourier transzformációs infravörös spektrometria), szemcseméretelemzést és 

kémiai vizsgálatokat végeztem.  A vizsgálatok segítségével meghatároztam az ásványok 

szöveti helyzetét, a kőzetek ásványos összetételét és szemcseméret-eloszlását.  Majd az 

eredmények ismeretében felállítottam egy elméleti diagenetikus sorrendet, a Mihályi-

Répcelak természetes CO2-előfordulás tárolókőzeteiben megtalálható ásványok 

paragenezisének és reakcióinak időbeli változására vonatkozóan.  Ezt az eredményt egy 

azonos geológiai fáciesből származó, de szén-dioxid mentes környezetben képződött kőzetről 

készült geokémiai modellel vetettem össze, amely azt vizsgálta, hogy az adott kőzet hogyan 
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viselkedne szén-dioxid besajtolás esetén.  Erre azért volt szükség, mert a modell segít 

értelmezni, hogy egy adott vizsgált területen mely geokémiai folyamatok köthetők a CO2 

megjelenéséhez. 

Az ipari eredetű szén-dioxid tárolásának minden esetben van egy bizonyos mértékű 

kockázata, amelynek csökkentése elősegíthető azzal, ha a természetes CO2-rendszereket, a 

bennük lezajló folyamatokat ismerjük.  A természetes CO2-előfordulásokon elvégzett 

kockázatelemzés nagyban hozzájárulhat egy jól működő, a legfontosabb paramétereket feltáró 

és a különböző paraméterek közötti összefüggésekre rámutató módszertan kidolgozásához. 

Ezért a doktori munkám, illetve a korábbi irodalmak eredményeinek (pl. Mészáros et al., 

1979, Szamosfalvi, 2014) felhasználásával kísérletet tettem a Mihályi-Répcelak terület CO2-

előfordulás környezetére gyakorolt kockázat becslésére.  A kiértékeléshez Bruno et al. (2014) 

munkáját vettem figyelembe. 

A doktori dolgozatom felépítését tekintve a következő struktúrát követem.  Elsőként 

ismertetem a természetes CO2-rendszerek szakirodalmát, majd bemutatom a Mihályi-

Répcelak terület geológiai hátterét.  Ezt követően rátérek az alkalmazott technológiák 

ismertetésére, majd vizsgált minták leírására.  Az eredmények bemutatása után diszkutálom 

azokat, majd levonom a fő következtetéseimet.  Végül összefoglalom doktori munkám új 

tudományos eredményeit. 
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2. CO2-rendszerek 
 

A természetes CO2-előfordulásokban a CO2 geológiai időskálán is mérhető idő óta 

szivárgásmentesen van jelen.  Ezzel szemben a természetes CO2-analógok olyan rendszerek, 

amelyekből a CO2 tartósan áramlik a felszín felé.  Jelen fejezet egy összefoglalás olyan 

természetes CO2-rendszerek kutatásáról, amelyek esetében a rezervoárkőzet-anyag homokkő.  

Azért kerültek a homokkő kőzettestek a középpontba, mert az ipari eredetű CO2 tárolás 

szempontjából ezek adják a legnagyobb tárolási potenciált Magyarországon (Fancsik et al., 

2007). 

A természetes CO2-rendszerek vizsgálata a XXI. századtól kapott nagyobb teret a 

tudományos kutatásokban, és több nemzetközi projekt is feldolgozta ezeket a területeket.  A 

NASCENT az Európában található természetes CO2-rendszereket (Pearce et al., 2005), a 

NACS (Stevens & Tye 2007) az Egyesült Államokban előforduló, míg a GEODISC (Stevens 

et al., 2001) az ausztráliai előfordulásokat tanulmányozta.  A területek kutatása során két fő 

kérdéskör emelhető ki.  Az egyik a CO2 – pórusvíz – kőzet rendszerben történő fizikai és 

kémiai változásokra fókuszál.  A másik fő témakör - az előzőhöz kapcsolódva - a természetes 

CO2-rendszerek kockázata.  A természetes kockázatok közé a fedőkőzetek áteresztőképessége 

(kőzetfizikai tulajdonságai), a törések/repedések aktiválódása és ezekkel együtt a rendszer 

CO2 megtartó képessége tartozik.  A két témakör összefügg, mivel, ha a CO2 ásványkiválással 

csapdázódik, akkor már a felszín alatt tartósan - geológiai időskálán – megkötődik (IPCC, 

2007), jelentősen csökkentve a CO2 felszín felé történő migrációjának lehetőségét.  Emiatt 

fontos, hogy a kockázati tényezők áttekintése előtt megismerjük a CO2 – pórusvíz – kőzet 

rendszert. 

 

CO2 – pórusvíz – kőzet rendszer 

 

A természetes CO2-előfordulások fedőkőzetének kőzettani és geokémiai vizsgálata 

nem általános (Stevens et al., 2001).  A kőzetek vizsgálata általában a petrográfiai 

elemzéseket és a röntgen-pordiffrakciós méréseket foglalja magában (pl. Gao et al., 2009, 

Wilkinson et al., 2009), amelyeket egyes esetekben izotópelemzésekkel egészítenek ki.  

Leggyakrabban a C és az O stabil izotópokat vizsgálják (pl. Koenen et al., 2014, Higgs et al., 

2015). 

A homokkő rezervoárokban a CO2 bekerülését megelőzően, a diagenetikus folyamatok 

során a pórusvíz és a kőzet ásványai között dinamikus egyensúly alakul ki (2/A. ábra).  Amint 

a CO2 a rendszerbe érkezik, az a szerkezeti- és oldódási (két fő) csapdázódás során 
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megkötődik (Bachu et al., 2007) (2/B. ábra).  A szerkezeti csapdázódás során a CO2 a 

rezervoár geometriája (pl. antiklinális), illetve a fedőkőzet – amely fizikai gátként viselkedik a 

CO2 felfelé történő migrációjának útjában – minősége (leginkább a kis permeabilitása) miatt 

halmozódik fel a pórusokban (Kaldi et al., 2013).   

Az oldódási csapdázódás során a CO2 a pórusvízben oldódik (Oelkers et al., 2008).  

Ezt a folyamatot a nyomás, a hőmérséklet és a pórusvíz sótartalma befolyásolja (Duan et al., 

2006, Bodnar et al., 2013).  A beoldódás folyamatát jelentősen befolyásolhatja a geológiai 

heterogenitás és a fluidum áramlási képe, főleg olyan rendszerekben, ahol a felszín alatti víz 

áramlása laterális.  Ennek oka, hogy a laterális áramlás korlátozhatja a CO2-dal telített víz 

vertikális áramlását, így a CO2 csak egy vékony rétegbe tud beoldódni (Bickle et al., 2013).   

A CO2 oldódása során a pórusvíz pH-ja jelentősen lecsökken (~pH 2-ig), amelynek 

következtében a kezdeti rendszer dinamikus egyensúlya megbomlik (De Silva et al., 2015).  

Ennek következtében elsőnek a homokkőben előforduló karbonátok beoldódnak (1-3 

egyenletek) (Worden, 2006, Lévai et al., 2011), növelve a pH-t, így az ásványok oldódása 

korlátozza a CO2 hatására történő savasodást (2/C. ábra).  Ezt követően jóval hosszabb idő 

alatt kezdenek beoldódni a szilikátásványok (4-12 egyenletek) (De Silva et al., 2015) (2/C. 

ábra).  A kőzet ásványainak oldódása során a pórusvíz túltelítetté válhat egyes 

ásványfázisokban, így megkezdődhet azok kiválása.  Geokémiai modellek alapján (pl. Gaus 

2010) a szilikátásványok oldódásának hatására kezdenek el a rendszerben új ásványok 

képződni (2/D. ábra). 
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A: A pórusvíz és a kőzet ásványszemcséi 

dinamikus egyensúlyban vannak. 

 

B: A CO2 a rendszerbe kerül és szerkezetileg 

(buborékok) valamint a pórusvízbe oldódva 

csapdázódik. 

 

C: A CO2 pórusvízbe történő oldódásával a víz 

pH-ja lecsökken, ennek következtében a kezdeti 

dinamikus egyensúly megbomlik.  Elsőként a 

karbonátásványok oldódnak (1-3 egyenletek), majd 

a szilikát ásványok oldódása következik (4-12 

egyenletek). 

 

D: Az ásványok oldódása során a pórusvíz egyes 

ásványfázisokra túltelítetté válik.  Ennek 

következtében új karbonátok válnak ki (1-5 

egyenletek), valamint megjelenhet egy új 

ásványfázis, a dawsonit (6-7 egyenletek).  Továbbá 

kaolinit és kvarc továbbnövekedés is keletkezik (8-

12 egyenletek). 

 

2. ábra: CO2 csapdázódása során lejátszódó folyamatok összefoglaló ábrája, az 

áttekinthetőség miatt a kötőanyag egy része nincs feltűntetve.  
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Az alkáliföldpátokból (albit, K-földpát) dawsonit és kvarc (6-7. egyenletek, Watson et 

al., 2004, Watson, 2012) és/vagy agyagásványok (kaolinit, illit) keletkeznek (2/D. ábra, 8-10. 

egyenletek, Worden, 2006).  A rétegszilikátok közül a csillámok oldódását követően 

agyagásványok (illit, kaolinit) és karbonátok (sziderit, ankerit) keletkeznek (4. egyenlet, 

Morad, 1990).  Kloritból a CO2 hatására kaolinit és karbonát (ankerit, sziderit, Fe-dolomit) 

válik ki (5. egyenlet, Watson et al., 2004, Liu et al., 2011).  Az illit és a kaolinit erősen savas 

környezetben oldódik és kvarc képződik.  Ebben az esetben az így felszabadult Al3+ és a 

pórusvízben található Na+ is segítheti a dawsonit képződését (11-12. egyenletek, Baker et al., 

1995, Yang et al., 2010, Zhou et al., 2014).   

Ahogyan a 2/B ábra mutatja, a kezdeti pH-csökkenést követően, a karbonátok 

beoldódásával a pH növekszik közel semleges pH-ig (~6-7).  Ekkor a karbonátásványok, 

amelyek kezdetben oldódtak, újra kiválnak.  Így képződhet ismét kalcit, vagy ha Fe2+ és Mg2+ 

is van az oldatrendszerben, akkor sziderit, ankerit és dolomit keletkezik (2/D. ábra, 1-3. 

egyenletek, Worden 2006).     

A rezervoárok fizikai, kémiai paraméterei befolyásolják, hogy a fentiek közül mely 

reakciók mennek végbe (1-12. egyenletek).  Ilyen paraméterek többek között, a hőmérséklet, 

a nyomás, a detritális ásványok mennyisége és minősége, valamint a kőzetet ért diagenetikus 

folyamatok.  A diagenetikus folyamatokban a detritális komponensek közül kiemelkedő 

szerepe van a rétegszilikátoknak (agyagásványok, csillámok), karbonátoknak és a 

földpátoknak, mivel oldódásuk révén szolgáltatják a reakciókban résztvevő kémiai 

komponenseket.  A diagenetikus folyamatokat befolyásolja a kompakció típusa és foka, a 

cementanyag mennyisége és minősége, illetve a másodlagos pórusok keletkezése (Worden, 

2006).  A másodlagos pórus alatt az oldódott ásványok helyén kialakult pórus értendő.  A 

fentieken kívül kiemelkedő jelentősége van a pórusvíz összetételének is, hiszen erősen 

szabályozza a CO2 oldódásának mértékét (Bodnar, 1995).  Továbbá, egyes szervesanyagok 

jelenléte is nagymértékben befolyásolhatja egy-egy reakció kimenetelét, mivel a szervesanyag 

bevonatot képezhet az ásványszemcséken, meggátolva ezzel érintkezésüket a CO2-ban telített 

pórusvízzel (Hangx et al., 2015). 

 

CaCO3 + H+ ↔ Ca2+ + HCO3
-        (1) 

kalcit 

 

FeCO3 + H+ ↔ Fe2+ + HCO3
-
        (2) 

sziderit 
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CaMg(CO3)2 + 2H+ ↔ Ca2+ + Mg2+ + 2HCO3
-      (3) 

dolomit 

 

2,07Biotit + 6,87H+ + 3,37HCO3
- + 0,27Ca2+ → kaolinit + K-földpát + 0,93SiO2 + 

3,37sziderit + 0,39TiO2 + 0,84K+ + 0,23Na+ + 1,46Mg2+, + 5,19H2O   (4) 

 

(Fe/Mg)5Al2Si3O10(OH)8 + 5CO2 + 5CaCO3 → 5(Ca,Fe,Mg)CO3 + Al2Si2O5(OH)4 + SiO2 + 

2H2O   klorit     kalcit   ankerit  kaolinit   (5) 

 

NaAlSi3O8 + CO2 + H2O → NaAl(CO3)(OH)2 + 3SiO2     (6) 

albit      dawsonit 

 

KAlSi3O8 + Na+ + CO2 + H2O → NaAl(CO3)(OH)2 + 3SiO2 + K+   (7) 

K-földpát    dawsonit 

 

2NaAlSi3O8 + 3H2O + 2CO2 → Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2NaHCO3   (8) 

albit     kaolinit 

 

2CaNaAl3Si5O16 + 7H2O + 4CO2 → 3Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2CaCO3 + 2NaHCO3 (9) 

plagioklász       kaolinit 

 

2KAlSi3O8 + 3H2O + 2CO2 → Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 + 2KHCO3   (10) 

K-földpát        kaolinit 

 

Al2Si2O5(OH)4 + 6H+ → 5H2O + 2SiO2 + 2Al3+      (11) 

kaolinit 

 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] + 8H+ → 5H2O + K+ + 2(Al3+, Mg2+, Fe2+) +    

illit               3,5SiO2 + 2,3Al3+  (12) 

 

A fent felsorolt egyenletek közül (1-12. egyenletek) kiemelendők azok, amelyek során 

dawsonit (NaAl(CO3)(OH)2) képződik (6-7. egyenletek), mert a CO2 – pórusvíz – üledékes 

kőzet (homokkő, aleurolit, agyag) rendszerben lejátszódó folyamatok során az egyik 

legvitatottabb kérdés az, hogy milyen körülmények között képződhet dawsonit (pl. Worden 

2006, Hellevang et al., 2011).  Ennek következtében a szakirodalomból ismert természetes 

CO2-előfordulások adatai két csoportra oszthatók: 1/ dawsonitot tartalmazó rendszerek, 2/ 

dawsonitot nem tartalmazó rendszerek (1. táblázat). 

 

1/ Dawsonitot tartalmazó természetes CO2-rezervoárok 

Az ismert természetes CO2-előfordulások közül a dawsonitot tartalmazó rendszerek 

460–3000 méter közötti felszín alatti mélységben fordulnak elő, ahol a CO2 parciális nyomása 

20–100 bar között van.  A rezervoárok hőmérséklete 20 –110 °C közötti, míg a pórusvíz 

összes oldott anyag tartalma (TDS) 4210–240.000 mg/l közötti (1. táblázat) (Moore et al., 

2005, Worden, 2006).  A CO2 eredetét ezekben a rendszerekben általában mélységi magmás, 
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vulkáni vagy köpenyeredetűnek határozták meg (pl. Worden, 2006), amelyek tágabb 

értelemben ugyanazt jelentik.  Ismert, hogy a mafikus szilikátolvadék képes a szerkezetében 

megkötni a CO2-t.  Amikor ez az olvadék a felszín felé nyomul a CO2 kiszabadul 

(szételegyedik) a magmából és szerkezeti elemek mentén vándorolva felhalmozódhat erre 

alkalmas rezervoárokban.  Ennek következtében a továbbiakban az eredetre vonatkozó 

elnevezést egységesen köpeny eredetűnek nevezem. 

1. táblázat: Dawsonitot tartalmazó természetes CO2-előfordulások fizikai és kémiai 

tulajdonságai (n. a. - nincs adat).  

Terület 
Mélység  

(m) 

CO2 koncentráció 

(v/v%) 

Hőmérséklet  

(°C) 

TDS 

(mg/l) 

CO2 

eredete 
Referencia 

Dawsonitot tartalmazó rezervoárok 

Wuerxun Sag, 

Hailaer-medence, 

Kína 

1331,4-

1949,5 
80,2-96,8 n. a. n. a. köpeny Gao et al., 2009 

Beier Sag, Hailaer-

medence, Kína 
880-1880 n. a. n. a. n. a. köpeny 

Zhou et al., 

2014 

Shabwa-medence, 

Jemen 
2000-3000 ~20 85-100 >240000 köpeny Worden, 2006 

Honggang 

antiklinális, Songliao 

medence, Kína 

1256-1599,15 n. a. ~110 7600-10000 köpeny 
Me et al., 2003, 

Liu et al., 2011  

Huazihing Step, 

Songliao-medence, 

Kína 

1207,5-

1579,5 
n. a. ~67 n. a. köpeny Yu et al., 2015 

Permian 

Springerville-St. 

Johns telep, USA 

463-495 ~90 20-30 4210 köpeny 
Moore et al., 

2005 

Bowen-Gunnedah-

Sydney-medence. 

Ausztrália 

160-1401 >30 25-75 n. a. köpeny 
Baker et al., 

1995 

Fizzy akkumuláció, 

Északi-tenger, UK 
2300-2400 50 80-85 9000 n. a. 

Wilkinson et 

al., 2009 

Dawsonitot nem tartalmazó rezervoárok 

Montmiral- mező, 

Franciaország 
2402-2480 97-99 ~100 n. a.  köpeny 

Gaus et al., 

2004, Pearce et 

al., 2005 

Messokampos- mező, 

Görögország 
390-400 99,5 20-25 n. a.  n. a.  

Gaus et al., 

2004 

Ladbroke-Grove- 

mező, Otway- 

medence Ausztrália 

1300-3500 26-97 mol. % 75-115 15000 köpeny 

Watson et al., 

2004 

Watson. 2012, 

Higgs et al., 

2015 

Werkendam- 

gázmező, Hollandia 
2258-3516 72-77 n. a.  n. a.  köpeny 

Koennen et al., 

2014, Hangx et 

al., 2015 

 

A petrográfiai megfigyelések alapján ezekben a rendszerekben a dawsonit szálas, 

póruskitöltő ásvány, amely esetenként cementként jelenik meg (pl. Liu et al., 2011).  A 

természetes CO2-előfordulások vizsgálatakor megállapították, hogy a dawsonit Al3+ 
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forrásaként főleg a földpátok (plagioklász, albit, K-földpát) említhetők (pl. Baker et al., 1995, 

Worden, 2006, Liu et al., 2011), azonban egyes esetekben agyagásványok (kaolinit, illit) is 

megjelölhetők Al3+ forrásként (Baker et al., 1995, Zhou et al., 2014).  A Na+ forrásaként albit-

gazdag plagioklász (pl. Worden, 2006) és a sós pórusvíz szolgál (pl. Zhou et al., 2014).  A 

dawsonit mennyisége igen változatos az egyes előfordulásoknál (0,4–25 m/m%) (Baker et al., 

1995, Moore et al., 2005, Worden, 2006, Gao et al., 2009, Wilkinson et al., 2009, Liu et al., 

2011, Zhou et al., 2014, Yu et al., 2015).   

A dawsonit képződése nagy mennyiségű CO2 jelenlétéhez kötődik, azonban olyan 

rezervoárokban is észlelték előfordulását (pl. Wuerxun Sag, Hailaer-medence területén, Kína), 

ahol a CO2 már nincs jelen (Gao et al., 2009).  Gao et al. (2009) és Yu et al. (2015) szerint a 

dawsonit kiválásának egyik feltétele a köpenyeredetű CO2, ez az állítás azonban 

tudományosan nem megalapozott, hiszen például a Fizzy akkumulációban (Nagy-Britannia) a 

CO2 eredete még tisztázatlan (Wilkinson et al., 2009).   

A petrográfiai vizsgálatok alapján a rezervoárkőzetekről a következők állapíthatók 

meg: a diagenetikus karbonátok (kalcit, dolomit, sziderit) minden esetben cementként vannak 

jelen s ezek általában két generációsak.  Az első generáció karbonátásvány a nagy 

mennyiségű CO2 megjelenése előtt alakult ki, ami korrodálódott a természetes CO2-elárasztás 

hatására.  A második generációs karbonátok az időközben a kőzet pórusaiba migrált CO2 

hatására váltak ki mint a legfiatalabb fázis (pl. Worden, 2006, Liu et al., 2011).   

A diagenezis során a karbonátásványok mellett a kvarc is lehet két generációs.  

Worden (2006) és Liu et al. (2011) kimutatták, hogy a Shabwa-medence (Jemen) területéről 

származó homokkövekben és Honggang antiklinális (Kína) homokkő rezervoárjában a kvarc 

továbbnövekedések keletkezése ugyanis két időszakaszra tehető.  Az első növekedés a 

diagenezis korai időszakára jellemző, míg a második a dawsonit keletkezését követi.  Ezzel 

szemben a kínai Hailer-medence két részterületén (Wuerxun Sag és Beier Sag) és a Songliai-

medence Huazihing Step (Kína) területén található homokkő rezervoárokban a kvarc 

továbbnövekedése a diagenezis korai szakaszára helyezhető (dawsonit előtt) (Gao et al., 2009, 

Zhou et al., 2014, Yu et al., 2015). A fenti továbbnövekedések mellett mikrokristályos kvarc 

is megjelenik (Gao et al., 2009, Liu et al., 2011, Zhou et al., 2014). 

Mindegyik, dawsonitot tartalmazó területen (1. táblázat) megfigyelhető a földpátok 

részleges oldódása, amelynek hatására a kőzet másodlagos porozitása nagymértékben 

növekedett.  A földpátokból kioldódott Al3+ nem mobilis ion, ezért a korrodálódott ásványok 

közvetlen környezetében új ásványfázis alkotásában vesz részt (dawsonit) (pl. Liu et al., 

2011). 
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A rétegszilikátok közül a kaolinit az uralkodó ásvány a rezervoárkőzetekben, 

amelynek vitatott a képződési ideje.  Egyes munkákban (pl. Yu et al., 2014) csak korai 

cementanyagként azonosítottak rétegszilikátokat, ezzel szemben Gao et al. (2009), Liu et al. 

(2011) és Zhou et al. (2014) két generációt is megkülönböztet, viszont a korai agyagásvány 

generációval (illit, klorit, kaolinit) szemben kései agyagásványként kizárólag kaolinit 

képződéséről tesz említést.  

 

2/ Dawsonitot nem tartalmazó természetes CO2-rezervoárok 

A dawsonitot nem tartalmazó természetes CO2-előfordulásokat az 1. táblázat foglalja 

össze.  Ezek a rendszerek 390–3520 m mélységben találhatók, ahol a CO2 parciális nyomása 

34–340 bar között van.  A rezervoárok hőmérséklete 20–115 °C közötti.  A pórusvíz összes 

oldott anyag tartamát (TDS) egy esetben vizsgálták meg (15.000 mg/l; Watson et al., 2004) 

(1. táblázat).  Összevetve a dawsonitot tartalmazó rendszerekkel, hasonló fizikai-kémiai-

adatokat találunk, így továbbra is kérdéses, hogy ezekben az előfordulásokban miért nem 

keletkezett dawsonit.  Érdekes, hogy Pauwels et al. (2007) szerint a vízösszetétel alapján a 

Montmiral-mező (Franciaország) pórus fluiduma túltelített dawsonitra, ennek ellenére 

pásztázó elektronmikroszkópos és röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok nem igazolták a 

dawsonit jelenlétét. 

A természetes CO2-előfordulások némelyikében (pl. a görög Messokampos-mező, és a 

holland Werkendam-gázmező) a CO2 csapdázódása során nem jött létre új ásványfázis.  Ez az 

uralkodó kis nyomás és hőmérséklet (~34 bar, 20-25 °C) számlájára írható a Messokampos-

mezőben (Gaus et al., 2004), míg a Werkendam-gázmezőben az ásványok körül 

megfigyelhető bitumenréteg jelenléte akadályozta meg az egyes ásványok reakcióját a CO2-al 

telített pórusfluidummal  (Hangx et al., 2015). 

A dawsonitot nem tartalmazó természetes CO2-rezervoárokban is az első generációs 

(azaz CO2 benyomulás előtt keletkezett) karbonátásványok a CO2 hatására részben 

visszaoldódtak a dawsonitot tartalmazó természetes előfordulásokhoz hasonlóan (pl. Gaus et 

al., 2004, 10-12. egyenletek).  A második generációs karbonátok (kalcit, dolomit, ankerit, 

sziderit) a CO2 hatására váltak ki.  A dawsonitot nem tartalmazó Ottway-medencében 

(Ausztrália) azt is leírták, hogy a karbonát képződése a gáz-víz határon és felette sokkal 

jelentősebb, mint a CO2-telep egyéb részein (Watson et al., 2004).  Több esetben 

megfigyelték a földpátok oldódását és ennek következtében keletkezett kaolinitet (8-10. 

egyenletek).  Ez a reakció azokban a rezervoárokban a legjellemzőbb, amelyekben a nagy 

CO2 tartalom mellett jelentős a víztelítettség is (Watson et al., 2004; Higgs et al., 2015).   
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CO2-rendszerek természetes kockázata 

 

Mint minden ipari tevékenység esetében, az ipari eredetű CO2 geológiai tárolása során 

is felmerülnek kockázatok.  A következő alfejezetekben az ipari eredetű CO2-tárolás során 

ismert kockázatok közül azok ismertetésére kerül sor, amelyek jelentkezhetnek természetes 

CO2-előfordulások és analóg területek esetében is.  A kockázat egy adott veszély 

eredményeként bekövetkező, életet, vagyont és/vagy a környezetet érintő károsodás 

valószínűségének mértéke (USA-EPA, 1992).  A környezeti kockázatok felmérése az 

úgynevezett környezeti kockázatkezelés lépéseinek segítségével határozható meg, amelyek a 

következők:  

1/ veszélyforrások feltárása,  

2/ bekövetkezési valószínűségük meghatározása, és  

3/ következmények modellezése.   

Ezeken a fő lépéseken haladva felmérhető, hogy mely módszerekkel csökkenthető a 

környezeti kockázat egy ipari eredetű CO2-tárolási projekt esetében. 

 

Veszélyforrások feltárása 

Az ipari eredetű CO2-tárolás egyes veszélyforrásai magából az ipari tevékenységből 

származnak, amelyeket olyan technológiák és eszközök okoznak, amik szükségesek a CO2 

szállításához, vagy injektálásához.  Ide tartozik például a fúrás folyamata, az injektáló kutak, 

monitoring kutak és a csővezetékek is (Kubus, 2009).  Fontos megjegyezni, hogy ezek a 

kockázati elemek jelenthetik a legnagyobb rizikót egy-egy ipari eredetű CO2-tárolási projekt 

során (Kubus, 2009).  Mivel ezek a kockázati tényezők általában nem figyelhetők meg 

természetes rendszerekben, kivéve, ahol ipari tevékenységként CO2-kitermelést folytatnak, 

ezért munkám során ezeket nem részletezem.  Jelentőségüket azonban jól példázza az óbecsei 

CO2-előfordulás, amely egészen addig szivárgásmentes volt, amíg a kutató fúrások során az 

üledékes kőzetben törések nem reaktiválódtak a rendszerben (Karas et al., 2016). 

Az ipari eredetű CO2 geológiai tárolása során a legfőbb veszélyforrás, amelynek 

következményei a természetes CO2-analóg területek tanulmányozásával is nyomon 

követhetők, a CO2 esetleges eltávozása a rezervoárból.  Ennek oka lehet például a fedőkőzet 

nem megfelelő minősége.  A fedőkőzet minőségét, záró funkcióját permeabilitása, vastagsága, 

heterogenitása és a fedőkőzetben található vetők relatív mennyisége (Bruno et al., 2014) 

szabja meg.  Jelentős veszélyforrást hordoz magában az, ha a CO2 – pórusvíz – kőzet 

rendszerben az ásványok oldódása során a rezervoár, vagy a fedőkőzet kőzeteinek fizikai, 
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szerkezeti tulajdonságai jelentősen megváltoznak, így a rendszerben tárolt CO2 elszökhet.  Ez 

alatt értendő például az oldódások során (2/C. ábra) bekövetkező porozitás és permeabilitás 

növekedés (pl. Watson et al., 2004).  Ide sorolható továbbá a fedőkőzet zárt repedéseinek 

reaktiválódása is (pl. Okuyama et al., 2013).  

 

Valószínűségek meghatározása és a következmények modellezése 

Egy esetleges ipari eredetű CO2-tárolás során az egyes kockázati tényezők 

bekövetkezésének valószínűsége geokémiai és/vagy transzportmodellek segítségével 

megbecsülhető (Gaus, 2010).  Azonban a modellek elengedhetetlen feltétele a természetes 

CO2-előfordulások és analóg területek képződési és “működési” körülményeinek illetve 

veszélyforrásainak feltárása.  

A CO2 – pórusvíz – kőzet reakciókból (1-12 egyenletek, 2. ábra) származó 

veszélyforrások két részre oszthatók: kőzetfizikai változásokra és a törések/vetők 

aktiválódására.   

A természetes CO2-előfordulások során jelenleg még nem ismert olyan mértékű 

kőzetfizikai változás a rezervoárkőzetekben, aminek hatására a felszín megsüllyedt volna.  A 

pórusfluidumban oldott CO2 hatására a kőzet porozitása és permeabilitása kb. kétszeresére 

nőhet (7,5 %-ról 16 %-ra; 28 mD-ról 52 mD-ra) (Watson et al., 2004).  A permeabilitás 

növekedésének oka a CO2 hatására a diagenezis során a pórusfalakra kicsapódó 

agyagásványok és a karbonát cement oldódása lehet. 

A CO2, a pórusvíz és a kőzet reakciójából származó további kockázat a vetők 

reaktiválódása, amit a St. John-mező (USA) (Moore et al., 2005) és az Izumi csoport (Japán) 

(Okuyama et al., 2013) előfordulásai mutatnak.  A St. John-mező esetében a CO2 kiszökésre a 

felszíni travertinó képződés utal.  A rezervoárkőzetbe időnként nagy mennyiségű felszín alatti 

víz érkezett, ennek eredményeként a CO2 több periódusban szivárgott a felszín felé, ahol a 

nyomáscsökkenés miatt végül édesvízi mészkőként csapódott ki (Moore et al., 2005; Embid, 

2009; Kampman et al., 2009).  Az Izumi csoport fedőkőzetében a CO2 kiszökését dawsonit 

jelzi, amely az újraaktiválódott repedésekben nagy mennyiségben vált ki.  A repedés újra-

aktiválódásában a CO2-benyomulás hatására bekövetkezett nyomásnövekedés játszott 

szerepet (Okuyama et al., 2013).  

Miocic et al. (2013) arra keresték a választ, hogy milyen fizikai tényezők 

befolyásolják a CO2 szivárgását a rezervoárból.  Arra a megállapításra jutottak 49 természetes 

CO2-előfordulás nyomásadatait összevetve, hogy a szivárgás esélye általában nagyobb, ha a 

rezervoárban túlnyomás van, és ha ezzel egy időben a fedőkőzetben a nyomásgradiens kisebb, 
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mint a hidrosztatikus nyomásgradiens (100 bar/km) (3. ábra).  Azokban a sekély (<1000 m) 

rezervoárokban, amelyekben a CO2 halmazállapota nem szuperkritikus szintén gyakrabban 

figyelhető meg szivárgás. 

 

 

3. ábra: Szivárgó (piros vonal) és nem szivárgó (kék vonal) CO2-előfordulások vertikális 

nyomásprofilja (Miocic et al., 2013 alapján). 

 

A természetes CO2-analóg területek vizsgálata alapján megállapítható, hogy 

leggyakrabban aktív törések mentén migrál a felszín felé a CO2 (pl. Beaubien et al., 2003, 

Bodó, 2000).  Ennek jele lehet, CO2-felhalmozódása a talajgázban (Gal et al., 2011), a CO2 

megjelenése a forrásvizekben (Bodó, 2000), továbbá travertinó képződése (Moore et al., 

2005).  Kevésbé jól detektálható jel az aljnövényzet megritkulása vagy kipusztulása a 

talajgázban megnövekedett CO2 tartalom miatt (Schütze et al., 2012).   

 

Környezeti kockázat csökkentésének lehetőségei 

A kockázati tényezők előfordulása csökkenthető, ha kellő alapossággal 

tanulmányozott a kiválasztott terület az ipari eredetű CO2-tárolási projekt előtt.  A fő 

kockázati tényezőkhöz értékek rendelhetők a kockázat minősítésére (2. táblázat) (Bruno et al., 
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2014).  Egy-egy kockázati tényező vizsgálata során így már annak megfelelően adható egy 

kockázati érték, hogy milyen minősítésbe tartozik a vizsgált terület (100 pont, ha nagy a 

kockázat, 10 pont, ha közepes és 1 pont, ha kicsi).  Minél nagyobb az összegzett pontok 

értéke, annál nagyobb a valószínűsége, hogy bekövetkezik egy káresemény, azaz annál 

nagyobb a rizikó.  A kockázatelemzés során figyelembe veszik a rezervoárok és a 

fedőkőzetek fizikai paramétereit, illetve az ipari terület/tevékenység sajátosságait (2. táblázat).  

Fontos kockázat csökkentési paraméter lehet, ha a természetben már geológiai időskálán 

szivárgás mentes CO2-előfordulásnak megfelelő rezervoár-fedőkőzet párosítást választunk a 

CO2 tárolásához. 

2. táblázat: A CO2 tárolás összegzett kockázati faktorai Bruno et al. (2014) nyomán.  A CO2-

előfordulások segítségével tanulmányozható tényezőket szürke háttér és dőlt betűk jelzik. 

Kockázati faktor Nagy kockázat 
Közepes 

kockázat 

Kis 

kockázat 

Rezervoár laterális kiterjedése/formáció mélysége <25 25-100 >100 

Rezervoár vastagsága/mélysége >0,5 0,1-0,5 <0,1 

Feszültségtér kompressziós átmeneti extenziós 

Fedőkőzet szilárdsága kicsi közepes nagy 

Fedőkőzet vastagsága <3 m 3-30 m >30 m 

Repedések/törések mennyisége >1 db 1 db 0 db 

Természetes szeizmicitás nagy közepes kicsi 

Fedőkőzetek száma 0 db 1 db >1 db 

Maximum nyomás/mélység >0,75 0,625-0,75 <0,625 

CO2 injektálást követő nyomás/eredeti nyomás >1,5 1,25-1,5 <1,25 

Kutak sűrűsége >15 db/km2 5-15 db/km2 <5 db/km2 

Felhagyott kutak száma/ összes kút száma >0,6 0,2-0,6 <0,2 

Hőmérséklet különbség az injektált CO2 és a rezervoár 

között 
>60 °C 30-60 °C <30 °C 

Fedőkőzet heterogenitása szignifikáns közepes erős 

Fedőkőzet permeabilitása >10-15 m2 10-18-10-15 m2 <10-18 m2 

Fedőkőzet laterális kiterjedése/a rezervoár vastagsága <25 25-100 >100 

Fedőkőzet dőlése >8° 2°-8° <2° 

Minimum horizontális feszültség/vertikális feszültség <0,55 0,55-0,65 >0,65 
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3. A terület földtani háttere  
 

Mihályi-Répcelak terület a Kisalföld D-Dny-i részén helyezkedik el a Rábától 

nyugatra (4. ábra).  A térség nyersanyagkutatása az 1930-as években kezdődött meg 

geofizikai módszerekkel (Eötvös-ingát is használtak) (Mészáros et al., 1979).   

 

 

4. ábra: A vizsgált terület (fehér kör) tágabb környezete a Pannon-medence feltöltődésének 

irányát mutatja az idő előrehaladtával (Magyar et al., 2013 nyomán).  A vizsgált területen a 

kék és piros vonal az 5. ábrán látható két földtani szelvény nyomvonalát jelöli (Fülöp, 1990; 

Haas, 2011 nyomán).  

 

A terület aljzatát a Mihályi Fillit Formáció alkotja, amely egy metamorfizálódott 

üledékes kőzetösszlet.  Ez a metamorf kőzet építi fel a Mihályi-hátat (Kőrössy, 1987).  A 

Mihályi-hát ÉK-DNy-i tengelyű, szerkezeti határai nyugaton a Csapodi-árok, míg keleten a 

Rába-vonal.  A miocén során a terület egyik meghatározó eseménye volt a Rába-vonal menti 

vulkanizmus (Pásztori vulkanit; Kőrössy, 1987).   

A Mihályi Fillitre a pannóniai üledékek lerakódása (5. ábra) kb. 10 millió éve (késő 

miocén) kezdődött meg a területen és körülbelül egy millió éven keresztül zajlott az ÉNy-i 

irányból érkező folyók üledékbehordásával (Magyar et al., 2013; 4. ábra).  Az üledék 
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lerakódásának eredményeként a mélymedencékben az Endrődi Formáció márgás, homokos és 

agyagos rétegei keletkeztek.  Felette a lejtőlábi Szolnoki Formáció található, amely a 

zagyárak által lerakott turbidites homokkőből áll.  Ezt követően a selflejtőn az Algyői 

Formáció kőzetei képződtek, amelyek kis porozitású és permeabilitású agyagos-aleurolitos 

összetételű képződmények (Juhász, 1992, Juhász, 1998, Magyar et al., 2013).  A széles 

körben elfogadott fejlődéstörténet alapján az előbbiekben felsorolt formációk alkotják az alsó 

pannóniai üledékes sorozatot, amely csak kb. 200 méter vastagságban található meg a 

Mihályi-hát területén (5. ábra) (Kőrössy, 1958, Mészáros et al., 1979).  Ennek oka a Mihályi-

hát kiemelkedésében keresendő, ami az alsó pannóniai rétegek eróziójához vezetett (Kőrössy, 

1958).  A felső pannóniai üledéksor az Újfalui Formáció homokos rétegével indult, amely a 

delta fronton alakult ki és a delta síkságon lerakódott Zagyvai Formáció agyagos, homokkő 

padokkal tagolt rétegével folytatódik (Juhász, 1992, Juhász,1998, Magyar et al., 2013).   

A korábbi fejlődéstörténeti modellel (Kőrössy, 1958) ellentétben, a geofizikai 

szelvények újraértelmezésének eredményei arra utalnak, hogy a területen az alsó pannóniai 

üledéksor nem hiányos, csak a felső pannóniai üledéksor erodálódott.  Így a Mihályi-hát a 

terület feltöltődését követően emelkedhetett ki, mintegy 700 métert (Szamosfalvi 2014).  

Azonban ez a modell még további pontosítást igényel. 

 

 

5. ábra: A Mihály-Répcelak területén húzódó két ismert földtani szelvény, amelyeken a CO2-ot 

tartalmazó összletek egymáshoz viszonyított helyzete van feltüntetve.  Citromsárga a felső 

pannon összlet, narancssárga az alsó pannon üledékek, szürke a Mihályi fillit és 

világossárga, az egyéb ópalezoos képződmények elterjedését mutatja.  Az ábráról a miocén 

réteg hiányzik, amely az alsó pannon és a Mihályi fillit között található meg néhámy fúrás 

alapján (Mészáros et al., 1979).  A földtani szelvények nyomvonalai a 4. ábrán kék és piros 

vonallal, míg a 7. ábrán szürke vonalakkal vannak jelölve.  Az ábrán a fekete A betű a fúrások 

helyét, míg a piros A betű a két földtani szelvény metszéspontjában mélyült fúrást jelöli 

(Fülöp, 1990; Haas, 2011) 
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A területen az első ipari mennyiségű CO2-ot feltáró fúrás 1935-ben mélyült.  A 

későbbi fúrások CO2, CH4 és „kevert gáz” felhalmozódásokat tártak fel (Mészáros et al., 

1979).  A telepek fizikai-kémiai tulajdonságait a 1-3. mellékletek tartalmazzák (Mészáros et 

al., 1979).  A legtöbb CO2-telep a pannóniai üledékekben található (Mészáros et al., 1979).   

A CO2 csapdázódását biztosító pannóniai rétegek az egész Kárpát-medencében nagy 

területi elterjedésűek és nagy vastagságban fordulnak elő (Juhász, 1992).  A vizsgálatok 

alapján megfelelők lehetnek az ipari CO2 geológiai tárolására, azonban a CO2 hosszú távú 

hatása ezekben az üledékekben jelenleg még kutatás tárgyát képezi (Fancsik et al., 2007, 

Berta et al., 2011, Szamosfalvi et al., 2011).   

Mihályi-Répcelak területén a CO2 beáramlás előtt feltehetően szénhidrogén 

csapdázódott a rendszerben, amelynek anyakőzete bádeni, szarmata és az alsó pannóniai 

Endrődi Formáció üledékes kőzetei voltak (Csizmeg et al., 2014).  A szénhidrogén kb. 8 

millió évvel ezelőtt kezdett el csapdázódni a pannóniai üledéksorozatban, amikor elérte az 

’olajablak’ megfelelő hőmérséklet értékét (60-120 °C) (Csizmeg et al., 2014).   

A CO2 eredete a mai napig vitatatott, az alábbi tanulmányok mind a tradicionális stabil 

izotópok (13C/12C, 18O/16O, D/1H) segítségével próbálták meghatározni, hogy honnan 

származik a CO2 (pl. Cornidez et al., 1985, Clayton et al., 1990).  Cornidez et al. (1985) 

alapján a CO2 köpenyeredetű, míg Clayton et al., (1990) alapján a CO2 metamorf eredetű.  

Későbbi tanulmányok sem tudták egyértelműen meghatározni a CO2 forrását (Konz & Etler 

1994), azonban bizonyítékot találtak arra, hogy a CO2 a Rába-vonal mentén juthatott az 

üledékes és a metamorf kőzetekben kialakult telepekbe (5. ábra).  A legújabb kutatások (Vető 

et al., 2014, Palcsu et al., 2014) a CO2 eredetének egy mafikus intrúziót jelölnek meg, amely 

intrúziónak a megléte jelen pillanatban nem bizonyított, bár a miocén korú Pásztori vulkán 

(Harangi et al., 1995) potenciális forrás lehet.  A CO2 eredetének meghatározását nehezíti, 

hogy a CO2 reakcióba léphetett a felszín alatti vizekkel és a kőzetek egyes ásványaival is 

(Györe et al., 2015), így ennek a kérdésnek a megértéséhez is fontos a szén-dioxiddal 

kontaktusba kerülő kőzetek petrográfiai és geokémiai vizsgálata. 

A területen vizsgált, az üledékes sorozat felsőbb rétegeinek (1100 m-nél kisebb 

mélység) vizei Na+-HCO3
- típusúak, míg 1100 m-től mélyebb vízrétegek anionok tekintetében 

HCO3
-–Cl- kevert összetételt mutatnak.  A mélység további növekedésével az összetétel Na+-

Cl- típusú vízösszetételre vált (Mészáros et al., 1979, Király, 2013).  A mélyebb rétegekből 

valószínűleg a CO2 termelése során a sekélyebb rétegekbe feláramlott felszín alatti víz miatt a 

vizsgált vízösszetételben a kloridion aránya megnőtt kb. 10 év alatt a 1970-es és 1980-as 

években (Király, 2013).  Ez az elképzelés támaszkodik Pauwles et al. (2007) tanulmányára, 
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akik hasonló jelenséget figyeltek meg a francia Montmiral területen.  A Mihályi-Répcelak 

terület CO2-telepei szerint csoportosított vízadatokat (Mészáros et al., 1979) a 2. melléklet 

tartalmazza.   

Az egyes fizikai-kémiai folyamatokhoz fontos ismerni a terület vízáramlási adatait is.  

A tágabb környezetben a terület vízáramlása keletről-nyugati irányba mutat (Pethő et al., 

2004).  A Mihályi-hát területén uralkodó vízáramlás iránya ebben a mélységben (~1100-1400 

m) délről északi irányba mutat (Tóth et al., 2016).  A kútkönyvi adatok alapján az egyes 

telepek vízutánpótlása főleg ÉNY-i irányból érkezhet, vagy nem megfigyelhető (Mészáros et 

al., 1979), azonban a kútkönyvekben nem jelezték, hogy ezek a megfigyelések mire 

alapozhatók. 

A gázösszetételeket vizsgálva megállapítható, hogy az egyes telepek szabad 

gázfázisban lévő CO2 koncentrációja a mélységgel nő (~1100 métertől vannak kevertgáz 

telepek, majd CO2 koncentrációja ~80 v/v%, a legmélyebb telepekben, ~1400 m, a CO2 

aránya >90 v/v%) (Mészáros et al., 1979, Király et al., 2013; 3. melléklet).   
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4. Módszertan 
 

A minták petrográfiai vizsgálatát polarizációs mikroszkóppal és pásztázó 

elektronmikroszkóppal végeztem.  Az ásványok azonosításához kőzettani mikroszkóp mellett 

pásztázó elektronmikroszkópot, Raman spektroszkópot, infravörös spektrométert és 

derivatográfot (termikus analízis) használtam.  A minták modális összetételét röntgen-

pordiffrakcióval és vékonycsiszolatokból 300 pontos kimérés segítségével becsültem meg 

optikai mikroszkóp és pásztázó elektronmikroszkóp segítségével.  A kőzetek szemcseméret 

meghatározása lézeres szemcse analizátorral történt.  Az egyes ásványok kémiai 

összetételének meghatározása elektrommikroszondával és fókuszált ion-nyalábbal felszerelt 

pásztázó elektronmikroszkóppal történt.  A 4. melléklet mutatja, hogy mely mintákról milyen 

vizsgálatok készültek. 

 

Röntgen-pordiffrakció 

 

A módszerrel egy általános tájékoztatás kapható a minták ásványos összetételéről.  A 

röntgen-pordiffrakciós (XRD) mérések a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben (MFGI) 

egy Philips PW 1730 diffraktométerrel készültek, porított (<63 µm szemcseméretű) mintákon.  

Az elemzések során a gyorsító feszültség 40 kV volt, az áramerősség 30 mA.  A mérési 

tartomány 2–66° 2Θ volt 2° 2Θ/perc goniométer sebesség mellett.  Az ásványos összetétel 

meghatározást Dr. Kónya Péter (MFGI) végezte.  A mintákban található ásványfázisok relatív 

mennyiségét (m/m%) az ásványok specifikus reflexióinak relatív intenzitásarányai alapján, az 

ásványokra vonatkozó irodalmi és tapasztalati korund faktorok felhasználásával (Klug & 

Alexander, 1954), a XDB Power Diffraction Phase Analytical System 2.7 szoftverrel 

számítottuk ki (Sajó, 1994).  A kiértékeléskor az illit- és muszkovittartalmat, továbbá a 

dolomit + ankerit + sziderit mennyiségeket összevontam, azok reflexióinak átfedése miatt.  

Fontos megjegyezni, hogy ezzel a módszerrel kapott eredményeket mindenféleképpen 

ellenőrizni kell, melyre alkalmas módszer az infravörös spektrometria és a termikus analízis. 

 

Infravörös spektrometria 

 

A méréssel a fő cél a dawsonit jelenlétének meghatározása és a kőzetek ásványos 

összetételének vizsgálata, azonban az egyes ásványok pontos részaránya nem határozható 

meg ezzel a módszerrel.  A gyengített totálreflexiós Fourier-transzformációs infravörös 

spektrométer (ATR-FTIR) segítségével elsősorban a minták OH- és molekuláris víztartalmú 
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ásványait vizsgáltam.  Ilyen ásványok például a rétegszilikátok és a karbonátok közül a 

dawsonit.  A méréseket az MFGI-ben végeztem Dr. Kovács István és Dr. Udvardi Beatrix 

segítségével.  Ez a módszertan a környezettudományokban és a földtudományokban jelenleg 

még kevéssé elterjedt, így részletesebben mutatom be. 

A minták infravörös felvételeit egy Bruker Vertex 70 spektrométerrel készültek, 

amelyhez egy Bruker Platinum egyreflexiós gyémánt ATR-egység csatlakozik.  A mérések 

során MCT-B (higany-kadmium-tellurid) detektort használtam.  A spektrumok a középső 

infravörös tartományt (400–4000 cm-1) reprezentálják.  A mérés előtt a <63 µm frakciójú 

pormintát 80 °C-on fél órán át szárítószekrényben tartottuk, hogy az ásványok adszorbeált 

víztartalma eltávozzon (Tóth et al., 2012, Udvardi et al., 2014).  A mérés vezérléséhez és a 

spektrumok kiértékeléséhez az OPUS 7.2 szoftvert alkalmaztam.  A mérések során minden 

minta előtt megmértem a hátteret, amelynek spektruma mutatja az ATR kristályon történt 

esetleges kontaminációt, a légkör relatív CO2-koncentrációját és vízgőztartamát (Kovács et 

al., 2015).  Ezt követően egy mintából minimum három párhuzamos mérést végeztem.  A 

spektrumok kiértékelése során elsőnek a spektrumok átlagát és szórását vettem figyelembe.  

Ezt követően az átlagokon ATR korrekciót végeztem a spektrális adatbázissal való 

összevethetőség érdekében (pl. RRUFFtm (http://rruff.info), PULI® (http://puli.mfgi.hu) 

spektrális adatbázis).  A spektrumok kiértékelése során a sávok helyét (hullámszámát) és 

minőségét (intenzitását, szélességét, területét) rögzítettem.  A sávok minőségi csoportosítása 

során három típus különíthető el:  

1/ erős (piros szín), ez azt jelenti, hogy a sáv jól elkülönül a többi sávtól,  

2/ közepes (narancssárga szín), amikor a sáv önállóan nem jelentkezik, hanem egy 

nagyobb intenzitású sáv vállaként figyelhető meg,  

3/ gyenge (sárga szín), ahol csak a spektrum inflexióváltása figyelhető meg (6. ábra).  

A 3. típusú sáv azonosításában segítséget nyújt a spektrum második deriváltja.  

Ugyanis a második derivált értéke nulla az inflexiós pontban, >0, ha a görbe konvex és <0, ha 

a görbe konkáv.  A spektrumok minőségi kiértékelése mellett lehetőség van a sáv alatti 

területek meghatározására is egy adott hullámhossz tartományban a görbe integrálját véve, 

amely összefüggést mutat a mintában előforduló ásvány (csoport) mennyiségével (Udvardi et 

al., 2014).  
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6. ábra: Az ATR-FTIR minőségi kiértékelése során alkalmazott színkulcsra.  Piros szín jelöli 

az erős, a narancssárga szín a közepes, míg a sárga szín a gyenge intenzitású sávokat.  A 

3200-3400 cm-1 tartományban a sárga színű mező feletti második derivált (D”) mutatja 

egyértelműen a sáv meglétét. 

 

Termikus analízis (TA)  

 

A mérés során a fő cél a kőzetek ásványos összetételének meghatározása, általánosan 

elfogadott módszer az XRD eredmények ellenőrzésére.  A vizsgálat során egy MOM 

Derivatograph-C típusú számítógépes vezérlésű és kiértékelésű, szimultán TG-DTG-DTA 

derivatográf készüléket használtunk (TG: termogravimetria, DTG: derivált termogravimetria, 

DTA: differenciál-termoanalízis) az MFGI-ben.  A <63 µm frakcióra porított mintát standard 

kémiai (4k2) tégelybe helyezve légköri atmoszférán, a 10 °C/perc lineáris fűtési sebességgel 

1000 °C-ig hevítettük.  A referenciaanyag inert α-Al2O3 volt.  A görbék kiértékelését 

Derivatograph-C készülék DOS alapú programjával és a Winder derivatogram kiértékelő 

programmal Füri Judit készítette.  Az ásványok és más illó fázisok azonosítását Földvári 

(2011) alapján végeztük. 

 

Szemcseméret-elemzés 

 

A mérés fő célja a kőzetek szemcseméret-eloszlás vizsgálata, az agyag- és az 

aleuritfrakció mennyiségének meghatározása.  A méréshez az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Természettudományi Kar Központi Kutató és Műszer Centrum (ELTE 

TTK KKMC) tulajdonában lévő Horiba Partica 950-V2 LA lézerdiffrakciós szemcseméret 

analizátort alkalmaztam, amelynek használatához segítséget nyújtott Fehér Katalin és Dr. 
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Szalai Zoltán (ELTE).  A mintaelőkészítés során az MSZ-08 0205-1978 szabványt követtem.  

Ez a szabvány a nátrium-pirofoszfát (Na4P2O7) alkalmazását javasolja, hogy a vizsgálat során 

az esetleges koaguláció megelőzhető legyen.  Azonban ehhez a mintákat dezaggregálni kell, 

amelyet fagyasztás-olvasztás, mechanikai hatás (üvegbottal történő keverés), illetve 

ultrahangos rázatás segített elő.  A mérés előtt a mintákat kiszárítottam, 80 °C-on 

szárítószekrényben, majd a mérés előtt 1-2 csepp desztillált vízzel pépes állapotba hoztam, 

majd homogenizáltam.  A szemcseméret-eloszlás mérését vizes közegben végeztem el, az 

alábbi beállításokkal: keverés sebessége 7-es fokozat (1–15-ös skálán), cirkuláció sebessége 

9-es fokozat (1–15-ös skálán) (Horiba user guide; http://www.horiba.com).  A mérés előtt a 

mintákat rázattam a műszerbe beépített ultrahang segítségével 0,2–1 percen keresztül.  A 

szemcseméret eloszlás számolásához a minta törésmutatóját 1,54, míg a folyadékét 1,33 

értékűnek vettem.  Egy-egy minta esetében a mérést addig ismételtem, amíg a kapott 

eloszlásgörbe legalább három mérés eredményében közel azonos lefutású volt.  Ez azt jelenti, 

hogy a mintatartóban a mintát ez idő alatt nem cseréltem ki, a rendszerben az áramlás és a 

keverés sebessége állandó volt.  Ez tekinthető egy mérésnek a későbbiekben.  Továbbá 

véletlenszerűen kiválasztott mintákból 2 párhuzamos mérést végeztem, hogy egyrészről a 

minták homogenitását, másrészről a műszer megbízhatóságát ellenőrizzem.  Az 

eloszlásgörbék kiértékeléséhez figyelembe vettem a minimum és maximum szemcseméretet, 

az átlagos szemcseméretet, a csúcsok számát és helyét (szemcseátmérő), az aleuritfrakció 

(67,53-4,47 µm szemcseátmérő) és az agyagfrakció (<4,47 µm szemcseátmérő) mennyiségét. 

 

Polarizációs mikroszkóp 

 

A minták petrográfiai vizsgálatára két polarizációs mikroszkópot használtam, az egyik 

az ELTE TTK, Kőzettani és Geokémiai Tanszékén a Litoszféra Fluidum Kutató 

Laboratóriumban található NIKON DS-Fi1 digitális kamerával felszerelt NIKON Eclipse 

LV100 POL típusú kőzettani polarizációs mikroszkóp, míg a másik az MFGI-ben lévő 

NIKON D5100 digitális kamerával felszerelt NIKON Eclipse Ci POL típusú kőzettani 

polarizációs mikroszkóp.  A petrográfiai vizsgálatra első körben olyan homokköveket 

választottunk ki, amelyeknek a fedő- és a fekükőzetét is megmintáztuk.  Ezeket kiegészítettük 

az XRD-adatok alapján további három (RM32-5R1, RM32-5R2 és RM6-9R) mintával, így 

összesen 11 homokkő mintát vizsgáltam (4. melléklet).  A kőzet kvarc, földpát és 

kőzettörmelék egymáshoz viszonyított arányát 8 mintában 300 pontos kiméréssel határoztam 

http://www.horiba.com/
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meg.  A vizsgálat során a 300 pontot véletlenszerűen jelöltem ki.  Ellenőrzésként a kapott 

eredményeket összevetettem az XRD vizsgálatok eredményével. 

 

Raman-spektroszkópia 

 

A Raman-spektroszkópiai vizsgálatok során az ELTE TTK KKMC Jobin-Yvon 

LabRAM HR (800 mm) konfokális Raman mikrospektrométerét használtam Káldos Réka 

(ELTE-TTK, LRG) segítségével.  A vizsgálatra azért volt szükség, mert a petrográfiai 

vizsgálatok során talált ~250 µm hosszúszálas ásványhalmazok azonosítása ezzel a 

módszerrel gyorsan, roncsolásmentesen, fizikai és kémiai kezelés nélkül is lehetséges volt.  A 

mérés során a spektrum tartománya 0–4000 cm-1 volt, a vizsgálathoz használt lézer egy dupla 

Nd-YAG lézerforrás, amelynek hullámhossza 532 nm.  A lézer teljesítménye 100 mW, míg 

forrása ~40 mW volt a minta felszínén.  A mérés közben a spektrális felbontás 0,9–0,6 cm-1 

volt 1800 barázda/mm ráccsal.  A lézersugarat 100x (N.A.=0,9) objektívvel a minta felszínére 

fókuszálva használtuk.  A Raman-spektrum kalibrációját szilícium sztenderd 520,2 cm-1 

csúcspozíciójának segítségével végeztük el.  Az adatok kiértékelése a LabSpec szoftverrel 

történt és a csúcspozíciókat a Gaussian-Lorentzian funkció segítségével határoztuk meg.  A 

csúcspozíciók alapján az ásvány azonosítása Frost és Bouzaid (2007), valamint Serna et al. 

(1985) alapján történt. 

 

Pásztázó elektronmikroszkópia 

 

Az elemzés fő célja petrográfiai vizsgálat és az egyes ásványfázisok meghatározása 

volt.  A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) méréseket az ELTE TTK, Kőzettani és 

Geokémiai Tanszékén végeztem el Bendő Zsolt (ELTE-TTK) segítségével.  A mérések során 

egy Amray 1830i típusú pásztázó elektronmikroszkópot használtunk, amely egy EDAX PV 

9800 energia-diszperzív röntgen spektrométerrel van felszerelve.  A gyorsító feszültség 20 

kV, míg a primer áramerősség 1nA volt.   

Az elektronmikroszkópot az ásványok minőségi kémiai összetételének (főként 

földpátok, karbonátok), és az ásványok morfológiájának, mikrostruktúrájának 

meghatározására használtuk mind a fedőkőzet, mind pedig a rezervoárkőzet mintákban.  

Összesen 30 minta tört és 20 minta polírozott felszínét pásztáztam végig (4. melléklet).   

Az SEM-felvételek képi elemzését JMicroVision 1.2.5 programmal végeztem.  Ezzel a 

programmal felvételenként 300 pontos kimérés is végezhető, amellyel a diagenetikus és 

detritális karbonátásványok arányának becslését kaptam. 
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Elektronmikroszondás elemzés 

 

A mérések fő célja az egyes ásványok kémiai összetételének mennyiségi 

meghatározása volt.  Az elektronmikroszondás elemzések egy CAMECA-SX100, négy 

hullámhossz (WDS) és egy energiadiszperzív (EDS) spektrométerrel felszerelt műszeren 

készültek a pozsonyi Dionýz Štúr Állami Geológiai Intézetben, Dr. Patrik Konecny 

segítségével.  A gyorsítófeszültség 15 kV, míg a mintaáram 10–20 nA volt, mert a dawsonit 

elemzésekor az áramerősség csökkentésével óvtuk a mintát.  Az elektronnyaláb átmérője a 

minta felületén 2–20 μm között változott.  Az egyes mért elemekre a következő sztenderdeket 

használtuk: Si (ortoklász), Ti (TiO2), Al (Al2O3), Fe (fayalit), Mn (rodonit), Cr és Ni (Ni, Zn, 

willemit), V (V), Ca (wollastonit), Mg (MgO), Na (albit), K (ortoklász), F (LiF), Cl (NaCl).  

Az adatok korrekciója PAP korrekcióval történt (Pouchou és Pichoir, 1985).  Az adatok 

kiértékelése során a cél az oxidos főelem összetételből a kationszám meghatározása az ásvány 

formulához, amelynek lépéseit az 5. melléklet tartalmazza.   

 

Fókuszált ion-nyalábbal felszerelt pásztázó elektronmikroszkóp 

 

Az ELTE-KKMC-hez tartozó FEI Quanta 3D típusú, nagyfelbontású, kétsugaras 

készüléket használtuk, amelyhez egy EDS és egy EBSD detektor csatlakozik.  A mérés során 

Dr. Dankházi Zoltán és Varga Gábor nyújtottak segítséget.  Az elemzést 20 kV gyorsító 

feszültség és 4 nA áramerősség mellett végeztük.  A mérés során elsődleges szempont a 

fedőkőzetek tört felszínén megfigyelhető dawsonit szöveti helyzetének megállapítása, és a 

dawsonit kémiai összetételének vizsgálata volt.  A dawsonit kémiai összetételének 

meghatározásának menetét a diszkusszióban tárgyalom. 

 

Geokémiai modellezés 

 

A geokémiai modellezésekhez a PHREEQC 3.0 programot használtam.  A program 

segítségével egyensúlyi és kinetikus geokémiai modellezés végezhető, továbbá a vízben 

oldott CO2 mennyisége is meghatározható az ismert fizikai és kémiai paraméterek 

segítségével.  Bemenő adatként szükség van a kőzet ásványos összetételére, a pórusvíz kémiai 

összetételére, pH-ra, nyomás és hőmérséklet adatokra.  Továbbá az ásványok termodinamikai 

és kinetikai tulajdonságaira, úgymint aktiválási energia, sebességi együttható, fajlagos felület.  

A módszer részleteit a diszkusszióban tárgyalom. 
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5. A minták  
 

Előzetes ismeretek (karotázs, kútkönyv) alapján CO2-felhalmozódást és ipari CO2 

kitermelés szempontjából meddő rezervoárkőzetek is feltárt fúrásokat választottam ki 

mintavételre.  Mivel a fúrások a múlt évszázadból (1940-1980 közötti évekből) származnak, a 

meglévő kőzetmagok megtartása és mennyisége is határt szabott a mintázásnak.  Mivel a 

területen jelenleg is folyik ipari CO2 termelés, így a fúrások nevét kódokkal jelöltem.  Mihályi 

területről az RM6, az RM17 és az RM46 jelű fúrásokat, míg Répcelak területről az RM19 és 

az RM32 jelű fúrásokat választottam ki (7. ábra).   

Amint korábban arról szó volt ez a természetes CO2-tároló rendszer szivárgásmentes.  

E tulajdonság kialakulási feltételeinek kiderítése végett nemcsak a rezervoárkőzeteket 

(homokkő), hanem a fedő- és a fekükőzeteket is megmintáztuk.  A fekükőzetek 

(aleurolit/agyag) az egyes telepek aljzatához vannak közelebb, míg a fedőkőzetek 

(aleurolit/agyag) az egyes telepek tetejéhez.  Azonban a teljes rétegsort és a benne egymás 

felett elhelyezkedő rezervoárokat tekintve általában egy-egy telep fedőkőzeteként is 

szolgálnak a fekükőzetek, így a későbbieket ezek eredményeit egyben ismertetem 

fedőkőzetként, azonban a minták nevében jelölve vannak, hogy melyek a fekükőzetek (B) és 

melyek a fedőkőzetek (C).   
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7. ábra: Mihályi-Répcelak területén található fúrások (piros és kék rombuszok) 

elhelyezkedése (EOV koordináta rendszer).  A vizsgált fúrások nevét feltüntettem (RM6, 

RM17, RM46, RM19 és RM32), helyüket zöld rombusz jelöli.  A két szürke A és B  vonal az 5. 

ábrán bemutatott földtani szelvények nyomvonalai.  A két települést – Mihályi és Répcelak - 

fekete kereszt jelöli.  A térképről leolvashatótovábbá a medence aljzat mélysége (Zilhai-

Sebess, 2013 és Szamosfalvi, 2014 alapján). 

 

A tanulmányozott RM17 fúrás Mihályi Ny-ÉNy-i területén mélyült (7. ábra).  A 

vizsgált kőzetek 1254–1322 m mélységközből származnak (3. táblázat).  Ebben a 

mélységközben nem található iparilag termelhető CO2-telep.  A kútkönyv szerint a 

megmintázott mélységközből nincsenek gázösszetétel-elemzések, azonban a 4., 5. és 8. 

fúrómag nyomokban szénhidrogént tartalmaz (8. ábra).   
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8. ábra:  RM17 fúrás rétegsora a megmintázott kőzetek alapján. 
 

Az RM6 jelű fúrás Mihályi terület központjában található (6. ábra).  A fúrás 1225-

1461 méterközéből származnak a minták (3. táblázat).  A kőzetek közül 3 db homokkő minta 

(7R1, 7R2 és 7R3) származik CO2-rezervoárból, amelyhez tartozó fedőkőzeteket és a 

fekükőzetet a 6C, 7C és a 8BC minta képviseli.  A többi rezervoármintában (1R, 2R és 9R) 

található gáz pontos összetétele ismeretlen, a kútkönyvek alapján nem alkalmas ipari 

mennyiségű CO2 termelésre.  Azonban az RM6 9. mag mélységközében szűrőzött rétegből 

CO2 tartalmú felszín alatti vizet termeltek ki (9. ábra). 

 



35 

 

 

9. ábra:  RM6 fúrás rétegsora a megmintázott fúrómagok alapján.  

 

Az RM46 jelű fúrás Mihályi terület északi részén található (6. ábra).  A kiválasztott 

kőzetminták 1461–1643,5 m közötti mélységből származnak (3. táblázat).  A vizsgált 

homokkövek közül mindkettő (4R és 7/2R) iparilag termelhető CO2-telepből származik, 

továbbá a hozzájuk tartozó fedő- és fekükőzetből (4/1C, 4/2C, 7/1C, 7/2C és 7/2B) is sikerült 

mintát venni (10. ábra).   
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10. ábra:  RM46 fúrás rétegsora a megmintázott fúrómagok alapján.  

 

A Mihályi területről vizsgált fúrások közül a homokkövekben a szén-dioxid beáramlás 

nélkül lejátszódó diagenetikus folyamatok megfigyelésére az RM17 fúrás mintáit (mivel CO2-

telep nem található a megmintázott mélységben) és az RM6 fúrás egyes mintáit jelöltük ki, 

míg a CO2 által okozott változások megfigyelésére az RM6 fúrás 7. magjának 3 mintája (7R1, 

7R2 és 7R3) és az RM46 fúrás rezervoár mintái (4R és 7/2R) szolgáltak, mivel ezek a minták 

CO2-telepből származnak (3. táblázat). 
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3. táblázat: A Mihályi területről származó kőzetminták fizikai tulajdonságai és a minták 

típusa (R - rezervoárkőzet, C - fedőkőzet, B - fekükőzet).  A becsült mélység meghatározása a 

jelölt magszakasz figyelembevételével történt.  A fedőkőzet esetében a becsült mélységet a 

fúrómag tetejére, míg a fekükőzet esetében a becsült mélységet a fúrómag aljától számolva 1 

méterrel jelöltem ki.  A rezervoárkőzet becsült mélységét kb. a fúrómag közepére tettem.  A 

hőmérsékletet Dövényi et al. (1983) által meghatározott geotermikus gradiens alapján 

számoltam (40 °C/km), míg a nyomást a hidrosztatikai nyomásgradiens alapján (Mészáros et 

al., 1979).  A szürke színnel kiemelt minták iparilag termelhető CO2-telepből származnak 

(Mészáros et al., 1979). 

Fúrás Minta Mélység 
Becsült 

mélység* 
T P Típus 

    m M °C bar   

RM17- 

3C 1254-1271 1254,00 62,2 125,4 Fedő 

3R 1254-1271 1260,00 62,4 126,0 Rezervoár 

4B 1271-1288 1287,00 63,5 128,7 Fekü 

4C 1271-1288 1271,00 62,8 127,1 Fedő 

4R 1271-1288 1280,00 63,2 128,0 Rezervoár 

5BC 1288-1305 1295,00 63,8 129,5 Fedő/Fekü 

5C 1288-1305 1288,00 63,5 128,8 Fedő 

5R II 1288-1305 1300,00 64,0 130,0 Rezervoár 

5RI 1288-1305 1290,00 63,6 129,0 Rezervoár 

6B 1305-1322 1321,00 64,8 132,1 Fekü 

6R 1305-1322 1312,00 64,5 131,2 Rezervoár 

RM6- 

1R 1225-1236 1230,00 61,2 123,0 Rezervoár 

2B 1280-1287 1287,00 63,5 128,7 Fekü 

2R 1280-1287 1283,00 63,3 128,3 Rezervoár 

4R 1376 1376,00 67,0 137,6 Rezervoár 

6C 1399.5-1417 1399,50 68,0 140,0 Fedő 

7C 1417-1425.5 1417,00 68,7 141,7 Fedő 

7R1 1419.5 1419,50 68,8 142,0 Rezervoár 

7R2 1421.5 1421,50 68,9 142,2 Rezervoár 

7R3 1423 1423,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                              68,9 142,3 Rezervoár 

8BC 1425.4-1443 1435,00 69,4 143,5 Fedő/Fekü 

9C 1443.5-1461 1443,50 69,7 144,4 Fedő 

9R 1443.5-1461 1450,00 70,0 145,0 Rezervoár 

RM46- 

4/1C 1461-1478 1461,00 70,4 146,1 Fedő 

4/2C 1461-1478 1465,00 70,6 146,5 Fedő 

4R 1461-1478 1470,00 70,8 147,0 Rezervoár 

6 1495-1512 1495,00 71,8 149,5 Fedő 

7/1C 1626.5-1643.5 1626,50 77,1 162,7 Fedő 

7/2B 1626.5-1643.5 1643,00 77,7 164,3 Fekü 

7/2C 1626.5-1643.5 1630,00 77,2 163,0 Fedő 

7/2R 1626.5-1643.5 1635,00 77,4 163,5 Rezervoár 
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Répcelak területéről két olyan fúrást választottam ki (RM19, RM32), amelyben 

egyszerre lehet tanulmányozni a rezervoárkőzetben a nagy mennyiségű CO2 által okozott 

kőzettani/geokémiai változásokat és az alapvető diagenetikus folyamatokat is. 

Az RM19 fúrás Répcelak területének közepén mélyült (6. ábra).  A begyűjtött 

kőzetminták 1376–1446 m mélységközből származnak (4. táblázat).  A rezervoárkőzetek 

közül 7 mintát iparilag termelhető CO2-telepből vettem (5CR, 6R, 7R, 7B1R, 7B2R és 

7Rkong).  A minták közül három átmenetet mutat (makroszkópos megfigyelés alapján) a 

fedő- és a rezervoárkőzetek között (5CR, 7B1R és 7B2R), az egyik rezervoárkőzet pedig 

konglomerátum (7Rkong).  Az RM19 fúrásból fedő- és fekükőzet párokat mintáztam (5C, 6C, 

6B és 7C).  A 8. mag (8R1, 8R2 és 8Rkong) származási mélységéből nem ismert a gáz kémiai 

összetétele (11. ábra).   

 

 
11. ábra:  RM19 fúrás rétegsora a megmintázott fúrómagok alapján. 
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Az RM32 fúrás Répcelak DNy-i részén található (6. ábra).  A kőzetminták 1131–1470 

m mélységből származnak (4. táblázat).  A rezervoárkőzetek közül két mintát CO2-gazdag 

(>90 v/v%) telepből vettem (RM32-5RI és RM32-5R2).  Ennek a telepnek a fedőkőzetét is 

megmintáztam.  E mellett két rezervoár mintát vettem (2R ás 8R), amelyek származási 

mélységében a CO2 tartalom ismeretlen.  Továbbá egy fedő- és egy fekükőzet (6B és 8C) is 

gyűjtöttem (12. ábra). 

 

 

12. ábra:  RM32 fúrás rétegsora a megmintázott fúromagok alapján.  
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4. táblázat: A Répcelak területéről származó minták fizikai tulajdonságai és a minták típusa 

(R - rezervoárkőzet, C - fedőkőzet, B - fekükőzet).  A becsült mélység meghatározása a jelölt 

magszakasz figyelembevételével történt.  A fedőkőzet esetében a becsült mélységet a fúrómag 

tetejére, míg a fekükőzet esetében a becsült mélységet a fúrómag aljától számolva 1 méterrel 

jelöltem ki.  A rezervoárkőzet becsült mélységét kb. a fúrómag közepére tettem.  A 

hőmérsékletet Dövényi et al. (1983) által meghatározott geotermikus gradiens alapján 

számoltam (40 °C/km), míg a nyomást a hidrosztatikai nyomásgradiens alapján (Mészáros et 

al., 1979).  A szürke színnel kiemelt minták iparilag termelhető CO2-telepből származnak 

(Mészáros et al., 1979). 

Fúrás Minta Mélység 
Becsült 

mélység* 
T P Típus 

    m m °C bar   

RM19- 

5C 1376-1394 1376 67,0 137,6 Fedő 

5CR 1376-1394 1380 67,2 138,0 Fedő/Rezervoár 

6B 1394-1415 1414 68,6 141,4 Fekü 

6C 1394-1415 1394 67,8 139,4 Fedő 

6R 1394-1415 1410 68,4 141,0 Rezervoár 

7C 1411.5-1429 1411,5 68,5 141,2 Fedő 

7R 1416.56-1416.74 1416,6 68,7 141,7 Rezervoár 

7B1R 1411.5-1429 1420 68,8 142,0 Fekü/Rezervoár 

7B2R 1411.5-1429 1425 69,0 142,5 Fekü/Rezervoár 

7Rkong 1411.5-1429 1428 69,1 142,8 Rezervoár 

8C 1429-1446 1429 69,2 142,9 Fedő 

8R1 1429-1446 1430 69,2 143,0 Rezervoár 

8R2 1429-1446 1435 69,4 143,5 Rezervoár 

8Rkong 1429-1446 1445 69,8 144,5 Rezervoár 

RM32- 

2R 1131-1138 1131 57,2 113,1 Rezervoár 

5C 1375-1392 1375 67,0 137,5 Fedő 

5RI 1375-1392 1385 67,4 138,5 Rezervoár 

5R2 1375-1392 1390 67,6 139,0 Rezervoár 

6B 1392-1409 1392 67,7 139,2 Fekü 

8C 1468-1474.8 1468 70,7 146,8 Fedő 

8R 1468-1474.8 1470 70,8 147,0 Rezervoár 
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6. Eredmények 
 

Az eredmények bemutatását minden, fent bemutatott alkalmazott módszernél 2 

főcsoportba és 3-3 alcsoportba osztottam, amelyek a következők.  A két fő csoport a 

rezervoárok és a fedőkőzetek (fedő- és fekükőzetek), míg az alcsoportok (1) a dawsonit-

gazdag minták (XRD-vel kimutatható mennyiségben tartalmaznak dawsonitot), (2) a 

dawsonit-szegény minták (a dawsonit XRD-vel nem, csak ATR-FTIR-vel mutatható ki 

bennük), végül (3) a dawsonitot nem tartalmazó minták.  Azért ezt a csoportosítást 

választottam, mert a CO2 geológiai tárolása során az általam vizsgált két fő kérdéshez – azaz 

mitől biztonságos a tárolórendszer és milyen hosszú távú reakciók játszódnak le a felszín alatt 

– szorosan kapcsolódik.  Továbbá a dawsonit jelenléte segíthet megismerni azoknak a 

rétegeknek a fizkiai-kémiai állapotát is amelyekben a kútkönyv alapján nincs ipari 

mennyiségű CO2. 

 

Röntgen-pordiffrakció 

 

Doktori munkám során 52 minta összetételét vizsgáltam meg, az eredményeket az 5-

10. táblázatok tartalmazzák.  A röntgen-pordiffrakciós mérések alapján a vizsgált minták fő 

összetevői: kvarc (10–63 m/m%), illit + muszkovit (kimutatási határtól, amelyet 

következőkben 0-val jelölök, 33 m/m%-ig), kaolinit (0–25 m/m %), dolomit + ankerit + 

sziderit (1–77 m/m%), kalcit (0–70 m/m%), dawsonit (0–16 m/m%), K-földpát (0–8 m/m%) 

és plagioklász (0–11%).  A plagioklászt következőkben albitként említem, támaszkodva a 

később bemutatandó elektronmikroszondás és pásztázó elektronmikroszkópos elemzés 

adataira.  Egyes mintákban kis mennyiségben előfordul gipsz (max. 1 m/m%), goethit (max. 3 

m/m%), pirit (max. 2 m/m%), halit (max 3 m/m%), anatáz (max 3 m/m%), klorit (RM46-

4/1C-ben 6 m/m%). 

 

Rezervoárkőzetek 

 Dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek 

Ebbe a csoportba az XRD elemzések alapján nyolc minta került (5. táblázat), 

amelyekből kettő kőzetben kiemelten nagy a dawsonit relatív mennyisége, ezek az RM32-

5R2 (8 m/m%, 13. ábra) és az RM6-9R (16 m/m%) homokkövek.  A többi rezervoárkőzet-

mintában a dawsonit mennyisége 1-4 m/m% között van: RM19-6R (3 m/m%), RM46-4R (2 

m/m%), RM46-7/2R (1 m/m%, 13. ábra), RM6-7R1 (3 m/m%), RM6-7R2 (3 m/m%) és 

RM6-7R3 (4 m/m%).  Ezekben a kőzetmintákban előforduló további ásványok az illit + 
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muszkovit (8-21 m/m%), kaolinit (3-12 m/m%), kvarc (36-52 m/m%), dolomit + ankerit + 

sziderit (17-44 m/m%), kalcit (0-10 m/m%), K-földpát (1-3 m/m%).  Albitot csak az RM46-

7/2R minta tartalmaz (4 m/m%).  Ezeken az ásványokon kívül néhány mintában jelen van 

gipsz (0-1 m/m%) és az RM46-4R mintában goethit (2 m/m%) is előfordul (5. táblázat). 

 

5. táblázat: Dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek XRD eredményei (m/m%), ahol ny <1 

m/m%. 
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RM19-6R 12 12 52 2     3   ny   19 

RM32-5R2 8 3 45 1   ny 8       35 

RM46-4R 21 11 39 1   6 2   1 2 17 

RM46-7/2R 10 8 49 1 4 5 1   ny   22 

RM6-7R1 14 9 42 1   10 3   ny   21 

RM6-7R2 16 6 43 3   8 3       21 

RM6-7R3 15 7 43 1   8 4   ny   22 

RM6-9R 15 3 36 2     16   ny   28 

 

 Dawsonit-szegény és dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek 

A röntgen-pordiffrakciós eredmények ismertetése során együtt kezelem ezt a két 

alcsoportot, mivel az XRD vizsgálatokkal ezek nem választhatók szét.  Összesen 16 darab 

minta tartozik (6. táblázat) ide.  A minták illit + muszkovit (0-13 m/m%), kaolinit (5-23 

m/m%), kvarc (10-63 m/m%), dolomit + ankerit + sziderit (1-34 m/m%), kalcit (0-70 m/m%) 

és K-földpát (0-8 m/m%) ásványokat tartalmaznak.  Albit három mintában mutatható ki: 

RM19-7Rkong (5 m/m%), RM19-8Rkong (11 m/m%) és az RM32-5RI (3 m/m%).  Továbbá 

kis mennyiségben pirit (0-1 m/m%), gipsz (három mintában: RM6-1R és RM6-2R 

nyomokban, RM19-8R1 mintában 1 m/m%) és goethit (1 mintában: RM6-1R 3 m/m%) 

azonosítható (6. táblázat). 
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6. táblázat: Dawsonit-szegény és dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek XRD 

eredményei (m/m%), ahol ny <1 m/m%. 

Dawsonit-

szegény és 

dawsonitot nem 

tartalmazó 

rezervoárkőzetek 

sz
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sz
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n

it
 

k
v
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c 

k
ál
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ö
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p

át
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b

it
 

k
al
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t 

d
aw
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n

it
 

p
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it
 

g
ip

sz
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at

áz
 

g
o
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h

it
 

d
o
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m
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+

an
k
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it

+
sz

id
er

it
 

RM17-3R 3 7 16 43 ny 
 

11 
 

ny 
   

20 

RM17-4R 
 

10 14 63 
  

7 
     

6 

RM17-5R II 
 

5 16 55 8 
 

15 
     

1 

RM17-5RI 
 

9 21 55 
        

15 

RM17-6R 
 

8 22 59 
        

11 

RM19-5CR 
 

20 13 32 1 2 14 
     

18 

RM19-7B2R 
 

18 13 29 1 
 

11 
 

ny 
   

28 

RM19-7R 
 

10 14 49 1 
 

6 
     

20 

RM19-7Rkong 
 

8 20 20 1 5 39 
 

1 
 

2 
 

4 

RM19-8R1 
 

7 6 10 
  

66 
 

1 1 1 
 

8 

RM19-8R2 
 

3 5 13 1 
 

68 
 

1 
 

1 
 

8 

RM19-8Rkong 
 

0 10 18 2 11 51 
 

1 
   

7 

RM32-2R 
 

5 23 53 1 
 

6 
     

12 

RM32-5R1 
 

9 7 53 1 3 8 
     

19 

RM32-8R 
 

9 18 50 1 
 

8 
     

14 

RM6-1R 
 

10 11 40 ny 
 

8 
  

ny 
 

3 28 

RM6-2R 
 

12 14 62 1 
    

ny 
  

11 

RM6-4R 
 

13 22 48 2 
 

ny 
  

1 
  

14 

 

Fedőkőzetek 

 Dawsonit-gazdag fedőkőzetek 

Ebbe a csoportba négy minta tartozik, amelyekből egy minta (RM6-9C, 13. ábra) 2 

m/m% dawsonitot tartalmaz, míg a többi mintában indikáció van a dawsonit jelenlétére 

(RM17-6B, RM19-7C, RM6-8BC) (7. táblázat).  A kőzetek modális összetétele a következő: 

illit + muszkovit (17-29 m/m%), kaolinit (7-21 m/m%), kvarc (27-34 m/m%), dolomit + 

ankerit + sziderit (14-21 m/m%), K-földpát (nyomokban-5 m/m%).  Albit két mintában 

mutatható ki azonos mennyiségben: RM19-7C és RM6-9C (2 m/m%).  Ezeken az ásványokon 

kívül pirit az RM17-6B-ben (<1 m/m%), és az RM19-7C-ben (2 m/m%) mutatható ki, gipsz 

az RM17-6B-mintában, míg anatáz három mintában jelentkezik (RM19-7Rkong- 2 m/m%, 
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RM19-8R1- 1 m/m%, RM19-8R2- 1 m/m%).  Goethit az RM6-9C kőzetben azonosítható 3 

m/m%-ben (7. táblázat). 

 

7. táblázat: Dawsonit-gazdag fedőkőzetek XRD eredményei (m/m%), ahol ny <1 

m/m%. 

Dawsonit-

gazdag 

fedőkőzetek 

il
li

t+
m

u
sz

k
o

v
it
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ao

li
n

it
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v
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k
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al
b
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k
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t 

d
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g
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g
o
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h
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d
o
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m
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+
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k
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+
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er

it
 

RM17-6B 17 21 34 ny 
 

9 ny ny ny 
 

19 

RM19-7C 29 8 27 1 2 17 ny 2 
  

14 

RM6-8BC 26 14 28 5 
 

10 ny 
  

2 15 

RM6-9C 29 7 29 1 2 6 2 
  

3 21 

 

 Dawsonit-szegény és dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek 

A vizsgált minták közül ebbe a csoportba összesen 21 darab fedőkőzet tartozik (8. 

táblázat).  A minták közül kiemelendő az RM46-4/1C (13. ábra), mert ebben a fedőkőzetben 

77 m/m% a dolomit + ankerit + sziderit részaránya és a kőzetben klorit is található (6 m/m%), 

míg kaolinit nem mutatható ki.  E kivételével a csoportba tartozó minták illit + muszkovit (9-

31 m/m%), kaolinit (7-25 m/m%), kvarc (22-39 m/m%), dolomit + ankerit + sziderit (8-29 

m/m%), kalcit (0-56 m/m%), K-földpát (0-2 m/m%), albit (0-8 m/m%) ásványokat 

tartalmaznak.  Két mintában halit jelenlétét jelezte az XRD, amelyek az RM32-5C (2 m/m%) 

és az RM32-8C (3 m/m%).  Ezenkívül kis mennyiségben pirit is kimutatható az RM17-3C (1 

m/m%), RM19-5C és RM19-8C (2 m/m%) mintákban, továbbá hat kőzet nyomokban gipszet 

is tartalmaz.  Goethit a RM46-4/2C (3 m/m%) valamint a RM46-6 (1 m/m%) mintákban 

mutatható ki. 
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8. táblázat: Dawsonit-szegény és dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek XRD 

eredményei (m/m%), ahol ny <1 m/m%. 

Dawsonit-

szegény és 

dawsonitot 

nem 

tartalmazó 

fedőkőzetek il
li

t+
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sz
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RM17-3C 16 17 31 ny 
 

11 
 

1 
     

24 

RM17-4B 21 22 30 1 
 

11 
       

15 

RM17-4C 12 14 29 1 
 

18 
       

26 

RM17-5BC 24 25 39 
     

ny 
    

12 

RM17-5C 17 18 35 1 
         

29 

RM19-5C 23 8 26 1 3 16 
 

2 
    

1 20 

RM19-6B 20 9 29 2 8 12 
 

2 
    

3 15 

RM19-6C 22 9 26 2 
 

10 
 

2 
    

1 28 

RM19-8C 9 7 21 
  

53 
 

2 
     

8 

RM32-5C 21 8 30 2 3 12 
     

2 
 

22 

RM32-6B 22 12 33 1 3 9 
       

20 

RM32-8C 33 9 28 1 
 

12 
     

3 
 

14 

RM46-4/1C 7 
 

10 
     

ny 
 

6 
  

77 

RM46-4/2C 23 8 37 1 2 12 
  

ny 3 
  

1 13 

RM46-6 29 5 28 1 6 7 
  

ny 1 
   

23 

RM46-7/1C 22 10 30 1 2 18 
       

17 

RM46-7/2B 30 8 33 1 2 7 
      

2 17 

RM46-7/2C 31 11 27 1 3 7 
 

1 
    

2 17 

RM6-2B 18 9 44 
  

9 
  

ny 
    

20 

RM6-6C 23 9 29 2 
 

9 
  

ny 
    

28 

RM6-7C 23 12 30 2 
 

15 
   

2 
   

16 

 

Fedő- és rezervoárkőzet közötti átmeneti kőzettípusok 

Három minta átmenetet képez a fedőkőzetek és a rezervoárkőzetek között, így azokat 

külön tárgyalom (9. táblázat).  A három minta közül az RM19-7B1R-ben látható indikáció 

dawsonit jelenlétére.  Alapvetően az ásványos összetétel alapján ezek a minták hasonlítanak a 

korábban ismertetett fedőkőzethez, azaz, illit + muszkovit (18-29 m/m%), kaolinit (13-20 

m/m%), kvarc (24-32 m/m%), dolomit + ankerit + sziderit (14-28 m/m%), kalcit (11-14 

m/m%), K-földpát (1-2 m/m%) összetételűek.  Albit az RM19-5CR tartalmaz 2 m/m%-ban.  

Továbbá az RM19-7B2R-ban pirit is kimutatható.  Ezek alapján a minták inkább a 

fedőkőzetek modális összetételére hasonlítanak, mint a rezervoármintákra. 
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9. táblázat: Rezervoár- és fedőkőzetek közötti átmeneti minták XRD eredményei, ahol 

ny <1 m/m%. 
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RM19-5CR 20 13 32 1 2 14 
    

18 

RM19-7B1R 29 20 24 2 
 

11 ny? 
   

14 

RM19-7B2R 18 13 29 1 
 

11 
 

ny 
  

28 
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13. ábra: Modális ásványos összetétel XRD vizsgálat alapján, amelyekből RM32-5RI, RM46-

4/1C dawsonit-szegény és dawsonitot nem tartalmazó minták, RM32-5R2 és RM6-9C 

dawsonit-gazdag minták, továbbá RM46-7/2R és RM19-6C átlagos összetételt mutató 

rezervoár- és fedőkőze mintákt.  A minták diffraktogramjai a 6. mellékletben találhatók. 
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Infravörös spektrometria 

 

Az ATR-FTIR mérések egyik célja az XRD eredmények független mérési módszerrel 

történő ellenőrzése, ennek következtében mind az 52 mintát elemeztem.  A vizsgálat fő célja 

az infra aktív fázisok, úgymint az OH-, vagy molekuláris H2O-t tartalmazó ásványok 

azonosítása volt.  Ilyen ásvány esetünkben a kaolinit, illit, muszkovit, szmektit és a dawsonit, 

amelyeknek az OH--hoz kapcsolódó infravörös sávjaik 3280-3696 cm-1 közötti tartományban 

vannak.  A módszer továbbá érzékeny a szerves anyagok (CH-kötések) jelenlétére is (2800-

3150 cm-1).  Ezenkívül a karbonátok, egyes szilikátok, valamint kvarc is azonosítható az 

infravörös spektrumon.  A munkám során azonosított fázisok infravörös sávjait és 

asszignációját a 10. táblázatban foglaltam össze. 

10. táblázat: ATR-FTIR módszerrel azonosított sávok és a hozzájuk rendelhető 

ásványok az összes mintában. 

Hullámszám 
Asszignáció Ásvány Referencia* 

(cm-1) 

3696 

O-H vegyértékrezgés 

 

kaolinit 

1, 2, 3 

3665 
1, 3 

3653 

3645 1 

3621 muszkovit, illit, szmektit, kaolinit 1, 3 

3280 dawsonit 7, 8 

2800-3150 C-H vegyértékrezgés szerves anyag 9 

1798 
CO3 vegyértékrezgés 

kalcit, dolomit 2 

1420 karbonátok 2, 4 

1163 

Si-O vegyértékrezgés 

kvarc 4 

1116 kaolinit 1 

1088 kaolinit, kvarc 
2, 4 

1030 muszkovit, illit, kaolinit 

1009 szmektit, kaolinit 1, 4 

940 kaolinit 1 

910 Al-Al-OH deformációs rezgés muszkovit, illit, szmektit, kaolinit 1, 2 

875 

CO3 vegyértékrezgés 

kalcit, dolomit 2, 4 

868 
dawsonit 8 

850 

800 Si-O vegyértékrezgés 
kvarc 2, 4 

780 Si-O vegyértékrezgés 

747 
Al-Mg-OH rezgés, Al-O-Si 

rezgés 
muszkovit, illit 2 

728 CO3 vegyértékrezgés dolomit 4 

695 
Si-O vegyértékrezgés 

kvarc 2 

648 földpát, kaolinit 7 

530 Al-O-Si deformációs rezgés muszkovit, illit, szmektit 1 

Referencia* 

1: Madejova & Komadel, 2001; 2: Vaculicova & Plevova, 2005; 3: Jung et al., 2010; 4: Van der 

Marel and Beutelspacher, 1976; 5: Schroeder, 2002; 6: Hlavay et al., 1978; 7: Huang and Kerr, 

1960; Serna et al., 1985; Larkin, 2011 
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Az ATR-FTIR-vel készült mérések eredményei jó egyezést mutatnak az XRD 

eredményekkel (5-9. táblázatok és 7-12. mellékletek), azokat kiegészítik a szervesanyag-

tartalom (XRD esetében amorf) tekintetében.  Továbbá, olyan mintákban (dawsonit-szegény 

csoport) is sikerült azonosítni a dawsonitot, amiben az XRD nem mutatta ki (6. táblázat, 8-9. 

táblázat).  Ennek megfelelően az alábbi 2. és 3. alcsoportokat, azaz a dawsonit-szegény és a 

dawsonitot nem tartalmazó mintákat a két módszer (XRD és ATR-FTIR) együttes 

eredményének figyelembe vételével különítettem el.   

 

Rezervoárkőzetek 

 Dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek 

Ebbe a csoportba tartozó minták ATR-FTIR vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy 

az XRD-vel detektált dawsonit mennyiségnél (1–16 m/m%) a dawsonitnak nemcsak a fő 

infravörös sávja (3280 cm-1) jelenik meg, hanem a kisebb hullámszámon található sávok 

közül is azonosítható kettő (868 cm-1 és 850 cm-1) (14. ábra, 7. melléklet).  Továbbá az 

RM32-5R2 és RM6-9R mintákban az 1300-1500 cm-1 hullámszám tartományban a kalcitra és 

dolomitra utaló sávmaximumok mellett megjelenik még egy maximum (1560 cm-1), ami 

szintén a dawsonit jelenlétére utal (Serna et al., 1985). 

 Dawsonit-szegény rezervoárkőzetek 

Az ATR-FTIR elméleti kimutatási határa dawsonitra feltehetően jobb, mint az XRD 

kimutatási határa.  A dawsonit azonosításához ezekben a kőzetekben a dawsonit OH--csúcsa 

és ehhez a csúcshoz (3280 cm-1) tartozó második derivált használható, amely a fő abszorpciós 

sávok helyét és csúcsszélességét mutatja meg.  Ebbe a csoportba a két módszer – XRD és 

ATR-FTIR – figyelembe vételével 8 kőzetminta tartozik (11. táblázat, 14. ábra, 8. melléklet).   

11. táblázat: Dawsonit-szegény és dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek. 

Dawsonit-szegény rezervoárkőzetek Dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek 

RM6-2R RM17-3R 

RM6-4R RM17-5RI 

RM17-4R RM17-5RII 

RM17-6R RM19-8R1 

RM19-7R RM19-8R2 

RM19-7Rkong RM32-2R 

RM19-8Rkong RM32-8R 

RM32-5RI RM6-1R 
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Dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek 

A csoportba a fúrások sekélyebb régióinak rezervoárkőzetei, illetve a legmélyebben 

található kőzetek tartoznak (11. táblázat, 14. ábra, 9. melléklet). 

 

Fedőkőzetek 

Dawsonit-gazag fedőkőzetek 

Az RM6-9C mintában a dawsonit fent említett három sávja közül a fő infravörös sáv 

(3280 cm-1) mellett a 850 cm-1 maximummal jellemzett sáv eltolódva jelenik meg 830 cm-1-

nél.  A többi mintában csak a fősáv látható.  Továbbá az RM19-7B2R, RM19-7C és RM17-

6B mintákban az ATR-FTIR módszerrel nem sikerült azonosítani dawsonitot (10. melléklet). 

 Dawsonit-szegény fedőkőzetek 

Az ATR-FTIR eredmények alapján (12. táblázat, 14. ábra, 11. melléklet) ebbe a 

csoportba tartozó mintákat a 12. táblázat mutatja (RM6-7C, RM32-5C, RM46-4/1C, RM46-

6). 

12. táblázat: Dawsonit-szegény és dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek. 

Dawsonit-szegény fedőkőzetek Dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek 

RM6-7C RM17-3C 

RM32-5C RM17-4C 

RM46-4/1C RM17-4B 

RM46-6 RM17-5BC 

 RM17-5C 

 RM17-5CR 

 RM19-5C 

 RM19-6C 

 RM19-6B 

 RM19-7C 

 RM19-7B2R 

 RM32-6B 

 RM32-8C 

 RM46-4/2C 

 RM46-7/1C 

 RM46-7/2C 

 RM46-7/2B 

 

 Dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek 

Az ATR-FTIR eredmények alapján (14. ábra, 12. melléklet) ebbe a csoportba tartozó 

mintákat a 12. táblázat mutatja be. 
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14. ábra: A hat fő kőzet típus ATR-FTIR spektruma és második deriváltja.  Az egyértelműbb 

láthatóság és a jobb összehasonlíthatóság érdekében a második derivált spektrumok (D”) 

intenzitásait 250-szeres szorzóval és a dawsonit fő sávját (3280 cm-1) bemutató ábrarészleten 

a második derivált spektrumot 10-szeres szorzóval jelenítettem meg.  A dawsonit fő sávjának 

második deriváltja alapján azonosítható, hogy egy kőzet tartalmaz-e dawsonitot.  A típusokat 

az alábbi minták reprezentálják: RM19-8RI- dawsonitot nem tartalmazó rezervoár, RM19-

7R- dawsonit-szegény rezervoár, RM6-9R-dawsonit-gazdag rezervoár, RM46-4/2C- 

dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzet, RM46-6- dawsonit-szegény fedőkőzet, RM6-9C- 

dawsonit-gazdag fedőkőzet.  

 

Termikus analízis 

 

Termikus elemzést mindösszesen 5 rezervoár mintán (RM6-7R1, RM17-4R, RM19-

6R, RM32-5R1, RM46-7/2R) végeztem a módszer roncsolásos jellegéből és kisebb 

érzékenységéből adódóan.  Az eredményeket a 13. táblázat összesíti.  A 13. melléklet mutatja 

az RM6-7R1 minta termikus analízis eredményét, ahol látható, hogy a dawsonit bomlása két 

szakaszban megy végbe, 318 °C (OH-) és 346 °C-on (CO3
2-) (Földvári 2011).  A kvarc 

azonosítása az alfa-béta kvarc átalakulásának 573°C-on jelentkező csúcsával történt, ami nem 

tömegváltozással járó folyamat (Földvári, 2011). 
 

13. táblázat: A vizsgált rezervoár minták (RM6-7R1, RM17-4R, RM19-6R, RM32-5R1, RM46-

7/2R) termikus elemzésének eredményei (m/m%), amely mérés során a kvarc, a kaolinit az 

illit + muszkovit, a gipsz, a dawsonit, a sziderit, az ankerit, a dolomit és a kalcit mennyisége 

látható, + jelen van. 

minta név kvarc kaolinit 
illit+ 

muszkovit 
gipsz dawsonit sziderit ankerit dolomit kalcit 

RM6-7R1 + 9 14 ny 2 
 

19 10 

RM17-4R + 11 8 
    

5 9 

RM19-6R sok 12 12 
 

3 + 
 

15 
 

RM32-5R1 sok 5 + 
   

18 8 

RM46-7/2R sok 7 + ny ny + 23 7 
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Szemcseméret-elemzés 

 

A lézeres szemcseméret elemző segítségével 41 mintát mértem meg.  Az eredmények 

kiértékelése során a szemcseméret eloszlásgörbe móduszait, illetve az aleurit (67,53-4,47 µm 

szemcseátmérő) és az agyagfrakció (<4,47 µm szemcseátmérő) mennyiségét határoztam meg.  

Ezek a paraméterek képezik a kőzetek pontos nevezéktani besorolásának (pl. aleurolit, 

finomszemcsés homokkő, stb.) alapját.  A besorolást azért végeztem el, mert az agyag- és az 

aleuritfrakció mennyisége információt nyújt a kőzet porozitásáról és permeabilitásáról 

(Worden & Morad, 2003).  A párhuzamos mérések eredményei alapján megállapítható, hogy 

a csúcsok helyének meghatározása igen kis hibával történt: a fedőkőzetek esetén nagyobb 

pontosságot (<1 %) tudtam elérni, míg a rezervoárminták esetén 0-16 %-ig terjedő relatív 

szórás figyelhető meg.  A mérések eredményei a 14. mellékletben, a reprezentatív minták 

szemcseméret eloszlás görbéi a 15. ábraán találhatók. 

 

Rezervoárkőzetek 

Dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek 

A párhuzamos mérésekre véletlenszerűen kiválasztott minták ebből a csoportból az 

alábbiak: RM6-7R1, RM6-7R2, RM6-7R3 és RM19-6R (14. melléklet), az RM6-9R és 

RM32-5R2 minták az előkészítés során nem estek szét szemcsékre, így a szemcseméret 

elemzések ezeken a mintákon nem történt meg.  A minták mindegyikében két móduszt lehet 

elkülöníteni, az egyik 13 ± 1 µm a másik 125 ± 54,6 µm szemcseátmérővel írható le.  Az 

agyagfrakció (<4,47 µm) átlaga a mintákban 0,7 ± 0,3 v/v%, míg az aleuritfrakció (4,47–

67,53 µm) mennyisége 43 ± 6,4 v/v%.   

Dawsonit-szegény rezervoárkőzetek 

Ebben a csoportban az RM17-4R mintán készült két párhuzamos mérés.  Az RM6-2R 

mintában a két módusz között (11 µm és 215 µm szemcseátmérő) egy hát figyelhető meg, 

míg az RM6-4R esetében három módusz különíthető el (12 µm, 37 µm és 281 µm 

szemcseátmérő), amelyekből a legkisebb és a legnagyobb módusz egybeesik a többi minta két 

móduszával (12 ± 0,7 µm; 186 ± 52,8 µm szemcseátmérő) (14. melléklet).  A minták átlagos 

agyagfrakciója 0,7 ± 0,4 v/v% és az aleuritfrakció mennyisége 50 ± 5,2 v/v%.  A minták 

közül a két konglomerátum (RM19-7Rkong, RM19-8Rkong) vizsgálata nem történt meg a 

benne található kőzetkavicsok (1-5 cm) mérete miatt. 

Dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek 

Az RM17-5RI és RM17-5RII mintákból készült két-két párhuzamos mérés (az RM19-

8R1 és RM19-8R2 minták nem estek szét szemcsékre a minta-előkészítés során, ezért nem 

került sor szemcseméret elemzésére).  A minták szemcseméret eloszlására két módusz 
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jellemző (12 ± 0,8 µm; 230 ± 50 µm szemcseátmérő) (14. melléklet).  A minták átlagos 

agyagfrakciója 0,8 ± 0,3 v/v % és az aleuritfrakció aránya 49,2 ± 8,6 v/v%.   

 

Fedőkőzetek 

Dawsonit-gazdag fedőkőzetek 

A minták közül az RM6-8BC-ből készült két párhuzamos mérés.  A csoportba tartozó 

eloszlásgörbék két módusszal rendelkeznek, azonban az RM19-7C egyik módusza 0,3 µm, a 

másik módusz 9,55 µm szemcseátmérőnél van.  A többi minta két módusza majdnem 

egybeesik: 13 ± 1,2 µm, 58 ± 5,7 µm szemcseátmérő (14. melléklet).  Az agyagfrakció 6,5 ± 4 

v/v%, az aleuritfrakció mennyisége 79,9 ± 4,7 v/v%. 

Dawsonit-szegény fedőkőzetek 

Az RM46-6B és RM6-7C mintából készült két-két párhuzamos mérés (RM46-4/1C és 

az RM19-8C a mintaelőkészítés során nem estek szét szemcsékre, így ezeket nem elemeztem 

meg).  A minták eloszlásgörbéi két móduszt mutatnak, azonban két esetben (RM46-6B, RM6-

7C) a második móduszt hátként lehet azonosítani.  Az RM32-5C esetében a kisebbik 

szemcsemérethez tartozó módusz 0,4 µm, míg a nagyobb szemcseátmérőnél található módusz 

9,55 µm.  A többi minta eloszlásgörbéjének két módusza az alábbiak szerint azonosítható: 14 

± 0,5 µm szemcseátmérőnél és 55 ± 6,6 µm szemcseátmérőnél (14. melléklet).  Az agyag- és 

az aleuritfrakció mennyisége: 13 ± 13 v/v% illetve 76 ± 4,1 v/v%.   

Dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek 

A mérések során az RM46-4/2C, RM46-7/2C, RM46-7/2B és RM6-2B mintákból 

készült párhuzamos mérés (az RM46-7/1C és az RM19-6C kőzetek a minta-előkészítés során 

nem esetek szét szemcséikre, ezért szemcseméret-elemzés nem készült).  A minták 

eloszlásgörbéi két móduszt mutatnak, két esetben (RM6-2B, RM19-7B2R) a második módusz 

hátként azonosítható.  A kőzeteket két csoportba lehet osztani, az egyik csoportban a kisebb 

szemcseméretnél lévő módusz 0,3 ± 0,05 µm, a nagyobb szemcseméretnél található módusz 

10 ± 1,9 µm.  A másik csoportba tartozó minták két módusza az alábbiak szerint alakul: 13 ± 

1,4 µm, 60,5 ± 8,2 µm szemcseátmérő)  (14. melléklet).  Az agyagfrakció mennyisége 

átlagosan 9 ± 9,2 v/v%, míg az aleuritfrakció 79,4 ± 8,1 v/v%-t mutat.   
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15. ábra Típusos szemcseméret eloszlásgörbék (rezervoár minták közül RM6-7R1- piros,  

fedőkőzetek közül RM32-6B- kék, RM17-4C- zöld és RM46-4/2C- sárga), amelyen az egyes 

móduszok szemcseátmérő értékek láthatók.   

 

Petrográfia 

 

A vizsgált rezervoárkőzet-minták apró-, finomszemcsés szürke homokkövek, 

amelyeknek domináns cementanyaga karbonát.  A fedőkőzetek finomszemcséstől 

durvaszemcsésig terjedő aleurolit kőzetek, amelyek színe barna, szürkésbarna, szürke.  

Cementanyaguk változatos, lehet karbonát, vagy agyagásvány.   

A fedő- és a rezervoárkőzetekben a detritális ásványok megegyeznek a vélhetően 

azonos behordási terület következtében (Magyar et al., 2013) a következők: kvarc, csillám 

(muszkovit), földpát (K-földpát, plagioklász).  Kőzettörmelékként dolomit és metamorf 

klasztok figyelhetők meg.  A dolomitszemcsék változatos mértékben vannak visszaoldódva.  

A detritális ásványok közül a K-földpát kis mértékben oldódott vissza, míg az albit egyes 

esetekben már csak ~1-2 µm átmérőjű reliktumként figyelhető meg.  A csillámok 

deformálódtak, pikkelyeik közé kaolinit, dawsonit és TiO2 kristályosodott.  Az XRD 

eredmények alapján a SEM-en TiO2-ként azonosított ásvány nagy valószínűséggel anatáz és 

nem rutil, így későbbiekben anatáznak hívom. Akcesszóriaként előfordul gránát, cirkon, 

monacit, apatit, és anatáz.  A fedőkőzetekben továbbá diagenetikus szfalerit is megfigyelhető 

SEM-EDS alapján.  A fedőkőzetekben több esetben is található szenesedett 

növénymaradvány, míg a rezervoármintákban ez csak igen ritkán figyelhető meg.   
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A rezervoár mintákból készült vékonycsiszolatok közül az RM17-4R, RM6-1R, RM6-

7R1, RM6-9R, RM46-7/2R, RM32-5RI és RM32-5R2 jelűekben 300 pontos kimérés során 

elvégeztem a homokkövek McBirdge’s et al. (1963)-féle osztályozását a kvarc (Q), a földpát 

(F), és a kőzettörmelékek (L) részaránya alapján.  Az eredmények azt mutatják, hogy a minták 

a kvarc gazdag kőzettörmelékes homokkövek és a kőzettörmelékes homokkövek csoportjaiba 

tartoznak (16. ábra, 15. melléklet).   

 

 

16. ábra: A rezervoár minták (RM17-4R, RM6-1R, RM6-7R1, RM6-9R, RM46-7/2R, RM32-

5R1, RM32-5R2 és RM19-6R) kvarc, földpát, és kőzettörmelék mennyisége szerinti 

osztályozása 300 pontos mikroszkópos kimérés eredménye alapján (15. melléklet) 

(McBirdge’s et al., 1963 alapján). 

 

A rezervoár mintákban a detritális szemcsék szögletesek.  A fizikai kompakció jelei, 

úgymint a szemcseérintkezések formái (pont, vonal menti és konvex-konkáv), valamint a 
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nyomásoldódás foka, ami (kis- és közepes fokú) a mélység függvényében változik.  A 

nyomásoldódás mértékét a csillámok hajlása alapján lehet meghatározni.  A sekély 

mélységben (~1100 m) található mintákban (pl. RM6-1R, 3. táblázat, 12. ábra) a 

leggyakrabban pont, valamint vonal menti érintkezések figyelhetők meg, a nyomásoldódás 

mértéke kicsi (17. ábra).  A nagyobb mélységben (~1400 m) található mintákban (pl. RM46-

7/2R 3. táblázat, 17. ábra) a legtöbb szemcsehatár érintkezése vonal menti, valamint pont, és 

konvex-konkáv érintkezések is megfigyelhetők, továbbá a nyomásoldódás itt már közepes 

mértékű (17. ábra).  A két mélységtartomány között a pont érintkezések mennyisége 

fokozatosan csökken, a vonal mentieké pedig nő, míg a nyomásoldódás kis-közepes mértékű 

lesz.   

 

 

17. ábra: Kőzetmikroszkópia segítségével megfigyelt szemcseérintkezések típusa (A, B) és 

nyomásoldódás foka (C, D).  Az A felvétel az RM17-4R mintáról készült, sárgával a vonal 

menti, míg kékkel a pont menti érintkezést jelöltem. A B felvétel az RM6-9R mintáról készült 

és piros vonallal a konvex-konkáv érintkezés figyelhető meg.  A C felvétel az RM17-4R 

mintáról készült a kék karika jelzi a kis fokú nyomásoldódás jelét.  A D felvétel az RM6-9R 

mintáról készült, a piros karika a közepes fokú nyomásoldódást jelöli. 

 

Diagenetikus ásványoknak tekinthetők a karbonátásványok (kalcit, ankerit, sziderit, 

dawsonit), az agyagásványok (kaolinit, illit) és a kvarc továbbnövekedések a megjelenésük és 

a szöveti helyzetük alapján.  Az akcesszóriák közül az anatáz, a szfalerit és a pirit is 

diagenetikusnak tekinthető, azok szöveti helyzete és megjelenése alapján.  A 
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vékonycsiszolatokban a dawsonitot Raman-spektroszkóppal azonosítottam.  A Raman-

spektroszkópos vizsgálat alapján a dawsonit szerkezete közel áll az ideális 

NaAl(CO3)(OH)2
rombos szerkezethez (16. melléklet).   

Tekintettel arra, hogy a detritális ásványok (kvarc, K-földpát, plagioklász, csillám, 

dolomit) megegyeznek minden mintában, így ezeket az összetevőket nem tárgyalom a 

továbbiakban.  Az egyes kőzet csoportok bemutatásakor a diagenetikus ásványokon 

megfigyelhető, a fenti módszerekkel meghatározott csoportok közötti azonosságok és 

különbségek bemutatására törekszem.  Az egyes tanulmányozott rezervoár mintákról készült 

petrográfiai megfigyelés eredményeit a 17. melléklet tartalmazza. 

 

Rezervoárkőzetek 

 Dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek 

A vizsgált mintákban (RM6-7R1, RM6-7R2, RM6-7R3, RM19-6R, RM32-5R2, 

RM46-7/2R, 17. melléklet) a diagenetikus ásványok közé tartoznak a karbonátásványok, azaz 

a kalcit, az ankerit, a sziderit és a dawsonit.  A sziderit finomszemcsés halmazokat alkot 

(18/A. ábra), míg az ankerit általában a részlegesen visszaoldott dolomitszemcsék 

továbbnövekedéseiként vagy idiomorf kristályként pórusban jelenik meg (18/A. ábra).  A 

kalcit is többnyire póruskitöltő, ahol egyes esetekben enyhén visszaoldott; ritkán kvarc-kalcit 

együttese is megfigyelhető.  A dawsonit egyes esetekben (RM46-7/2R, RM19-6R) az albit 

másodlagos pórusaiban (albit helyén) növekedett, vagy reliktum albit közvetlen közelében 

(18/B. ábra).  Egyes pórusokban a diagenetikus ásványok (dawsonit-kvarc, dawsonit-ankerit, 

dawsonit-kalcit) összenövése is tapasztalható (18/C. ábra és 18/D. ábra).   

További diagenetikus ásványok az agyagásványok (kaolinit) (18/E-F. ábra).  A SEM-

felvételek alapján a mintákban a kaolinit két populációban van jelen: a korai generációs 

kaolinit aprószemcsés bevonatot képez a detritális ásványok felületén (18/E. ábra), míg a 

későbbi generációs kaolinit nagyobb méretű jól kristályosodott pamacsokat alkot, ami több 

esetben a dawsonitra nőtt (18/E. ábra).  A kaolinit a muszkovit rétegei között is megjelenik 

(18/F. ábra).  

 Dawsonit-szegény rezervoárkőzetek 

RM17-4R és az RM32-5RI mintákból készült vékonycsiszolat (17. melléklet), míg a 

többi mintának a tört felületét elemeztem SEM felvételeken.  A dawsonit jelenlétét a 

vékonycsiszolatban polarizációs mikroszkóppal nem sikerült igazolni, azonban a tört felszín 

vizsgálata során SEM segítségével kimutattam e fázis jelenlétét.  A dawsonit-szegény 

rezervoármintákban a dawsonit szálak vastagsága kisebb, mint 1 µm.  A diagenetikus 
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karbonátásványok, a kaolinit és a kvarc-továbbnövekedés megjelenése és alakzata azonos a 

fenti dawsonit-gazdag kőzetekben leírtakkal.  A konglomerátum mintákban finomkavics és 

kavics található.  A kavics anyaga főleg kaolinit, amelyben földpátok, dawsonit és karbonátok 

is vannak.   

 Dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek 

E kőzetek közül az RM6-1R és RM17-5RI homokkő mintákból készült 

vékonycsiszolat (17. melléklet) és friss törési felület SEM vizsgálat is.  Az RM17-5RI 

homokkő minta különlegessége, hogy a detritális dolomit körül nem ankerit, hanem sziderit 

szegély alakult ki.  A tört felület elemzése során az RM17-5RI homokkő mintában 

azonosítottam a dawsonitot.  Emellett a dawsonit szálak nyomai a diagenetikus kalcitban is 

láthatók.  Ebben a mintában a kaolinit általában pamacs alakzatban figyelhető meg.  Az RM6-

1R homokkő mintában található diagenetikus ásványok - kalcit, sziderit, ankerit és kaolinit - 

cementanyagot képeznek.  Továbbá, a kaolinit gyakran alkot bevonatot a kvarcon. 
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18. ábra: Pásztázó elektronmikroszkóppal készült felvételek a rezervoárkőzetekről, A, B, C 

képek szekunder elektronképek, míg a D, E, F felvételek visszaszórt elektronképek.  A ábrán 

(RM6-9R) látható, hogy a dolomitokra két generációs ankerit nőtt, továbbá a sziderit 

aprószemcsés karbonát.  B felvételen (RM46-7/2R) látható, hogy egy albit visszaoldódásával 

keletkezett másodlagos pórusban nőtt a dawsonit.  Az C képen (RM6-9R) megfigyelhető egy 

dawsonit köteg és egy kvarc továbbnövekedés összenövése.  D képen (RM6-9R) látható, hogy 

a dawsonit az ankerittel és a kvarc továbbnövekedéssel is társul.  E felvételen (RM19-6R) 

látható, hogy az kaolinitnek két generációja van, egy korai (finomszemcsés), és egy kései 

(pamacs alak), amely a dawsonitra nőtt rá.  F felvétel (RM19-6R) mutatja, hogy a kaolinit a 

muszkovit pikkelyek közé is nőhet.  Jelölések: az ank: ankerit, dol: dolomit, sd: sziderit, daw: 

dawsonit, q: kvarc, ms: muszkovit, kln: kaolinit, ab: albit. 

 

Fedőkőzetek 

Dawsonit-gazdag fedőkőzetek 

A dawsonit több esetben albit reliktumhoz kötődik a fedőkőzet esetében is (14/D. 

ábra).  Továbbá a mintákban megfigyelhető, hogy egyes esetekben a dawsonit keveredik 
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agyagásványokkal (leginkább illittel).  A dawsonit-gazdag fedőkőzetekben szintén 

megfigyelhetőek a homokkövekben leírt diagenetikus folyamatok.  Ezen diagenetikus 

folyamatok közé tartozik a dolomit köré kivált ankerit/sziderit szegély, a pórusokban 

megjelenő finomszemcsés sziderit megjelenése, a kaolinit kiválása, illetve a földpátok 

oldódása is.  

 Dawsonit-szegény fedőkőzetek 

Az ATR-FTIR módszerrel ebbe a csoportba sorolt minták mindegyikében 

azonosítható a dawsonit SEM vizsgálattal.  Egyes mintákban a tört felszínen (RM6-7C, 

RM46-6), míg más mintákban (RM46-6, RM46-4/1C) a kőzetlemezek polírozott felszínén is 

(19/A. ábra, 19/B. ábra).  Az RM46-4/1C minta, az XRD vizsgálat alapján 77 m/m%-ban 

dolomit + ankerit + szideritből áll (13. ábra), amely ásványegyüttes az SEM-EDS vizsgálat 

alapján főleg ankerit (19/B. ábra).  Ebben a mintában SEM segítségével azonosított dawsonit 

egy földpátra emlékeztető kristály másodlagos pórusában vált ki (19/B. ábra).   

 Dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek 

Ez a kőzetcsoport mutatja az egyik legnagyobb szöveti és szemcseméretben is 

megnyilvánuló (14. melléklet) változatosságot.  Emellett az RM46-7/2C minta például 

szenesedett növényi maradványokban gazdag kőzet, míg az RM46-7/2B mintára ez nem 

jellemző (3. táblázat).   

A következő fő különbségek ismerhetők fel az egyes diagenetikus ásványok 

megjelenésében: a sziderit megjelenhet detritális dolomit körül, vagy apró szemcsés 

halmazokban, máshol hintetten a teljes mintában (19/C. ábra), vagy egybefüggő 

cementanyagként is előfordul.  Az RM46-7/2C mintában K-földpát továbbnövekedés 

figyelhető meg.  Az RM46-7/2B mintában muszkovit szálak között (19/D. ábra), míg az 

RM46-7/1C mintában szerves anyaghoz köthetően szfalerit vált ki. 
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19. ábra: Pásztázó elektronmikroszkóppal és fókuszált ion-nyalábbal felszerelt pásztázó 

elektronmikroszkóppal készült felvételek a  fedőkőzetekből. B, C, D képek visszaszórt elektron 

képek, míg a A szekunder elektron kép, amelyet fókuszált ion-nyalábbal felszerelt pásztázó 

elektronmikroszkóppal készítettem.  Az A képen (RM6-9C) megfigyelhető a földpát-dawsonit 

kapcsolat a fedőkőzetekben.  A B képen (RM46-4/1C) látható, hogy a dawsonit egy földpát 

formájú másodlagos pórusban alakult ki.  A C képen (RM19-6C) látható, hogy a fedőkőzetben 

a sziderit nemcsak 1-1 nagy pórust tölthet ki, hanem a teljes mintában finoman szétszórtan is 

megjelenhet.  A D felvételen (RM46-7/2B) látható, hogy a fedőkőzetekben akcesszóriaként 

megjelenhet szfalerit, a muszkovit lemezek között kaolinit nőhet, dolomit körül ankerit szegély 

alakulhat ki.  Jelölések: ab: albit, ank: ankerit, dol: dolomit, sd: sziderit, cc: kalcit, daw: 

dawsonit, q: kvarc, ms: muszkovit, kln: kaolinit,, Kfs: K-földpát, szf: szfalerit. 

 

Diagenetikus és detritális karbonátásványok szétválasztása  

A vizsgált rezervoárkőzetekben megjelenő karbonátásványok szétválasztása, a 

detritális és diagenetikus eredet elkülönítése rendkívül fontos.  Ez azonban a hagyományos 

eszközökkel (XRD, petrográfiai mikroszkóp) korlátokba ütközik.  Ezért a dolomit, a sziderit 

és az ankerit megkülönböztetéséhez a homokkövekből készült vékonycsiszolatok SEM 

felvételeinek képi elemzését végeztem el a JMicroVision 1.2.5 program segítségével.  

Összesen 10 csiszolatról készült 42 felvételt értékeltem ki, amely során minden felvételről 

300 pontos elemzést készítettem, véletlenszerű pontkiválasztással.  Az egyes pontok 

osztályozása során a következő ásványcsoportokat alkalmaztam: diagenetikus 

karbonátásvány, detritális karbonátásvány, dawsonit, nem karbonát (19. melléklet).  A 

csoportok relatív arányát a mintákra külön-külön átlagoltam, majd meghatároztam a detritális 
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és a diagenetikus eredetű karbonátok (+dawsonit) egymáshoz viszonyított arányát (14. 

táblázat). 

14. táblázat: Az RM17-5RI, RM17-4R, RM19-6R, RM32-5R1, RM32-5R2, RM46-7/2R, RM6-

7R1, RM6-7R2, RM6-7R3 és RM6-9R rezervoárkőzetek diagenetikus és detritális 

karbonátásványok (diagenetikus: ankerit, sziderit, kalcit, dawsonit; detritális: dolomit) 

arányának eredménye, 300 pontos kimérések alapján. 

Minta  

Diagenetikus 

karbonát- 

ásvány 

Detritális 

karbonát- 

ásvány 

Nem 

karbonát-

ásvány 

Dawsonit 
Diagenetikus/detritális 

karbonátásvány 

RM17_5RI 
11,63 9,97 78,41 0,00 1,17 

10,96 11,30 77,74 0,00 0,97 

RM17-4R 
7,26 3,30 89,44 0,00 2,20 

7,47 4,55 87,99 0,00 1,64 

RM19-6R 10,14 11,52 74,65 3,69 1,20 

RM32-5R1 

9,00 7,67 83,33 0,00 1,17 

18,67 20,67 60,33 0,33 0,92 

14,33 7,33 78,33 0,00 1,95 

RM32-5R2 

17,00 4,33 70,00 8,67 5,93 

25,33 7,67 61,33 5,67 4,04 

30,00 9,67 46,67 13,67 4,52 

20,27 5,65 66,45 7,64 4,94 

20,33 7,33 49,33 23,00 5,91 

RM46-7/2R 

13,33 10,00 58,67 18,00 3,13 

16,33 16,00 51,00 16,67 2,06 

15,33 10,00 73,67 1,00 1,63 

16,61 12,62 70,10 0,66 1,37 

RM6-7R1 

7,31 3,99 87,04 1,66 2,25 

11,96 9,97 75,42 2,66 1,47 

12,62 6,64 74,42 6,31 2,85 

13,67 8,67 69,67 8,00 2,50 

15,91 5,84 74,68 3,57 3,34 

RM6-7R2 

12,96 1,66 77,74 7,64 12,41 

17,33 4,00 69,67 9,00 6,58 

17,28 6,31 76,08 0,33 2,79 

17,61 5,65 74,75 1,99 3,47 

12,25 5,63 79,47 2,65 2,65 

8,64 3,99 87,38 0,00 2,17 

25,33 4,00 69,33 1,33 6,67 

RM6-7R3 

6,98 3,99 85,71 3,32 2,58 

11,30 5,98 78,74 3,99 2,56 

11,96 4,65 78,74 4,65 3,57 

13,29 6,31 73,75 6,64 3,16 

13,29 6,64 70,76 9,30 3,40 

9,00 2,67 83,00 5,33 5,37 

RM6-9R 

33,55 7,64 43,85 14,95 6,35 

15,61 4,65 60,80 18,94 7,43 

18,94 3,65 61,46 15,95 9,56 

22,15 9,12 58,31 10,42 3,57 

18,54 8,94 62,58 9,93 3,18 
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Az eredmények alapján elmondható, hogy 6 mintában (RM17-5RI, RM17-4R, RM32-

5RI, RM6-7R1, RM46-7/2R, RM19-6R) a diagenetikus és a detritális karbonátásványok 

aránya 1-2,5 között van, míg 4 mintában (RM32-5R2, RM6-7R2, RM6-7R3, RM6-9R) ez az 

érték 4 és 6 között változik (14. táblázat). 

 

Elektronmikroszondás elemzés 

 

Az elektronmikroszondás elemzések során 4 mintát volt alkalmam elemezni, amelyek 

az RM6-9R, RM32-5R1, RM32-5R2 és RM46-7/2R.  Ezeken kívül, az 

elektronmikroszondával (WDS) készült eredményeket kiegészítem a pásztázó 

elektronmikroszkóphoz kapcsolódó EDS elemzések eredményeivel.  Az 

elektronmikroszondás elemzések során a detritális (földpátok, muszkovit, dolomit) és 

diagenetikus ásványok (kalcit, ankerit, sziderit, dawsonit, kaolinit) kémiai összetételét 

határoztam meg.   

A szilikátásványok elemzésének eredményeit a 20. ábra mutatja, amelyen megfigyelhető, 

hogy az egyes szilikát csoportba tartozó ásványtípusok jól elkülöníthetők az Al3+, Ca2+, Na+ 

és a K+ tartalmuk alapján. 

 

  
20. ábra: Az elektronmikroszondás mérés során az RM32-5R1, RM32-5R2, RM6-9R 

és RM46-7/2R rezervoár mintákban mért szilikát ásványok összetétele az Al2O3-

K2O-(CaO+Na2O) diagramban (McLennan et al., 2003, 18. melléklet). 

 

Az elektronmikroszondás elemzések alapján a reprezentatív K-földpát képlete: 

K0,96Na0,04Al0,96Si3,03O8, míg az albit átlag képlete: Na0,94Ca0,01K0,01Al0,95Si3,05O8.  A detritális 
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muszkovit átlagos összetétele: K0,82Na0,11Ca0,13Fe0,06Ti0,03Al1,85(Si3,20Al0,8)O10(OH)2.  A 

kaolinit összetétele pedig: Al1,93K0,03Na0,01Mg0,01Si2,01O5(OH)4 (18. melléklet).  

A földpátok kémiai összetétele (15. táblázat) alapján elmondható, hogy főleg K-

földpát és albit van a mintákban.  A K-földpát K2O mennyisége 16,02-20,3 m/m% között, míg 

az albit Na2O tartalma 10,46-13,83 m/m% között változik.  A mérések alapján megállapítható, 

hogy az SEM-mel (EDS) és az elektronmikroszondával (WDS) kapott eredmények jó 

egyezést mutatnak. 

15. táblázat: Földpátok K+, Ca2+ és Na+ mennyisége SEM (EDS) és elektronmikroszonda 

(WDS) detektorral készült mérések alapján. 

Módszer Mintanév Ásvány 

K2O CaO Na2O K+ Ca2+ Na+ 

m/m% m/m% m/m% kation 

szám 

kation 

szám 

kation 

szám 

EDS RM46-7/1C albit 0,06 0,47 12,37   0,01 0,99 

EDS RM46-7/2R albit 0,47 0,12 12,37 0,02 0,01 0,97 

EDS RM46-7/2R albit 0,42 0,61 11,62 0,02 0,03 0,95 

EDS RM19-6C albit 0,13 0,29 13,83 0,01 0,01 0,98 

EDS RM46-7/2C albit 1,62 0,1 12,47 0,08   0,92 

EDS RM6-9B albit 0,28 0,32 11,77   0,02 0,97 

EDS RM6-7C albit 0,05 0,27 10,46   0,01 0,98 

EDS RM46-7/2C K-földpát 16,56  0,72 0,94   0,06 

EDS RM6-7R3 K-földpát 20,3   1,00     

EDS RM46-7/2C K-földpát 16,56  0,72 0,94   0,06 

WDS RM32-5R1 albit 0,83 0,34 10,58 0,05 0,02 0,89 

WDS RM32-5R1 albit 0,08 0,45 11,62   0,02 0,96 

WDS RM32-5R1 albit 0,15 0,18 11,13 0,01 0,01 0,93 

WDS RM32-5R2 albit 0,08 0,24 10,64   0,01 0,90 

WDS RM32-5R2 albit 0,08 0,06 11,56     0,96 

WDS RM32-5R2 albit 0,10 0,26 11,16 0,01 0,01 0,94 

WDS RM46-7/2R albit 0,15 0,34 10,94 0,01 0,02 0,93 

WDS RM46-7/2R albit 0,22 1,07 10,49 0,01 0,05 0,87 

WDS RM32-5R1 albit 0,05 0,45 11,44   0,02 0,96 

WDS RM32-5R1 albit 0,04 0,47 11,39   0,02 0,96 

WDS RM32-5R1 K-földpát 16,03 0,04 0,52 0,94   0,05 

WDS RM32-5R1 K-földpát 16,02 0,05 0,36 0,95   0,03 

WDS RM32-5R2 K-földpát 16,07 0,07 0,25 0,94   0,02 

WDS RM32-5R2 K-földpát 15,99 0,02 0,57 0,94   0,05 

WDS RM6-9R K-földpát 16,16 0,06 0,49 0,96   0,04 

WDS RM6-9R K-földpát 16,22 0,02 0,31 0,97   0,03 
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A karbonátok kémiai összetételét a 16. táblázat tartalmazza, összességében 62 

elemzést végeztem el, amelyekből 22 SEM-mel (EDS) készült, míg 40 

elektronmikroszondával (WDS). 

16. táblázat: Karbonátásványok kémiai elemzésének eredménye, amelyből az egyes 

ásványok Mg2+, Ca2+ és Fe2+ + Mn2+ mennyisége olvasható ki. 

Módszer Minta neve Ásvány neve 
MgO   CaO   Fe+Mn Mg2+ Ca2+ Fe2++Mn2+ 

m/m% m/m% m/m% % % % 

EDS RM17_4R dolomit 21,77 29,11 0,02 51,03 48,95 0,03 

EDS RM17_4R kalcit 0,01 53,21 0,67 0,03 99,00 0,98 

EDS RM17_4R sziderit 9,44 3,68 38,24 28,06 8,19 63,76 

EDS RM17_5RI dolomit 22,38 34,27 0,54 47,35 52,01 0,64 

EDS RM17_5RI sziderit 6,25 4,52 45,98 17,71 9,19 73,10 

EDS RM17_5RI sziderit 6,22 3,03 47,31 17,80 6,22 75,97 

EDS RM17-5RI dolomit 24,08 30,28 0,54 51,53 46,48 1,99 

EDS RM46_7/2R ankerit 12,03 28,89 9,06 31,79 54,77 13,43 

EDS RM46_7/2R dolomit 20,67 28,00 0,15 50,61 49,18 0,21 

EDS RM46_7/2R sziderit 7,12 2,76 42,41 33,15 0,50 66,34 

EDS RM46_7/2R sziderit 11,81 0,25 42,12 21,65 6,02 72,33 

EDS RM46_7R2 ankerit 8,85 16,47 15,58 30,10 40,18 29,73 

EDS RM6_7R1 ankerit 12,36 30,89 10,10 30,76 55,14 14,10 

EDS RM6_7R1 dolomit 22,85 29,71 0,11 51,67 48,19 0,14 

EDS RM6_7R1 kalcit 0,34 54,30 0,16 0,86 98,91 0,23 

EDS RM6_7R1 sziderit 9,67 4,53 42,63 26,25 8,82 64,93 

EDS RM6_7R2 dolomit 19,77 26,56 1,16 50,08 48,27 1,65 

EDS RM6_7R2 kalcit 0,07 56,76 0,16 0,17 99,61 0,22 

EDS RM6_7R2 kalcit 0,06 45,84 0,84 0,18 98,40 1,42 

EDS RM6_7R3 ankerit 12,66 33,61 12,60 28,88 55,00 16,12 

EDS RM6_7R3 dolomit 25,32 32,33 0,34 51,99 47,62 0,39 

EDS RM6_7R3 kalcit 0,86 57,52 0,53 2,03 97,27 0,70 

WDS RM32- 5RI ankerit 9,99 29,31 12,03 26,43 55,65 17,87 

WDS RM32-5R1 ankerit 9,86 29,25 14,40 29,06 56,34 14,56 

WDS RM32-5R1 ankerit 10,25 31,01 11,90 28,98 56,59 14,40 

WDS RM32-5R1 ankerit 10,26 29,94 12,43 21,71 51,85 26,43 

WDS RM32-5R1 ankerit 10,26 30,96 11,52 29,67 54,55 15,75 

WDS RM32-5R1 ankerit 11,00 30,94 10,83 28,17 57,11 14,68 

WDS RM32-5R1 ankerit 7,63 26,84 17,52 25,32 53,90 20,76 

WDS RM32-5R1 ankerit 6,74 27,86 19,48 26,50 55,46 18,01 

WDS RM32-5R1 dolomit 22,04 31,38 0,70 48,48 49,05 2,47 

WDS RM32-5R2 ankerit 8,57 27,25 18,61 26,15 56,77 17,04 

WDS RM32-5R2 ankerit 11,65 31,55 10,08 27,47 57,52 14,97 

WDS RM32-5R2 ankerit 11,31 31,16 10,46 37,97 49,78 12,25 

WDS RM32-5R2 ankerit 10,95 31,97 10,63 17,90 53,07 29,03 

WDS RM32-5R2 ankerit 11,16 32,26 10,20 28,00 56,50 15,47 

WDS RM32-5R2 ankerit 11,24 31,04 10,69 28,13 57,55 14,32 

WDS RM32-5R2 ankerit 15,53 28,39 8,93 23,39 50,99 25,61 

WDS RM32-5R2 dolomit 22,62 30,15 0,16 50,14 49,66 0,19 

WDS RM32-5R2 dolomit 21,27 30,86 0,21 49,93 49,86 0,21 

WDS RM32-5R2 dolomit 22,46 31,01 0,15 49,91 49,86 0,19 

WDS RM32-5R1 dolomit 22,04 31,38 0,70 49,43 50,33 0,24 

WDS RM32-5R1 kalcit 0,01 55,66 0,33 0,02 99,59 0,04 

WDS RM32-5R1 sziderit 8,11 3,53 42,10 23,67 7,38 68,92 

WDS RM46-7/2R ankerit 11,16 31,83 10,13 22,23 50,69 27,08 

WDS RM46-7/2R ankerit 8,89 27,03 17,36 23,15 51,55 25,30 

WDS RM46-7/2R kalcit 0,43 54,24 0,11 1,09 98,09 0,16 
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Módszer Minta neve Ásvány neve 
MgO   CaO   Fe+Mn Mg2+ Ca2+ Fe2++Mn2+ 

m/m% m/m% m/m% % % % 

WDS RM6-9R ankerit 11,45 30,95 10,23 29,15 56,65 14,16 

WDS RM6-9R ankerit 11,47 31,22 10,15 28,60 56,52 14,84 

WDS RM6-9R ankerit 8,22 27,35 17,83 27,88 57,81 14,30 

WDS RM6-9R ankerit 11,61 29,76 10,99 28,44 56,33 15,17 

WDS RM6-9R ankerit 11,12 31,44 10,33 20,79 52,42 26,77 

WDS RM6-9R ankerit 11,70 30,77 9,91 26,34 57,02 16,59 

WDS RM6-9R ankerit 8,63 27,29 16,93 29,75 56,11 14,13 

WDS RM6-9R ankerit 8,73 27,10 17,01 22,90 51,91 25,20 

WDS RM6-9R dolomit 40,31 60,93 0,25 49,05 50,08 0,87 

WDS RM6-9R dolomit 21,86 30,43 0,17 49,50 50,39 0,10 

WDS RM6-9R dolomit 21,67 30,17 0,14 51,00 48,77 0,21 

WDS RM6-9R dolomit 21,76 30,89 0,19 48,87 50,85 0,28 

WDS RM6-9R dolomit 21,05 29,68 1,90 47,89 51,93 0,16 

WDS RM6-9R sziderit 0,37 2,71 55,88 1,10 5,77 93,13 

WDS RM6-9R sziderit 0,38 1,87 56,80 1,13 3,99 94,87 

 

A 21. ábra mutatja, hogy a dolomitokban a Ca2+ és Mg2+ aránya általában azonos, bár 

esetenként kevés Fe2+ épülhet be (maximum 2 m/m%) a dolomitba.  Az ankerit Fe2+ 

mennyisége 0,13–0,30 kationszám között változik.  A mintákban mért szideritekben a Fe2+ + 

Mn2+ koncentrációja jelentős, 0,68–0,94 kationszám között van, a többi jelen levő kation a 

Ca2+ és Mg2+.   

 

 

21. ábra: Mihályi-Répcelak területéről vizsgált rezervoárkőzetek karbonátjának kémiai 

összetétele a Chang et al., 1996-féle diagramban.  Az ábra a 16. táblázatban található adatok 

alapján készült.  Az adatokat az elektronmikroszondás és az EDS-vel felszerelt pásztázó 

elektronmikroszkópos elemzések során gyűjtöttem. 
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Elektronmikroszondával 20 db dawsonit szemcse elemzését végeztem el az RM6-9R, 

MR32-5R1, és RM46-7/2R mintákból.  A kémiai elemzések alapján a dawsonit 

összetételében a Na2O-tartalom 15,54 ± 1,20 m/m% és Al2O3-tartalom 44,14 ± 4,57 m/m%.  

Ezenkívül kimutatható még SiO2 (0,29 ± 0,49 m/m%), K2O (0,04 ± 0,04 m/m%), FeO (0,05 ± 

0,03 m/m%), MnO, Cl (~0,01 m/m%) (17. táblázat).  A 17. táblázat alapján elmondható, hogy 

a mintákban a dawsonit Na+ és Al3+ aránya erősen változik, az ideális 1-hez képest. 

17. táblázat: Az RM32-5R2, RM6-9R és RM46-7/2R rezervoár minták dawsonit szemcsék 

elektronmikroszondával mért kémiai összetétele oxidos tömegszázalékban. A táblázatból 

továbbá kiolvasható a dawsonit sztöchiometrikus összetétele is.   

Minta Na2O SiO2 Al2O3 K2O CaO FeO MnO Total 

 
m/m% 

RM32-5R2 14,91 0,13 53,88 0,03 0,05 0,07 0,01 69,15 

RM32-5R2 14,61 0,13 52,86 0,03 0,11 0,07 0,01 67,82 

RM32-5R2 16,62   43,35 0,01 0,07 0,06   60,15 

RM32-5R2 15,29 0,04 43,25 0,01 0,07 0,02 0,02 58,75 

RM32-5R2 15,45   43,79 0,01 0,10 0,02 0,01 59,43 

RM32-5R2 16,80   41,63 0,03 0,08 0,01 0,02 58,58 

RM46-7/2R 16,55   40,36 0,01 0,07   0,01 57,02 

RM46-7/2R 16,46 0,32 40,78 0,06 0,08 0,03   57,79 

RM46-7/2R 16,28 0,03 37,66 0,01 0,07     54,08 

RM6-9R 16,72 0,10 41,57 0,02 0,02 0,02 0,03 58,51 

RM6-9R 16,60   40,30   0,07 0,06   57,08 

RM6-9R 16,69 1,31* 39,48 0,07 0,04 0,04 0,01 57,64 

RM6-9R 16,08 0,04 45,55 0,01 0,07 0,05   61,83 

RM32-5R2 13,48 0,07 47,96 0,01 0,10 0,05   61,69 

RM32-5R2 13,67 0,36 48,76 0,07 0,08 0,08   63,07 

RM46-7/2R 14,32 0,82 42,40 0,16 0,07 0,08 0,02 57,90 

RM32-5R2 13,16 1,74* 48,25 0,07 0,09 0,11   63,47 

RM32-5R2 16,22 0,47 39,65 0,06 0,11 0,06 0,02 56,60 

RM32-5R2 15,41 0,04 47,11 0,01 0,09 0,05   62,73 

         
Gao et al., 2009 10,11 0,29 67,74 0,01 0,02 0,04   78,22 

Gao et al., 2009 11,39 0,11 64,48   0,01 0,01   76,01 

Gao et al., 2009 9,55 0,13 65,62 0,01 0,02 0,01 0,01 75,38 

Sztöchiometria alapján 21,52 
 

35,40 
    

56,92 

* véleményem szerint túl nagy az SiO2 tartalma az elemzésnek. 
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6. Diszkusszió  
 

A Pannon-medence földtani fejlődését és szerkezeti viszonyai jól ismertek, 

köszönhetően az elmúlt évtizedek kutatásainak (pl. Pogácsás, 1984; Juhász, 1992; Sztanó et 

al., 2013, Magyar et al., 2013), azonban a medencekitöltő üledékek részletes ásványos 

összetétele és a jellemző diagenetikus folyamatok leírása már kevésbé ismert (pl. , Mátyás & 

Matter, 1997, Juhász et al., 2002).  A Pannon-medence a késő miocén során progradáló 

deltarendszerek által töltődött fel (Magyar et al., 2013).  A feltöltődés hatására a medencében 

finomhomok, a deltalejtőn agyag/aleurolit, a deltafronton homok, míg a deltasíkságon 

uralkodóan agyag/aleurolit rakódott le.  A teljes üledéksorozat vastagsága elérheti az 5 km-t 

(Juhász, 1992).  A Pannon-medencét kitöltő üledékes kőzetekben több területen található 

kőolaj, földgáz és sokszor ehhez kapcsolódóan CO2-telep is (Clayton et al., 1990, Kummer, 

2003).   

A képződött üledéksorozat egyes kőzetei, az előzetes vizsgálatok alapján, 

potenciálisan alkalmasak az ipari eredetű CO2 geológiai tárolására (Fancsik et al., 2009, Falus 

et al., 2011).  Tárolókőzetként leginkább a medencében előforduló alsó pannóniai korú 

turbidites homokkő testek lehetnek alkalmasak, amilyenek a Mihályi-Répcelak területén 

csapdázták a CO2-t.  Ezzel szemben potenciális fedőkőzetnek a turbidites homokkő rétegekre 

települő, deltalejtőn kialakult, szintén alsó pannóniai korú agyag/aleurolit réteg összletek 

tekinthetők (Berta et al., 2011, Falus et al., 2011, Lévai et al., 2012).  A rezervoárkőzetek 

vastagsága esetenként elérheti az 1 km-t is, amelynek elterjedését a 22. ábra mutatja.  Az 

agyag/aleurolit összlet a homokkőre mindig azt túlterjedően rakódott le (Juhász, 1992).  Az 

adatok alapján Magyarország területén az alsó pannóniai rétegekben az ipari eredetű szén-

dioxidra vonatkoztatott, számított tárolási kapacitás nagyságrendileg mintegy 109 tonna CO2 

(Szamosfalvi et al., 2011).   

A Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid előfordulás vizsgálatának egyik 

jelentősége az, hogy a Pannon-medence más területein található, a legnagyobb tárolási 

potenciállal rendelkező, ipari eredetű CO2 tárolására elméletileg alkalmas rendszerek – az alsó 

pannóniai turbidites homokkő és az azt fedő agyag/aleurolit – ugyanabban a litofáciesben 

találhatók, mint amelyben a CO2 geológiai időskálán szivárgás mentesen csapdázódott 

Mihályi-Répcelak területén (Mészáros et al., 1979, Pearce et al., 2005, Király et al., 2013).   

Ha elfogadjuk a legújabb, CO2 eredetére vonatkozó kutatások eredményeit (Palcsu et 

al., 2014, Vető et al., 2014), akkor a Mihályi-Répcelak területen a CO2 nem szerves vagy 

metamorf eredetű, hanem magmás eredetet mutat (Vető et al., 2014, Palcsu et al., 2014).  A 
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Mihályi-Répcelak területen Palcsu et al. (2014) vizsgálatai alapján a CO2 a Rába-vonal 

mentén feltehetően gyorsan (~ 2,8*106 m3/év) töltötte fel a rezervoárokat.  Ennek 

következtében, a vizsgált terület feltöltődési ideje összemérhető egy ipari eredetű CO2 tárolási 

projekt során alkalmazott injektálási sebességgel (7,28*106 m3/év CO2) a németországi Ketzin 

esetében (Martens et al., 2014).  Továbbá a Mihályi-Répcelak területen feltehetően a CO2 

beáramlás előtt kőolaj/földgáz képződött (Csizmeg et al., 2014), amely a CO2 kiszorító 

hatására távozott a rendszerből (Vető et al., 2014).  Ez a folyamat pedig hasonlóságot mutat 

az EOR-technológia során lejátszódó fizikai- kémiai reakciókhoz.  Ebből kifolyólag a 

Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid előforduláson megfigyelt kémiai és fizikai 

jelenségek összehasonlítása a Pannon-medencéből általánosságban leírt megfigyelésekkel, 

képet adhat arról, hogy az ipari CO2 tárolás és/vagy EOR során milyen kémiai és fizikai 

változások következhetnek be a tároló (és fedőkőzet) rendszerben.   

A fent hivatkozott kutatások eredményeinek (Palcsu et al., 2014, Vető et al., 2014) 

alátámasztása még további – a dolgozatom tárgyát közvetlenül nem képező – vizsgálatokat 

igényel (pl. a kőzetösszletek diagenetikus ásványainak stabilizotópos tanulmányozása).  

Ugyanis a publikált gázizotóp összetételek, a felszín alatt lejátszódó geokémiai 

folyamatoknak, a CO2 – pórusvíz – kőzet rendszer között végbemenő reakcióknak (2. ábra, 1-

12. egyenletek) köszönhetően megváltozhatott az eredetileg a rendszerbe került – vélhetően 

magmás eredetet tükröző – gáz stabilizotóp összetételéhez képest (Palcsu et al., 2014, Györe 

et al., 2015).   

 

 

22. ábra: Magyarország területén található turbidites homokkő (Szolnoki Formáció) 

elterjedése (sávos részek) (Kubus, 2009 alapján).  
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A potenciális tárolórendszerek (rezervoár- és fedőkőzet) vizsgálatának egyik 

nehézsége, hogy a fedőkőzetek megmintázása az általános szénhidrogén ipari eljárás során 

nem szokványos (Stevens, 2006), ennek következtében a legtöbb természetes CO2-előfordulás 

fedőkőzete az általam vizsgált szempontok alapján kevésbé ismert.  Ezzel szemben a Mihályi-

Répcelak területről származó fúrások esetében az egyes CO2-rezervoárokhoz kapcsolódó 

fedőkőzeteket is több ponton megmintázták, ennek következtében a rendszer biztonságának, 

azaz szivárgásmentességének oka is jól tanulmányozható (Király et al., 2016a). 

A diszkusszió alfejezeteiben a következő főbb témakörökkel foglalkozom:  

1/ Mi jellemzi a fedő- és a rezervoárkőzeteket kőzettani szempontból.  Milyen 

kőzettani különbségek és hasonlóságok figyelhetők meg a kőzettípusok között.   

2/ A Mihályi-Répcelak területen melyek a CO2 által vezérelt kémiai reakciók, 

és ezek hogyan írhatók le a Pannon-medencéből származó kőzet – 

pórusfluidum – CO2 rendszerre alkalmazott geokémiai modellekkel.   

3/ Miért biztonságos (szivárgásmentes) a Mihályi-Répcelak terület.   

4/ Összességében mennyi CO2 kötődött meg geológiai időskálán a területen.   

 

Fedőkőzetek és rezervoárkőzetek kőzettani jellemzői 

 

A tanulmányozott kőzeteket a vizsgálati eredmények bemutatása során 

csoportosítottam (5. táblázat, 7. táblázat, 11-12. táblázat).  A kutatásba bevont fúrások (3-4. 

táblázat, 5. ábra) karotázsszelvényeit bemutató ábrákon (23-26. ábra) láthatók a fúrásokkal 

megismert CO2-telepek elhelyezkedése (Mészáros et al., 1979, Szamosfalvi, 2014) és a 

vizsgált kőzetek litológiája (rezervoár-, vagy fedőkőzet), továbbá az egyes, általam 

elkölönített kőzetcsoportok  dawsonit-gazdag, dawsonit-szegény és dawsonitot nem 

tartalmazó kőzetek – előfordulása.   

A dawsonit-szegény kőzetek alcsoportjában a dawsonit XRD-vel nem, azonban ATR-

FTIR-rel detektálható (11-12. táblázat).  Az ATR-FTIR technika erre a fázisra érzékenyebb az 

XRD-hez viszonyítva, vélhetően a dawsonit OH--tartama miatt.  A dawsonit kimutatási határa 

nem ismert az irodalomban sem az XRD-re sem az ATR-FTIR-re vonatkozóan.  Azonban az 

általam használt ATR-FTIR-re meghatároztam ezt az értéket a dawsonit OH- tartalmának (12 

m/m%) és az ATR-FTIR OH- tartalom elméleti kimutatási határának (~0,01 m/m%) 

segítségével.  Ezek alapján (0,01 m/m% / 0,12) a dawsonit kimutatási határa 0,083 m/m% 

(Király et al., 2016a), ami figyelemreméltó érzékenység. 
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23. ábra: Mihályi területén lévő RM17 fúrásban található kőzetminták jelölése 

(rezervoárkőzet/fedőkőzet) a karotázs szelvényeken, ami az ellenállás szelvény alapján 

mutatja a permeabilitást, porozitást, agyag és homok frakció arányát (Szamosfalvi, 2014).  Az 

ábrán a fúrómagok színeinek jelölése: piros - dawsonit-gazdag, rózsaszín - dawsonit-szegény 

és fehér - a dawsonitot nem tartalmazó fedő- és rezervoárkőzet.  Ap. az Alsó Pannon, míg Fp 

a Felső Pannon CO2-telepeket jelöli (Mészáros et al., 1979).  
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24. ábra: Mihályi területén lévő RM6 fúrásban található kőzetminták jelölése (rezervoár-

kőzet/fedőkőzet) a karotázs szelvényeken, ami az ellenállás szelvény alapján mutatja a 

permeabilitást, porozitást, agyag és homok frakció arányát (Szamosfalvi, 2014).  Az ábrán a 

fúrómagok színeinek jelölése: piros - dawsonit-gazdag, rózsaszín - dawsonit-szegény és fehér 

- dawsonitot nem tartalmazó fedő- és rezervoárkőzet.  Ap Alsó Pannon, míg Fp Felső Pannon 

CO2-telepeket jelöli (Mészáros et al., 1979).  
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25. ábra: Mihályi területén lévő RM46 fúrásban található kőzetminták jelölése 

(rezervoárkőzet/fedőkőzet) a karotázs szelvényeken, ami az ellenállás szelvény alapján 

mutatja a permeabilitást, porozitást, agyag és homok frakció arányát (Szamosfalvi, 2014).  Az 

ábrán a fúrómagok színeinek jelölése: piros - dawsonit-gazdag, rózsaszín - dawsonit-szegény 

és fehér - dawsonitot nem tartalmazó fedő- és rezervoárkőzet.  Ap az -Alsó Pannon, míg Fp 

Felső Pannon CO2-telepeket jelöli (Mészáros et al., 1979). 
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26. ábra: Répcelak területén az RM19 és RM32 fúrásokban található kőzetminták jelölése 

(rezervoárkőzet/fedőkőzet) a karotázs szelvényeken, ami az ellenállás szelvény alapján 

mutatja a permeabilitást, porozitást, agyag és homok frakció arányát (Szamosfalvi, 2014).  Az 

ábrán a fúrómagok színeinek jelölése: piros - dawsonit-gazdag, rózsaszín - dawsonit-szegény 

és fehér - a dawsonitot nem tartalmazó fedő- és rezervoárkőzet.  Ap. az Alsó Pannon, míg Fp 

a Felső Pannon CO2-telepeket jelöli (Mészáros et al., 1979). 

 

Az XRD eredmények alapján megállapítható, hogy a tanulmányozott fedő- és 

rezervoárkőzeteket alkotó ásványok azonosak (5-9. táblázat).  Jelentős különbség csak a 

modális összetételben (egyes ásványok egymáshoz viszonyított arányában), valamint a 

szemcseméretben illetve szemcseméret-eloszlásban van (5-9. táblázat, 14. melléklet, 13-14. 
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ábra).  A lényeges ásványos összetevők: kvarc, rétegszilikátok (kaolinit, illit, muszkovit), 

földpátok (K-földpát, ablit), karbonátásványok (kalcit, dolomit, ankerit, sziderit).  A 

rétegszilikátok, a földpátok és a karbonátásványok relatív mennyisége nagyobb a 

fedőkőzetekben, mint a rezervoárkőzetekben, míg a kvarc a homokkövekben dúsul (27. ábra).  

 

 

27. ábra: Egy jellemző ásványos összetételű fedőkőzet (RM19-5C, kék) és egy rezervoárkőzet 

(RM6-7R1, piros) XRD elemzési eredménye.  

 

Ez lehet az egyik oka a szemcseméret eloszlásukban mutatkozó különbségnek, ugyanis a 

szemcseméreteloszlás vizsgálata alapján kiderült, hogy mind a fedő-, mind a rezervoárkőzetek 

többségének a módusza 10 µm körül jelenik meg, emellett a rezervoárkőzeteknek mindig 

megjelenik egy második módusz is 200 µm és 300 µm között (10. ábra).  Ezzel szemben a 

fedőkőzeteknek csak a 10 µm körüli módusza van, bár 100 µm körül lehet egy másik módusz 

is, ami leginkább „hátként” jelenik meg a szemcseméret-eloszlásgörbén (10. ábra).  Továbbá 

néhány fedőkőzetben a 10 µm-es módusz mellett 1 µm-nél kisebb szemcseátmérőnél is 

található egy másik módusz (10. ábra, 14. mellékletek).  

A petrográfiai megfigyelések is alátámasztják a szemcseméret-eloszlás és az ásványos 

összetétel kapcsolatát.  A rezervoárkőzetekben a detritális szemcséket vizsgálva 

megállapítható, hogy uralkodóan a nagy szemcseméretű frakcióban (>200 µm) jelenik meg 

kvarc, földpát és dolomit, ezzel szemben a rétegszilikátok (leginkább muszkovit) átlagos 

szemcseátmérője ~100 µm (13. ábra, 21. ábra).  A rezervoár mintákban a földpátok több 

esetben is erősen oldódtak, vélhetően a diagenetikus illetve a nagy mennyiségű szén-dioxid 
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megjelenéséhez kötődő oldási folyamatok miatt.  Ezáltal az eredeti mennyiségük és 

szemcseméretük jelentős mértékben csökkenhetett (20. ábra). 

A természetes CO2-előfordulások szakirodalma alapján megállapítható, hogy a 

diagenetikus karbonátásványok részarányát befolyásolja a kőzet pozíciója a rezervoáron belül, 

azaz a kőzet a telepben található szuperkritikus CO2 felhalmozódás (későbbiekben ’száraz’ sc. 

CO2) telített részéből, vagy a szén-dioxiddal telített pórusvizet tartalmazó részéből származik-

e (Watson et al., 2004, Higgs et al., 2015).  Ezért az eredmények fejezet petrográfia részében 

tárgyalt diagenetikus és detritális karbonátok szétválasztásával (14. táblázat) az XRD 

vizsgálatból kapott ásványos összetételt (5-6. táblázat) módosítottam a 18. táblázatban.  A 

kalcit részarányát az XRD mérési eredmény alapján levontam a diagenetikus karbonátokból 

(zöld jel, a 19. mellékleten), mivel az ásvány félmennyiségi meghatározása az XRD-vel nem 

okoz problémát, azonban az SEM felvételeken egyes esetekben nehezen különíthető el az 

ankerittől (a dawsonit láthatóvá tétele miatt a kontrasztot csökkenteni, a fényerőt növelni 

kellett).  Összességében az eredményekről elmondható, hogy két mintában a dolomit 

részaránya jelentősen nagyobb, mint az ankerité és a sziderité (RM17-4RI, R32-5RI, 

dawsonit-szegény rezervoárkőzetek), négy mintában körülbelül ugyanannyi dolomit van, mint 

ankerit + sziderit (RM17-5RI dawsonit-szegény rezervoárkőzet, RM19-6R, RM46-7/2R, 

RM6-7RI, dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek), a többi vizsgált mintában az ankerit + sziderit 

részaránya jelentősen meghaladja a dolomit mennyiségét (RM32-5R2, RM6-7R2, RM6-7R3, 

RM6-9R, dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek) (18. táblázat).   
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18. táblázat: Az RM17-5RI, RM17-4R, RM19-6R, RM32-5R1, RM32-5R2, RM46-7/2R, RM6-

7R1, RM6-7R2, RM6-7R3 és RM6-9R rezervoárkőzetek XRD vizsgálati adatainak módosítása 

a karbonátásványok 300 pontos kimérés eredményeinek figyelembevételével (m/m%).  

Minta 
Illit+ 

muszkovit 
Kaolinit Kvarc 

K-

földpát 
Albit 

Dolomit 

/számolt/ 
Kalcit Dawsonit 

Sziderit+ 

ankerit 

/számolt/ 

RM17

-4R 
10 14 63   5 7  1 

RM32

-5R1 
9 7 53 1 3 12 8  7 

RM17

-5RI 
9 21 55   7   8 

RM19

-6R 
12 12 52 2  10  3 9 

RM46

-7/2R 
10 8 49 1 4 12 5 1 10 

RM6-

7R1 
14 9 42 1  11 10 3 10 

RM32

-5R2 
8 3 45 1  8 ny 8 27 

RM6-

7R2 
16 6 43 3  6 8 3 15 

RM6-

7R3 
15 7 43 1  9 8 4 13 

RM6-

9R 
15 3 36 2  7  16 21 

 

Az eredmények alapján (18. táblázat) megállapítható, hogy azokban a 

rezervoárkőzetekben, amelyekben a dawsonit részaránya nagy >1 m/m% a diagenetikus 

karbonátok részaránya nagyobb a detritális dolomitéhoz képest.  A mintákban a dolomit 

mennyisége 5-12 m/m% között változik, míg a diagenetikus karbonátásványok ennél 

jelentősebb variabilitást mutatnak: sziderit + ankerit részaránya 1-21 m/m%; kalcit részaránya 

0-10 m/m%, dawsonit mennyisége 0-16 m/m%.   

A petrográfiai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a fedőkőzetekben és a 

rezervoárkőzetekben azonosak a detritális ásványok, amelyek a következők: kvarc, földpát 

(K-földpát, albit), muszkovit, dolomit.  Diagenetikus ásványokként kvarc továbbnövekedést, 

karbonátásványok többségét (kalcit, ankerit, sziderit, dawsonit) és agyagásványokat (kaolonit, 

illit) azonosítottam.   

A petrográfiai elemzés során megfigyelt különbségek a fedőkőzetek és a rezervoár 

homokkövek között leginkább a szemcseméret (14. melléklet), illetve ebből fakadóan a 

porozitás különbségek (18-19. ábra) miatt adódnak.  A fedőkőzetben a dawsonit tűs 

kristályainak hossza és vastagsága kb. negyede a homokkőben előfordulóknak (azaz a 

rezervoárkőzetben kb. 80 m hosszú, míg a fedőkőzetben kb. 15 m) (28/A-B. ábra).  A 
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fedőkőzetben a dawsonit előfordulhat együtt illittel, míg a rezervoárokban főként önállóan 

figyelhető meg, vagy kevés ankerit/sziderit, agyagásvány, muszkovit, kvarc, albit és K-

földpát reliktum társaságában (28/C-D. ábra).  A fedőkőzetekben jelenlévő kvarc 

továbbnövekedések részaránya körülbelül negyede, mint a rezervoárkőzetekben (28. ábra).  A 

fedőkőzetekben a dolomit körül nemcsak ankerit szegély található, hanem előfordulhat kalcit 

és sziderit ránövekedés is (28/E-F. ábra).  

 

 

28. ábra: Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek rezervoár homokkőről (A, C, E) és 

fedőkőzet  aleurolitról (B, D, F).  Az A és B képek szekunder elektron felvételek, míg a C-F 

visszaszórt elektron képek.  Az A és B felvételen megfigyelhető a rezervoár homokkőben (A) és 

a fedőkőzet aleurolitban (B) azonosítható dawsonit (daw) közötti szemcseméret különbség.  A 

C és D felvételeken megfigyelhető, hogy a rezervoárkőzetben (C) a tűs dawsonit kristályok 

között muszkovit (ms), ankerit (ank) és albit (ab) reliktum van, míg a fedőkőzetben (D) 

agyagásvány „keveredett” dawsonit rostok közé.  Az E és F felvételeken látható, hogy a 

rezervoárkőzetben a dolomit (dol) körül egy-, vagy kétzónás ankerit (ank) vált ki, míg a 

fedőkőzetben (F) kalcit (cc) azonosítható a dolomit körül.  További ásványok: kvarc (q), 

amely a leggyakoribb detritális ásvány, azonban a rezervoár homokkövekkben 

továbbnövekedésként is megfigyelhető (A); sziderit (sd), amely feltehetően biotit 

átalakulásával képződött (E); és apatit (ap), amely gyakori akcesszória a vizsgált mintákban. 



79 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy a fedőkőzetekben és a rezervoárkőzetekben 

hasonló diagenetikus folyamatok játszódhattak le, azonban az egyes „produktumok” (pl. 

dawsonit, 28. ábra) mennyisége az fedőkőzet aleurolitban sokkal kevésbé jelentős, mint a 

rezervoár homokkőben.  Ennek megfelelően a diagenetikus változások jobban azonosíthatók a 

rezervoár homokkövekben, ezért e minták segítségével ismertetem az azonosított diagenetikus 

folyamatok főbb lépéseit.   

A petrográfiai vizsgálatok szerint a dawsonitot tartalmazó rezervoárkőzetek esetében a 

diagenetikus ásványképződési sorrendről az alábbiak állapíthatók meg (29. ábra).  A 

homokkő diagenezise során elsőként kialakulhatott egy korai kaolinit és karbonát anyagú 

cement, amelyben a karbonát főleg kalcitból állt.  Ehhez társulhatott a dolomit körül 

megjelenő ankerit szegély.  Ezt követően, amikor a beáramló ’száraz’ sc. CO2 a pórusvíz – 

kőzet rendszert elérte, elsőként a savas (~pH 2) környezet miatt a karbonátásványok el-

kezdtek oldódni (1-3. egyenletek; ld. 2. fejezetben), majd a földpátok és a többi szilikátásvány 

(pl. kaolinit, 13. ábra, 28. ábra).  A földpátok oldódásával felszabaduló Al3+ a kiváló 

dawsonitba épül be, vagy kaolinitet képez (6-10. egyenletek, ld. 2. fejezet, Baker et al., 1995, 

Liu et al., 2011, Worden, 2006.).  A második generációs kaolinit megjelenése a kis pH-n 

lejátszódó folyamatokhoz (pH 3-7) köthető a rendszerben (Worden, 2006).  Egyes mintákban 

– kiemelten a nagy dawsonit-tartalom mellett (pl. RM6-9R, dawsonit 16 m/m%, 5. táblázat) a 

dawsonit képződéshez szükséges Al3+ forrása nem csak földpát, hanem rétegszilikát (pl. 

biotit, kaolinit) is lehetett (Baker et al., 1995, Zhou et al., 2014).  Worden (2006) alapján 

ehhez jelentős CO2 fugacitásra és savas pH-ra (pH 3-7) van szükség.  A jemeni természetes 

CO2-előfordulásra készült modell alapján a CO2 fugacitás >10, ami jelentős nagyságnak 

tekinthető.  A rétegszilikátok oldódásának másik terméke a kovasav (SiO2), ami diagenetikus 

kvarc továbbnövekedések egy részéhez használódik fel (4-12. egyenletek, Baker et al., 1995, 

Zhou et al., 2014, ld. 2. fejezet).  Tehát kvarc továbbnövekedések a dawsonittal körülbelül 

egy időben keletkezhettek.  Ezt alátámasztandó a Mihályi-Répcelak területről származó 

rezervoárkőzetekben megfigyelt dawsonit és kvarc továbbnövekedés összenövése (18. ábra).  

Amikor a pH közel semlegessé válik (a karbonátásványok oldódásának hatására), újra 

elkezdődhet a karbonátásványok kiválása (pl. Worden, 2006).  A kémiai adatok (16. táblázat) 

azonban azt mutatják, hogy ehhez a folyamathoz köthetően a vizsgált mintákban elemzett 

második generációs ankerit Fe2+ tartalma nagyobb (20-30 %), mint a fent említett első 

generációs ankerité (10-15 %, 15. táblázat, 21. ábra).  A sziderit Fe2+ forrása és kiválásának 

ideje bizonytalan, azonban az Fe2+ forrásaként biotit és/vagy klorit jelölhető meg (Morad 

1990, Watson et al., 2004, Liu et al., 4-5. egyenletek).  A dawsonit és a sziderit szöveti 
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helyzetét tekintve az SEM vizsgálatok azt mutatják, hogy a sziderit és a dawsonit a pórus 

falának (ez valójában valamilyen szemcse) különböző pontjaiból kiindulva a pórus közepe 

felé nő (18/A. ábra), vagy a dawsonit finom, szálas kristályai között a sziderit szemcsék 

egyenletes eloszlásban – szöveti egyensúlyban - jelennek (18. ábra).  Ezek alapján a sziderit 

kiválása a Mihályi-Répcelak területéről származó rezervoár mintákban a dawsonittal egy 

időben történhetett (18. ábra, 29. ábra).   

 

 

29. ábra: A dawsonit tartalmú rezervoárkőzetek (7 minta alapján) egységesített A CO2 

megjelenését követően végbemenő ásványtani változások, petrográfiai és pásztázó 

elektronmikroszkópos megfigyelések alapján.  A világosszürke szín az adott ásvány oldódását, 

míg a sötétszürke az adott ásvány kiválását jelzi, a kérdőjel a bizonytalan eseményt jelöli.   

 

A kutatási területen megfigyelt geokémiai folyamatok összehasonlítása más, természetes 

CO2-előfordulásokkal és a Pannon-medencében leírt diagenetikus folyamatokkal 

 

A Mihályi-Répcelak területen tanulmányozott tárolókőzetekben megfigyelt 

mikroszkópos és az SEM képelemzéssel nyert petrográfiai bélyegek a következő 

hasonlóságokat és különbségeket mutatják a szakirodalomból ismert természetes CO2-

előfordulásokkal.   

A CO2 Mihályi-Répcelak területen ugyanúgy köpeny eredetű lehet, mint a kínai 

Hailer-medence és Sogliao-medence, a jemeni Shabwa-medence, az Egyesült Államokbeli 

Springville-St John telep és az ausztráliai Sydney-medence egyes telepeiben (Gao et al., 2009, 

Zhou et al., 2014, Liu et al., 2011, Yu et al., 2015, Worden, 2006, Moore et al., 2005, Baker et 

al., 1995).   
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Az ismertetett területek többségében (1. táblázat) a dawsonitot a CO2-ot tartalmazó 

rezervoár homokkőben figyelték meg, azonban a kínai Hailer-medence homokkövében Gao et 

al. (2009) olyan fúrásokat is vizsgáltak, amelyben ma már nincs ’száraz’ sc. CO2, viszont 

jelen van a dawsonit.  A Mihályi-Répcelak területen is található olyan fúrás (pl. RM6, RM17, 

25. ábra), amelyben a dawsonit jelen van, azonban ipari mennyiségű CO2-ot nem írtak le az 

adott mélységekben (pl. RM17 esetében 1271-1322 méter mélységköz, 25. ábra; az RM6 

esetében 1375-1392 méter és 1443-1461 méter mélységköz, 26. ábra).  Ezek alapján 

feltételezhető, hogy a dawsonit stabilitási tartománya közvetlenül nem köthető össze a nagy 

CO2 parciális nyomással, mivel a fent említett mélységközökben a kútkönyvek alapján nincs 

szabad gázfázis. 

Az ismert természetes CO2-előfordulások (1. táblázat), így a Mihályi-Répcelak terület 

is, megegyeznek abban, hogy a diagenetikus karbonátásványok közül az ankerit és a kalcit két 

generációs, és a földpátok (albit és K-földpát) részlegesen, vagy teljesen feloldódtak.  A 

jemeni Shabwa-medence (Worden, 2006) és a kínai Honggang-antiklinális (Liu et al., 2015) 

homokkő rezervoárjaiban a kvarc továbbnövekedését két, időben különböző eseményhez 

kötik.  Hasonló eredményt mikrotermometriai vizsgálatok segítségével lehetne elérni a 

Mihályi-Répcelak területéről származó rezervoár homokkövekben, azonban erre a fluidum 

zárványok hiánya miatt nincs lehetőség.  Az nagy valószínűséggel állítható, hogy a kvarc 

továbbnövekedés egy része, ellentétben a kínai Hailer-medence két területének 

homokköveiben (Gao et al., 2009, Zhou et al., 2014) és a kínai Sogliao-medence Huazihing 

Step terület (Yu et al., 2015) rezervoárjában megfigyeltekkel, a dawsonit keletkezésével egy 

időben képződött (18. ábra, 29. ábra), míg a másik része feltehetően ezt megelőzően.  A 

rétegszilikátok között egyetértve a többi terület kutatóinak megfigyeléseivel a Mihályi-

Répcelak területén is a leggyakoribb agyagásvány a kaolinit (5-6. táblázat), amely 

kétgenerációs (18. ábra, 29. ábra) a Hailer-medence (Gao et al., 2009; Zhou et al., 2014) és a 

Honggang antiklinális (Liu et al., 2015) rezervoárkőzeteihez hasonlóan.  Ezek alapján 

kijelenthető, hogy a Mihályi-Répcelak terület petrográfiai megfigyelések és a terület kémiai-

fizikai paraméterei alapján leginkább a kínai  Hailer-medencéhez hasonlít, ahol a rezervoár 

homokkövek 1331,4-1949,5 méter mélységben találhatók, a CO2 koncentrációja 80,2-96,8 

v/v% és a CO2 eredete magmás (Gao et al., 2009) (1. táblázat, 3-4. táblázat, 3. melléklet). 

A CO2 kémiai hatásának feltárása érdekében a petrográfiai megfigyeléseket érdemes 

összevetni a Pannon-medence más területeiről származó homokkövek irodalomban talált 

leírásával.  A Szolnoki Formáció homokköveinek (alsó pannóniai turbidites homokkő) 

diagenetikus folyamatait bemutató tanulmányok az alábbi területekről ismertek: Békés-
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medence (Juhász et al., 2002), Makói- árok (Mátyás & Matter, 1997) és Szolnok környéke 

(Sendula, 2015). 

A Szolnoki Formáció homokkövében a legelterjedtebb detritális ásványok a kvarc, 

földpátok (K-földpát, plagioklász), csillámok (főleg muszkovit), metamorf kőzettörmelékek, 

dolomit (Mátyás & Matter 1997, Juhász et al., 2002, Sendula, 2015).  A vizsgált minták a 

QFL (kvarcföldpátkőzettörmelék diagram) osztályozás (McBridge’s et al., 1963) alapján 

kőzettörmelékes homokkövek és földpátos kőzettörmelékes homokkövek csoportokba 

sorolhatók (16. ábra) (Mátyás & Matter 1997, Juhász et al., 2002, Sendula, 2015).   

A megfigyelt diagenetikus folyamatok közül feltűnő, hogy a karbonátásványok (kalcit, 

ankerit, sziderit) alkotják a kötőanyag nagy részét.  A kalcit képződését Mátyás & Matter 

(1997), Juhász et al., (2002) és Sendula (2015) egy korai és egy kései (Fe-kalcit, amelyben 

Fe2+ maximum 30 %; Chang et al., 1996) generációra osztja.  Már Mátyás & Matter (1997) és 

Juhász et al., (2002) is megfigyelték, hogy a detritális eredetű dolomit körül ankerit szegély 

alakulhat ki, amit egy Fe-dolomit zóna választ el a dolomit magtól.  Ezt Sendula (2015) egy 

Fe-szegényebb ankerit zónának jelöli meg.  Sendula (2015) továbbá jelzi, hogy az ankerit 

zónák bizonyos esetekben felcserélődtek, azaz a dolomit mag körül alakult ki a Fe-gazdag 

ankerit, amit Fe-ben szegény ankerit követ.  Továbbá az alföldi területeken a sziderit 

képződése egyértelműen a biotit lebomlásához köthető (Mátyás & Matter, 1979, Juhász et al., 

2002, Sendula, 2015).  A plagioklász albitosodhat, ami a sós pórusfluidum Na-tartalma miatt 

történhetett meg, a K-földpát egy része kaolinitté alakult.  Kvarc továbbnövekedés és 

agyagásvány képződés is megfigyelhető az eddig tanulmányozott Szolnoki Homokkő 

Formációban (Mátyás & Matter, 1997, Juhász et al., 2002, Sendula, 2015), amelyek nagyon 

hasonlítanak a Mihályi-Répcelak terület rezervoárkőzeteiben (RM17-4R, RM17-5RI, RM6-

1R, RM6-7R1, RM6-7R2, RM6-7R3, RM6-9R, RM32-5R1, RM32-5R2, RM46-7/2R, RM19-

6R) leírtakhoz. 

A fenti hasonlóság mellett a főbb különbség az alábbiakban foglalható össze.  A QFL 

összetétel alapján a Pannon-medence egyéb területéről származó Szolnoki Formáció kőzetek 

kőzettörmelékes homokkövek és földpátos kőzettörmelékes homokkövek (Mátyás & Matter, 

1997, Juhász et al., 2002, Sendula, 2015), amelyek jelentősen eltérnek a Mihályi-Répcelak 

területéről leírt homokövektől kvarc szegénységük miatt (16. ábra).  A Mihályi-Répcelak 

területen a Pannon-medence más területeivel szemben a dolomit körül nem minden esetben 

van ankerit, hanem pl. sziderit szegély is megfigyelhető (RM17-5RI, Mátyás & Matter, 1997, 

Juhász et al., 2002, Sendula, 2015, Király et al., 2016b), a fedőkőzetekben pedig kalcit 

szegély is előfordulhat (28. ábra, Király et al., 2016a).  További különbség, hogy a Mihályi-
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Répcelak területen a homokkő mintákban cementként található kalcit Fe2+ tartalma <2 %, míg 

a Pannon-medence más területeiről írtak le Fe-kalcitot is (Mátyás & Matter, 1997, Juhász et 

al., 2002, Sendula, 2015).  Továbbá a Mihályi-Répcelak a területen dawsonit is előfordulhat a 

mintákban, amely szintén cement fázisként azonosítható. 

A geokémiai változások pontosabb nyomon követését és megismerését szolgálják a 

kinetikus geokémiai modellek, amelyek alkalmazása a számítástechnika rohamos fejlődésével 

egyre elterjedtebbé vált a szakirodalomban.  

 

Geokémiai modellezés rezervoárkőzetben jutott CO2-hatásának nyomon követésére 

 

A geokémiai modellezéshez a PHREEQC 3.0 programot használtam (Parkhust & 

Appelo, 2012), amellyel egyensúlyi és kinetikai geokémiai modellezés is végezhető.  A 

PHREEQC lehetőséget ad reakciófolyamatok több lépésben történő modellezésére.  A sc. 

CO2 rezervoárkőzetre gyakorolt hatásának megismerése érdekében első lépesként a kőzet és a 

szén-dioxid mentes pórusvíz (sósvíz) között egyensúlyt célszerű létrehozni.  Ezt követően, a 

CO2-ot a megváltoztatott ásványos összetételhez adtam hozzá Sendula (2015) munkássága 

alapján.   

Célom az volt, hogy egy olyan területnek a geokémiai modellezését végezzem el, ahol 

vélhetően nem volt jelen nagy mennyiségű (iparilag kitermelhető mennyiség) sc. CO2 a 

rezervoárkőzetben, azonban a kőzet detritális ásványai és a rezervoár fizikai tulajdonságai 

hasonlítsanak a Mihályi-Répcelak területben leírtakhoz.  Ezért a modellezés során egy 

Szolnok környéki fúrás Szolnoki Formációjában található homokkő átlagos ásványos 

összetételét használva (19. táblázat) egyensúlyi, majd kinetikus geokémiai modellezését 

végeztem.  A geokémiai modellezésnek az volt a célja, hogy a kapott eredményeket 

összevessem a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulásban megfigyelt petrográfiai 

jegyekkel és az abból levont, korábbi fejezetekben ismertetett következtetésekkel.   

A geokémiai (az egyensúlyi és kinetikai) modellezéshez az alábbi adatok megadására 

volt szükség: 

1/ kőzet (homokkő) ásványos összetétele (19. táblázat, Sendula, 2015)  

2/ pórusfluidum kémiai összetétele (20. táblázat, pH 6,899, Király et al., 2016b),  

3/ a vizsgált rezervoár nyomás és hőmérséklet adata (158 atm, 88°C (hidrosztatikus és 

geotermikus nyomásgradiens alapján számolt))  

4/ CO2 parciális nyomása (egyenlő a nyomással: 158 atm, Király et al., 2016b),  

5/ ásványok termodinamikai tulajdonságai (19. táblázat)  



84 

 

6/ ásványok fajlagos felülete (19. táblázat) 

19. táblázat: A egyensúlyi és a kinetikus modellezéshez felhasznált ásványok kiindulási adatai 

az adott ásvány fajlagos felülete (SSA: Specific surface area), k – az adott ásvány 

reakciósebességi együtthatója 25°C-on és 5-ös pH-n bekövetkező oldódáskor; ae - aktiválási 

energia. A koncentráció a kiindulási anyag ásványos összetételét jelöli mol/kg víz egységben. 

Ásvány 
Koncentráció 

(mol/kgvíz) 

SSA 

(m2/g) 

k 

(mol/m2s) 

ae 

(kJ/mol) 
Referenciák 

Albit 5,66 0,19 1,1*10-12 65,0 Brantley, 2008 

Ankerit 18,46 0,03 8,0*10-8 50,1 Sendula, 2015 

Kalcit 28,56 0,04 1,6*10-6 23,5 Palandri és Kharaka, 2004 

Dawsonit 0 0,04 1,8*10-9 63,8 Hellevang et al., 2010 

Dolomit 71,90 0,04 3,0*10-8 52,2 Palandri és Kharaka, 2004 

Illit 4,43*10-7 0,01 3,1*10-14 58,2 muszkovit alapján Oelkers et al., 2008 

Kaolinit 2,21 13 1,2*10-13 29,3 Yang and Steefel, 2008 

K-földpát 14,47 0,19 2,3*10-13 51,7 
k: Brantley, 2008; Ea: Palandri és 

Kharaka, 2004 

Pirit 14,30 0,1 9,6*10-11 56,9 Palandri és Kharaka, 2004 

Kvarc 193,90 0,19 4,5*10-14 72,0 Rimstidt és Barnes, 1980 

Sziderit 0 - 1,3*10-7 48,0 Golubev et al., 2009 

 

20. táblázat: Az egyensúlyi és kinetikus modellezés során használt vízösszetétel, pH és 

hőmérséklet (Király et al., 2016b).  

Ionok 
Koncentráció 

(mol/l) 

Na+ 2,40*10-1 

K+ 1,54*10-3 

Ca2+ 3,35*10-4 

Mg2+ 1,21*10-5 

Cl- 2,03*10-1 

S+6 1,05*10-3 

C4+ 8,50*10-2 

Al3+ 4,46*10-7 

Fe3+ 2,03*10-6 

Si4+ 6,8610-4 

pH 6,9 

T 88 °C 

 

Az egyes ásványok termodinamikai adatait PHREEQC.dat adatbázis tartalmazza.  

Azonban az adatbázisból hiányzik az ankerit termodinamikai adata.  Ennek következtében 

két, különböző irodalmi adattal végeztem el az egyensúlyi modellezést.  Az egyik 

termodinamikai adat a TOUGHREACT reaktív transzport modellező szoftver adatbázisából 
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származik, (a továbbiakban ankerit-1-nek nevezem), míg a másikat Gysi & Stefánsson (2011) 

publikálta (a továbbiakban ankerit-2-nek nevezem).  A két ankerit adat (13-14. egyenletek) az 

alábbi termodinamikai tulajdonságokkal írható le, amelyben logK az egyensúlyi állandó tízes 

alapú logaritmusa, aminek a hőmérséklet hatására bekövetkező változását az analitikai 

összefüggés mutatja meg (Parkhust & Appelo, 2012): 

 

ankerit-1          (13) 

CaMg0,3Fe0,7(CO3)2 + 2 H+ = Ca+2 + 0,3 Mg+2 + 0,7 Fe+2 + 2 HCO3
- 

logK=1,54 

analitikai összefüggés:  -1,8649*103  -0,29583  1,0468*105  675,54  -6,0514*106 

ankerit-2          (14) 

CaMg0,4Fe0,6(CO3)2 = Ca+2 + 0,4 Mg+2 + 0,6 Fe+2 + 2 CO3
-2 

logK= - 4,437 

analitikai összefüggés:  -1,9741*103  -0,2992  1,1452*105  710,446  -7,0195*106 

 

Az egyensúlyi modellezés során kapott ásványfázisok változásának mértékét a 30. 

ábra és a 21. táblázat mutatja.   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583615301432#bib0110
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21. táblázat: Az egyensúlyi modellezés során kapott eredmények. A változás mértékénél a 

negatív előjel az oldódást, míg a pozitív érték az adott ásványfázis kiválását jelzi. 

 

Ásvány 

neve 

Kezdeti 

koncentráció 

Végső 

koncentráció 

Változás 

mértéke 

  
mol/kgvíz mol/kgvíz mol/kgvíz 

Pórusvíz- 

kőzet 

ankerit-1 

adattal 

Albit 5,6 5,7 0,2 

Ankerit 9,1 14,6 5,5 

Kalcit 32,9 28,9 -4,0 

Dolomit 9,2 7,6 -1,5 

Illit 1,5 1,0 -0,5 

K-földpát 1,3 1,6 0,3 

Kaolinit 13,1 13,4 0,3 

Pirit 0,7 0,7 0,0 

Kvarc 190,9 190,6 -0,3 

Pórusvíz- 

kőzet- CO2 

ankerit-1 

adattal 

Albit 5,7 0,0 -5,7 

Ankerit 14,6 14,6 0,0 

Kalcit 28,9 28,6 -0,2 

Dawsonit 0,0 6,0 6,0 

Dolomit 7,6 7,9 0,2 

Illit 1,0 0,0 -1,0 

K-földpát 1,6 1,5 -0,1 

Kaolinit 13,4 14,5 1,0 

Pyrit 0,7 0,7 0,0 

Kvarc 190,6 209,3 18,8 

Sziderit 0,0 0,0 0,0 

Pórusvíz- 

kőzet 

ankerit-2 

adattal 

Albit 5,6 5,7 0,2 

Ankerit 9,1 0,0 -9,1 

Kalcit 32,9 38,2 5,3 

Dawsonit 0,0 0,0 0,0 

Dolomit 9,2 12,9 3,7 

Illit 1,5 1,0 -0,5 

K-földpát 1,3 1,6 0,3 

Kaolinit 13,1 13,4 0,3 

Pirit 0,7 0,7 0,0 

Kvarc 190,9 190,6 -0,3 

Sziderit 3,9 9,3 5,4 

Pórusvíz- 

kőzet- CO2 

ankerit-2 

adattal 

Albit 5,7 0,0 -5,7 

Ankerit 0,0 0,0 0,0 

Kalcit 38,2 37,9 -0,2 

Dawsonit 0,0 6,0 6,0 

Dolomit 12,9 13,1 0,2 

Illit 1,0 0,0 -1,0 

K-földpát 1,6 1,5 -0,1 

Kaolinit 13,4 14,5 1,0 

Pirit 0,7 0,7 0,0 

Kvarc 190,6 209,3 18,8 

Sziderit 9,3 9,3 0,0 

 

Az eredmények (30. ábra, 21. táblázat) alapján megállapítható, hogy a kőzet – víz 

egyensúlya esetén - ankerit-1 adattal számolva - az ankerit mennyisége ~50 %-al nő a kezdeti 

állapothoz képest, míg a sziderit ebben az esetben teljesen beoldódik a pórusfluidumba (30. 

ábra, 21. táblázat).  Ezzel szemben az ankerit-2 adattal végzett modellezés esetében, a kőzet 

és a pórusvíz közötti egyensúly elérése során az ankerit teljes mértékben beoldódott, míg nagy 
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mennyiségben sziderit, dolomit és kalcit vált ki (a kezdeti mennyiséghez képest 30-130 %) 

(30. ábra, 21. táblázat).   

A CO2 hatására az albit teljesen beoldódott mind a két alkalmazott modellben és egy 

új ásványfázis, a dawsonit kiválása történt (30. ábra, 21. táblázat).  E mellett mind a két 

modellben kvarc, kevés (~ 5 m/m%) kaolinit és (~10 m/m%) K-földpát kiválása is 

megfigyelhető (30. ábra, 21. táblázat).  

A két ankerit adattal történt egyensúlyi modellezés eredményeiből (30. ábra) arra lehet 

következtetni, hogy perdöntő a modellezéshez használt ásványok termodinamikai adatainak 

minősége (pl. ankerit). Az eredmények azt sejtetik, az ankerit-1 adattal jobban közelíthetők 

meg az Mihályi-Répcelak terület alatt lezajló CO2-vezérelt geokémiai folyamatok, hiszen itt, a 

petrográfiai vizsgálatok alapján az ankerit képződése intenzívebb, mint a sziderité (18. ábra és 

28. ábra).  Az ankerit-1 adattal készült egyensúlyi modell – egyetértésben a petrográfiai 

megfigyelésekkel – jelzi (18. ábra, 28. ábra, 30. ábra) a CO2 hatására bekövetkező alábbi 

reakciókat:  

1/ albit teljes vagy részleges oldódása (18. ábra, 28. ábra, 29. ábra);  

2/ a kezdeti albit összmennyiségével arányos dawsonit képződés (30. ábra, 

21. táblázat) 

3/ a kvarc részarányának növekedése (a CO2 megjelenése után) (21. ábra, 6-7. 

egyenletek, 29. ábra).   
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30. ábra: Egyensúlyi modellezés eredménye ankerit-1 és ankerit-2 termodinamikai adatával 

(TOUGHREACT  és Gysi & Stefánsson, 2011 (21. táblázat). Az ábra  x tengelye mutatja az 

ásványok kezdeti mennyiségét (m/m%) ami megvátozik  a pórusvízzel (narancssárga) és a 

CO2 + pórusvízzel (kék) történő egyensúlyba kerülése során.  Az y tengely az oldódást negatív 

irányba, míg a kristályosodást pozitív irányba mutatja.  

 

A karbonátásványok közül a dawsonit az egyensúlyi modellezés eredmények alapján a 

CO2 hatására képződik, mind két modell (ankerit-1 és ankerit-2) esetében azonos 

mennyiségben (6 mol/kgvíz) (21. táblázat).  Az egyensúlyi modellezés során azonban nem 

jelentős a karbonátásványok (kalcit, ankerit, sziderit, dolomit) mennyiségében bekövetkező 

változás a pórusvíz-kőzet egyensúlyi állapotához képest (~5 %).  Ennek az lehet az oka, hogy 

az egyensúlyi modellezéssel kapott eredmények csak a kezdeti és az egyensúlyi állapotok 

közötti különbséget jelenítik meg, a közbenső oldódási és kiválási folyamatok hiányoznak.  A 

karbonátásványok (kalcit, ankerit, sziderit, dolomit) azonban a megfigyelések (18. ábra, 28. 

ábra, 29. ábra, 1-3. egyenletek, 2. fejezet) alapján kezdetben oldódnak, majd ha a pH közel 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583615301432#bib0110
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semleges lesz, akkor kiválnak (kalcit, ankerit, dolomit, sziderit) (pl. Worden, 2006, 22. ábra).  

Ahhoz hogy ezt a CCS-szempontból lényeges folyamatot figyelemmel kísérhessük kinetikai 

modellezést végeztem Sendula Eszter közreműködésével. 

A kinetikai modellezésben és a fent bemutatott egyensúlyi modellezésben felhasznált 

adatok azonosak (Király et al., 2016b, 19. táblázat, 20. táblázat).  Azonban a kinetikai 

modellezés során az llnl.dat adatbázist használtuk, ami szintén a PHREEQC 3.0 programjában 

található és az egyes ásványok termodinamikai adatait tartalmazza.  A kinetikus modellezés 

eredményét a 31. ábra mutatja.   

A kinetikai modellezés - az egyensúlyi modellezés eredményével összhangban - 

rávilágított arra, hogy a beoldott albit mennyisége a kivált dawsonit mennyiségével azonos 

(30. és 31. ábra).  Továbbá a 31/A. ábrán megfigyelhető, hogy az albit oldódásának és a 

dawsonit kiválásának időtartamban azonos a lefutása, míg a folyamatot tekintve éppen 

ellentétes, azaz albit oldódik, dawsonit kristályosodik, tehát a modellezés eredményeként 

képződött dawsonit az albit oldódása során a pórusvízbe kerülő Al3+-ból és Na+-ból és a 

pórusvízbe oldódott CO2-ből képződött, miközben a pórusvíz Al3+/Na+ aránya nem változott.  

A 31/B ábrán látható, hogy a kvarc képződésének az időbeli lefutása is hasonlít a dawsonit 

képződésének az időbeli lefutásához.  A 31/A. és 31/B. ábrákon megfigyelhető 

összefüggéseket a 6. egyenlet (ld. 2. fejezet) is alátámasztja, amely egyértelműen leírja, hogy 

az albit és CO2-tartalmú sósvíz kölcsönhatására dawsonit és kvarc keletkezik (Zerai et al., 

2006; Worden, 2006). 

Az egyensúlyi modellezéssel kapott eredményekhez képest a kinetikus modellezés 

eredményeiben különbséget figyelhetünk meg a karbonátásványok (kalcit, ankerit, dolomit) 

kezdeti és végső mennyiségében (31/C. ábra, 31/D. ábra és 31/E. ábra).  A kinetikai 

modellezés alapján a dolomit kis mértékben, fokozatosan oldódik (31/C. ábra).  Az ankerit a 

CO2-tartalmú sósvíz hatására beoldódik a pórusfluidumba, majd fokozatosan kristályosodik 

(31/D. ábra).  A kalcit mennyisége a pH időbeni változásával kapcsolatban van (31/E. ábra, 

31/F. ábra), azaz a kalcit oldódik a CO2-tartalmú sósvízben kis pH-n.  Amikor a pH 

fokozatosan – kis mértékben – emelkedik és a közel semleges pH-t eléri, akkor a kalcit 

mennyisége nagymértékben nő, azaz jelentős a kicsapódása.  A dolomit esetében a Mihályi-

Répcelak területen is megfigyelhető a részleges oldódás nyoma, azonban a Mihályi-Répcelak 

természetes CO2-előfordulás homokköveiben az ankerit és a kalcit a CO2 hatására csak 

részlegesen oldódtak (Király et al., 2016b).   

A kaolinit mennyiségének időbeni változása (31/G. ábra) jelzi, hogy a kaolinit 

kezdetben kis mértékben, lassan válik ki, majd egy rövid időintervallum alatt egy jelentősebb 



90 

 

kiválás figyelhető meg (0,03 mol/kgvíz), ezt követően csökken a mennyisége, azaz oldódik.  

A Mihályi-Répcelak területéről származó homokkövekben a kaolinit két generációja 

figyelhető meg (18. ábra), amelyből a fiatalabb generáció a dawsonit képződésével egy 

időben keletkezett (Király et al., 2016b).  Azonban oldódási nyomok a kaoliniten nem 

azonosíthatók a SEM felvételeken.  Ennek oka az is lehet, hogy a kaolinit kismértékű 

oldódása vélhetően csak nanométeres skálán megfigyelhető jelenség.  Összességében a 

modell során előre jelzett folyamatok többsége és azok relatív időbelisége ténylegesen 

megfigyelhető a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás homokköveiben is (Király et 

al., 2016b). 

A geokémiai modellezés a CO2 a pórusvíz – kőzet rendszerbe kerülését követő 1 

millió évben bekövetkező változásokat mutatja.  Eszerint a K-földpát kezdetben oldódik, 

majd kiválik (~0,2 mol/kgvíz).  Ezzel szemben a petrográfiai elemzés során nem találtam 

diagenetikus K-földpátot a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulásban (ahol a CO2 

már több millió éve jelen van, Vető et al., 2014), tehát modellezéssel K-földpátra kapott 

eredményt fenntartással kell kezelni.  

Összességében elmondható, hogy a fent bemutatott geokémiai modellezés 

eredményeit nagymértékben befolyásolják az egyes ásványok (pl. ankerit) termodinamikai 

adatai.  A Mihályi-Répcelak területén megfigyelt ásványos összetétel változással a legjobb 

egyezést a kinetikai geokémiai modellezés eredménye adta.  Ez a modell alátámasztja, hogy a 

dawsonit keletkezése és a kvarc továbbnövekedése főleg az albit oldódásából származik.  

Továbbá demonstrálja, hogy a dolomit és a kalcit a CO2 hatására oldódik, majd később 

ankerit és kalcit válik ki.  Azonban a geokémiai modell az ankerit és a sziderit együttes 

megjelenését nem tudja kezelni.  Továbbá eltérés tapasztalható a K-földpát modellben jelzett 

kiválása és a természetben megfigyelt reliktumok között.  Ezenkívül a modellben jelzett 

kaolinit oldódása sem figyelhető meg petrográfiai módszerekkel a természetes CO2-

előfordulásban.  A bemutatott tapasztalat alapján kijelenthető, hogy az egyes geokémiai 

modellek eredményeit feltétlenül célszerű összevetni a természetes CO2-előfordulás 

kőzeteiben megfigyelt petrográfiai jelenségekkel. 
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31. ábra: A kinetikus modellezés eredményei, amelyen látható, hogy a CO2-tartalmú sósvíz 

hatására kb. 1 millió év alatt a rezervoárban jelenlévő  ásványok (A - dawsonit (a dawsonit 

nem volt jelen) és albit, B - kvarc, C - dolomit, D - ankerit, E - kalcit, G -kaolinit, H - K-

földpát ) mennyisége (mol/kgvíz) és a pH értéke (F) hogyan változik. 
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CO2-telepen belüli változékonyság és annak lehetséges okai  

 

A rezervoárkőzetek-vizsgálatainak eredménye alapján megfigyelhető, hogy egy-egy 

minta között jelentős különbségek lehetnek (pl. egyes ásványok egymáshoz viszonyított 

arányában), holott körülbelül ugyanabból a mélységből származnak.  Ezért a jelen fejezet fő 

célja, hogy az egyes CO2-telepeken belül megfigyelhető geokémiai változatosságot és annak 

lehetséges okait feltárja.  Ennek érdekében olyan rezervoárkőzet-mintákat vizsgáltam, 

amelyeknek az alapanyagának a lepusztulási területe vélhetően azonos, illetve a detritális 

ásványok kezdeti aránya is közel azonos lehetett a vizsgált Mihályi-Répcelak természetes 

CO2-előfordulás területén belül megmintázott szelvényekben, tekintettel arra, hogy a 

kiválasztott rezervoárkőzet-minták ugyanazon fúrásból származnak és a mélységbeli 

különbségük maximum 10 méter (3-4. táblázat).  Az RM6 fúrás 7R1, 7R2, 7R3 és az RM32 

fúrás 5RI és 5R2 rezervoárkőzetein (3-4. táblázat, 24. ábra, 26. ábra) volt lehetőség a 

kőzettani/geokémiai változatosságot megvizsgálni.   

Az RM6-7 fúrómag három kőzetmintavételének pontos mélysége is ismert, amelyek a 

következők: az RM6-7R1 1419,5 m, az RM6-7R2 1421,5 m, míg az RM6-7R3 1423 m.  

Ebben a mélységben a Mihályi Felső Pannon I. telep található (24. ábra) (Mészáros et al., 

1979).  A kőzetek makroszkópos megjelenése hasonló (szürke, finomszemcsés homokkő, 

karbonát cementtel), a szemcseméret eloszlás és az ásványos összetétel vizsgálat 

eredményeiben nem figyelhető meg számottevő változatosság (14. melléklet, 5. táblázat).   

Az RM32-5 fúrómag 1131-1138 m mélységközből származik, azonban a minták 

származásának pontos mélysége nem ismert (4. táblázat).  Ebben a mélységben a Répcelak 

Alsó Pannon VI. telep található (26. ábra).  Az RM32-5 mag RM32-5R2 mintájának dawsonit 

tartalma: 8 m/m%, míg az RM32-5RI mintában ez az ásvány csak nyomokban figyelhető meg 

(8. melléklet).   

A diagenetikus és a detritális karbonátásványok aránya az RM6 fúrás 7. mag három 

mintájában az alábbiak szerint változik: RM6-7R1-ben az átlag 2,4, az RM6-7R2-ben 5,3, 

míg az RM6-7R3-ban 3,6 (14. táblázat).  Az itt bemutatott változatosságnak több oka lehet:  

1/ a Pannon-medence feltöltődése során az egyes szintek víz alatt voltak vagy víz 

felett (ennek következtében az első generációs karbonátok mennyisége más lehet, így a CO2 

hatása is másként érvényesülhetett),  

2/ a tengervíz fokozatos kiédesedése az idő során (Juhász et al., 1992), továbbá  

3/ klimatikus változás, ami hőmérséklet és csapadékmennyiség csökkenését okozta 

(Kovac et al., 2006).   



93 

 

A felsorolt tényezők közül bármelyik, vagy akár több kombinációja is okozhatta a 

diagenetikus/detritális karbonátásványok arányában mutatkozó különbségeket (ha a 

mérés/elemzés/számolas/stb. hibáját elhanyagoljuk).  Bár a diagenetikus karbonátok 

mennyiségi változásának oka nem egyértelmű.  Az mindenesetre megállapítható, hogy az 

egyes rezervoárkőzetek diagenetikus karbonátjainak mennyiségi változatossága, a diagenezis 

folyamataira (kompakció, dehidratáció, hőmérséklet változás) hatottak, így fontos a kőzetek 

minél alaposabb megismerése.   

Az RM32 fúrás 5. magminták azonos nagyítású SEM felvételét tanulmányozva (32. 

ábra), a fent felsoroltak mellett, több karakterisztikus szöveti és ásványtani különbség is 

megfigyelhető.  A dolomit szemcsék oldottságának mértéke jelentősebb az RM32-5R2 

mintában (32. ábra), mint a RM32-5RI homokkőben.  Ezt a változást a  QFL diagram is 

látványosan szemlélteti (16. ábra).  Az RM32-5RI mintában a kőzettörmelék (dolomit + 

metamorf kőzettörmelék) mennyisége közel 25 %, ezzel szemben az RM32-5R2 mintában 10 

% (16. ábra, 16. melléklet). 

További különbség, hogy a dolomit szemcsék körül megjelenő ankerit szegély átlagos 

vastagsága nagyobb az RM32-5R2 mintában (~100 µm; 25. ábra,), mint az RM32-5R1 

esetében ~ 50 µm).  Az ankerit összetételek mikroszondás adataiból megállapítható (21. ábra, 

16. táblázat), hogy az RM32-5R2 mintában az ankerit két generációja van jelen.  Az önálló 

ankerit szemcsékben és általában a dolomithoz közelebb található (belső) ankerit zónában 

kisebb a Fe2+ koncentráció, mint a külső szegélyen.  Az ankerit szemcse magjában mért 

értékek közül kettő elemzés a Fe-szegény csoporttól eltérő összetételt mutat.  Az egyik az Fe- 

gazdag csoportba sorolható (Fe2+ kationszám ~0,27), míg a másik egy magnézium gazdagabb 

ankerit, amelynek összegképlete Ca0.5Mg0.38Fe0.12CO3.  Az ankerit szemcsék szegélyén mért 

értékek a Fe-gazdag csoportba sorolhatók (Fe kationszáma ~ 0,25).  Az RM32-5RI mintában 

található ankerit szemcsék összetételében (16. ábra, 15. táblázat), egy folyamatos változás 

figyelhető meg, a mért végtagok képlete a következők szerint alakul: vas-gazdag ankerit 

Ca0.54Mg0.25Fe0.2Mn0.01CO3, míg vas-szegény ankerit Ca0.57Mg0.26Fe0.16CO3, a vas-gazdag és 

vas-szegény ankeritek az RM32-5R1 mintában elhelyezkedésük alapján nem 

szétválaszthatóak (21. ábra, 16. táblázat).  Ebből következtethető, hogy ebben az esetben nem 

alátámasztott az ankerit két generációs megjelenése. A diagenetikus/detritális karbonátok 

aránya is jelentős különbséget mutat: az RM32-5RI mintában az arány 1,35, az RM32-5R2 

mintában 5,07 (14. táblázat). 

A 32. ábrán megfigyelhető továbbá, hogy az RM32-5RI minta átlagos szemcsemérete 

és porozitása nagyobb, mint az RM32-5R2 mintáé, amelynek kézenfekvő magyarázata lehet, 
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az RM32-5R2 mintában póruskitöltő ásványként nagy mennyiségben megjelenő dawsonit (8 

m/m%) és ankerit + sziderit (27 m/m%) kiválása.  Watson et al. (2004) vizsgálatai az 

ausztráliai Pretty Hill Formációban (Victoria, Ottway-medence) található CO2-telepeket 

tartalmazó rétegsorban azt mutatják, hogy egy CO2-telep porozitása kb. kétszer akkora (16 

%), mint az ugyanabban a mélységben és formációban található, azonban CO2-ot nem 

tartalmazó homokkő porozitása (7,5 %).  Ezen megállapítás kiegészíthető, a Mihályi-

Répcelak RM32-5R2 minta alapján tett megfigyeléseim azt sejtetik, hogy a CO2-telepen belül 

is lehet jelentős porozitásbeli különbség (32. ábra), amelynek oka a telepen belül a CO2 

jelenlétének következtében végbemenő ásvány oldódás és kiválás lehet.  Ezért fontos a pontos 

kémiai és fizikai paraméterek megismerése előtt az egyes kőzetek minél alaposabb vizsgálata, 

illetve a kőzetminták telepen belüli helyzetének ismerete.  Továbbá Watson et al. (2004), 

Watson (2012) és Higgs et al. (2016) megállapították, hogy a Pretty Hill Formációból 

származó homokkövek közül azokban a mintákban volt a karbonátképződés (cementként) a 

legintenzívebb, amelyek a gáz/pórusvíz határ közvetlen környezetéből, vagy a ’száraz’ sc. 

CO2 rétegből származnak.  Ennek oka lehet a bikarbonát arányának változása (csökkenése) a 

CO2 gáz-pórusvíz (CO2-ben telitett sosvíz) határ alatt (Higgs et al., 2016).  Mihályi-Répcelak 

területén a CO2 gáz/CO2-ben telített sósvíz határa a kutakban nem ismert, sőt számos minta 

(3-4. táblázat) pontos mélysége sem ismert, ezért a következőkkel lehet magyarázni az RM32-

5RI és RM32-5R2 homokkövek közötti különbségeket.  Feltehető, hogy az RM32-5R1 minta 

a CO2 gáz/CO2-ben telített sósvíz határ alól származik, hasonlóan Watson et al. (2004) és 

Higgs et al. (2016) következtetéseihez.  Az RM32-5R2 minta vagy a CO2 gáz/CO2-ben telített 

sósvíz határ közvetlen környezetéből származhat, vagy a ’száraz’ sc. CO2 rétegből (Watson, 

2012, Higgs et al., 2016).  Ennek következtében egy telepen belül a CO2-dal túltelített sós 

pórusvíz által kitöltött kőzet porozitása nagyobb, mint a „száraz” sc. CO2 és a CO2 túltelített 

pórusvízzel kitöltött és a CO2 gáz/CO2-ben telített sósvíz határon található kőzet porozitása. 
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32. ábra: RM32-5R1 (A) és RM32-5R2 (B) homokkövek visszaszórt-elektron képei.  A két 

képen az azonos fúrómagból származó homokkő minták között karakterisztikus különbségeket 

mutat, szemcseméretben, porozitásban, dolomit oldottságában, ankerit szegély vastagságában 

és a dawsonit megjelenésében.  Az ábrán az alábbi rövidítések a következő ásványneveket 

jelentik: ank-  ankerit, daw - dawsonit, dol - dolomit, q kvarc. ms muszkovit, kln kaolinit, kfs 

K-földpát.  Az ank1 és az ank2 a mikroszondás elemzés során feltárt ankerit két csoportját 

jelzi: ank1 Fe-szegény, ank2 Fe-gazdag. 

 

A dawsonit kémiai összetétele 

 

A dawsonit jelenléte egy CO2-tároló homokkőben egyértelmű bizonyíték a CO2-ben 

telített sósvíz és a tároló kőzet közötti geokémiai kölcsönhatásra, amit a Mihályi Répcelak 

területén, fentiekben bemutatott kutatásaim is egyértelműen jeleznek.  Az irodalom (pl. Zhang 

et al., 2004; Lodziana et al., 2011) három dawsonit típust különít el a szerkezetében 

(X+Al(CO3)(OH)2) potenciálisan jelenlévő egyértékű kationok (Na+, NH4
+ és K+) alapján.  Az 
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eddigi kutatási eredmények azt mutatják, hogy a természetben a Na-dawsonit a leggyakoribb 

és egymás mellett, ugyanabban a poziciónban a három fent említett kation nem fordul elő 

(Zhang et al., 2004).  A fenti tételt ellenőrizendő végeztünk elektronmikroszondás 

elemzéseket a Mihályi-Répcelak területről származó RM6-9R, RM32-5R2 és RM46-7/2R 

homokkövein, amelyekben petrográfiai mikroszkóppal is felismerhető dawsonitot 

azonosítottam. 

A vizsgált dawsonit szemcsék kémiai összetétele (Na2O: 15,5± 1,20 m/m%; Al2O3: 

44,14 ± 4,57 m/m%) nem sztöchiometrikus (dawsonit elméltei összetétele mikroszondával 

mért oxidos tömegszázalékban: Na2O: 21,52 m/m%, Al2O3: 35,4 m/m%), amiből azt a 

következtetést lehet levonni, hogy vagy egy olyan elem van jelen, amely mikroszondán nem 

mérhető (pl. N), vagy mérési hiba történt  (16. táblázat).  A dawsonit elméleti képlete 

(NaAl(CO3)(OH)2) alapján a Na+/Al3+ = 1. Ehhez képest az elektronmikroszondás elemzési 

adataink széles tartományban jóval kisebb értéket mutatnak: Na+/Al3+ = 0,45 - 0,70.  Hasonló 

elektronmikroszondás mérési adatokat publikált Gao et al. (2009) a Hailer-medencéből 

származó homokkövek dawsonitjaiban (17. táblázat).  A Na+/Al3+ arányban az eltérés 

legvalószínűbb oka az lehet, hogy a nátrium az elektronsugaras elemzés során eltávozott a 

dawsonit szerkezetéből.  A probléma feltárásának érdekében FIB-SEM technika 

alkalmazásával - csökkentett vákuumban (40 Pa) - végeztem olyan kísérletet, amely során a 

polírozott felszínű dawsonitot, folyamatosan gerjesztettem elektronnyalábbal (feszültség: 

20kV, áramerősség: 40nA) és a dawsonit kémiai összetételről adott időközönként adatot 

gyűjtöttem (a teljes mérési idő 5 perc, 1 elemzés ideje 2 másodperc, a mérés kezdetekor kb. 

10 másodpercenként mértünk, majd egyre ritkábban).  A kísérletet négyszer ismételtem és a 

mérést különböző területen végeztem el, amely során a sugárnyaláb átmérő és a dawsonit 

irányítottsága az alábbiak szerint változott:   

1. kísérlet: A dawsonit kristályok megnyúlási iránya (b tengely) a minta felületével 

közel párhuzamos, a sugárnyaláb átmérő 50*35 µm, (33. ábra, 21. melléklet) 

2. kísérlet: A dawsonit kristályok pozíciója azonos az előző kísérletével, a 

sugárnyaláb átmérő 10*10 µm (33. ábra, 22. melléklet) 

3. kísérlet: A dawsonit kristályok megnyúlási iránya a csiszolat felületére közel 

merőleges, a sugárnyaláb átmérő 40*32 µm) (33. ábra, 23. mellléklet) 

4. kísérlet: A dawsonit kristályok pozíciója azonos az előző kísérletével, a 

sugárnyaláb átmérő 10*10 µm (33. ábra, 24. melléklet) 

A mérési eredmények azt mutatják (33. ábra), hogy a gerjesztés során az első 

kísérlet 19 mérésének az eredménye Na+/Al3+ arányban kifejezve  időben – nem 
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változik, ami azt jelenti, hogy 10 %-os hibán belül van az elméleti Na+/Al3+ = 1-hez 

viszonyítva.  A második kísérlet 20 mérésének eredménye azt mutatja, hogy a 

Na+/Al3+ arány az időben jelentősen csökken (az ideális 1-hez képest 0,65-re).  A 

harmadik kísérlet 20 mérésének eredménye alapján a Na+/Al3+ arány az időben szintén 

csökken (~0,75-ig), azonban nem olyan jelentősen, mint a második kísérlet során.  A 

negyedik kísérlet 20 mérésének eredménye a Na+/Al3+ arány esetében szintén jelentős 

csökkenést (~0,65-ig) mutat az idő függvényében.  A kísérleti adatokat összevetve 

megállapítható, hogy a Na-vesztés mértéke jól korrelál a gerjesztési idővel és az 

alkalmazott áramsűrűség (áramerősség/mért terület) nagyságával.  Mindezt a minták 

felületén elemzés után megjelenő felszíni roncsolás jeleként látjuk (33. ábra).  Ezek 

alapján fontos megjegyezni, hogy a dawsonit mikroszondás elemzése során célszerű 

minél nagyobb területet, minél rövidebb ideig, minél kevesebb elemet (Na, Al) 

elemezni, illetve az elemzést a Na+ mennyiségi meghatározásával kezdeni.   



98 

 

 

33. ábra: Az RM6-9R homokkő mintából szarmazó dawsonit kristályok elektronmikroszkópos 

vizsgálata.  Az 1. és 2. (közel merőleges), valamint a 3. és 4. (közel párhuzamos) kísérletben a 

minták orientációja ez elektronsugárhoz képest két csoportra osztható.  Az áramsűrűség az 1. 

kísérlet során 0,02 nA/µm2, 1. és 4. kísérletek során 0,4 0,02 nA/µm2, a 3. kísérletkor 0,03 

nA/µm2.  A 3. kísérlet visszaszórt-elektronképén a keret az elemzési területet jelöli, ami nem 

változott a teljes kisérlet során.  A mérési eredményt a 21-24. melléklet tartalmazza. 

 

A Mihályi-Répcelak terület környezeti kockázatának bemutatása 

 

Ipari tevékenység (pl. a CCS-technológia) környezeti kockázata azt jelenti, hogy egy 

adott veszély (pl. a CO2 kiáramlása a rezervoárból) miatt bekövetkező, a környezetet érintő 

károsodás (pl. a bioszféra pusztulása) súlyosságának és valószínűségének mi a mértéke (USA-

EPA, 1992).  A dolgozat kutatási témájához kapcsolódva a kockázatelemzés során fel kell 

tárni a CO2 tárolás veszélyforrásait, annak hatásait, kiterjedését és a környezetre gyakorolt 

negatív hatás bekövetkezésének a valószínűségét.  Azonban a kockázatelemzés lépéseinek 
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kidolgozása érdekében célszerűnek látszik a kockázatelemzés lépéseit a természetes CO2-

előfordulásokon tesztelni.  Ennek egyik, első átfogó kísérletét végeztem el Bruno et al. (2014) 

által kidolgozott módszer alapján, amelyet a potenciális ipari eredetű CO2-tároló területek 

tesztelésére ajánlott (2. táblázat, ld. 2. fejezet).  Ez az eljárás főleg a CO2-tárolórendszer 

fizikai tulajdonságait veszi figyelembe, úgymint a telepek helyzetét és méretét, a fedőkőzetek 

fizikai tulajdonságait és a CO2-tároló területen található termelő kutak számát és állapotát.  

Azonban, fontos megjegyezni, hogy munkám során nem célom az egyes paraméterekhez 

pontos értékeket hozzárendelni, mivel a legtöbb esetben ehhez további, e dolgozat kereteit 

túlhaladó vizsgálatokra lenne szükség a Mihályi-Répcelak területen.  A fejezet célja, hogy a 

kockázatelemzés lépéseinek bemutatásával egy teljesebb képet kapjunk a Mihályi-Répcelak 

terület szivárgásmentességének okairól. 

 

Rezervoár és fedőkőzet elhelyezkedése és mérete 

Mihályi-Répcelak területen nem egy CO2 rezervoár található, hanem eddigi 

ismereteink szerint összesen 26, amelyek közül több is egymás fölött helyezkedik el (23-26. 

ábra, 3-4. táblázat, Mészáros et al., 1979) és amelyek között hidraulikai szempontból záró 

aleurolit található mint fedőkőzet (ez a feletette lévő telepnek a feküje).  Az ipari 

mennyiségben CO2-ot tartalmazó telepek közül a legnagyobb a Répcelak Alsó Pannon II. 

(Mészáros et al. 1979) (34. ábra), ezért a következőkben ennek a főbb fizikai paramétereit 

ismertetem.  A telep vastagsága ~3,5-7,5 méter közötti (lencse alakú) és kiterjedésének 

hosszanti metszete kb. 9 km míg a másik irányban ~3 km (34. ábra).  A rezervoár átlagosan 

1415 m mélyen található.  Az erre közvetlenül telepedett fedőkőzet vastagsága megegyezik a 

rezervoár vastagságával, azonban a teljes rétegsort tekintve a fedőkőzetek teljes vastagsága 

több mint 30 méter.  Bruno et al. (2014) alapján meghatározott értékelési rendszer (2. 

táblázat) szerint a rezervoár kiterjedése nagy kockázattal rendelkezik (a rezervoár laterális 

kiterjedése/ formáció mélysége <25).  A rezervoár vastagsága és a mélysége alapján a 

Répcelak Alsó Pannon II. telep kis kockázattal rendelkezik (rezervoár vastagsága/mélysége 

<0,1).  Ha a fedőkőzet alatt csak a rezervoárra közvetlenül települt fedőkőzetet értjük, akkor 

ez nagy kockázatot jelent, mivel vastagsága kevesebb, mint 3 méter.  Azonban, ha az összes 

(az egymásra települt homok és aleurolit rétegek közül az aleurolitokat nézzük) fedőkőzetet 

(26. ábra) figyelembe vesszük, akkor a kis kockázat kategóriába tartozik, hiszen az összes 

aleurit réteg együttes vastagsága nagyobb, mint 30 méter.  A fedőkőzetek száma (összes 

aleurit réteg száma) >1, így ez a tulajdonság is a kis kockázat kategóriába sorolható (Bruno et 

al., 2014). 
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34. ábra: Répcelaki CO2-telepek lehatárolása, amelyet a területen mélyült fúrások 

kútkönyveinek adatai alapján határozták meg (Mészáros et al., 1979).  A térképen feltűntetett 

fúrások a jelen dolgozat tárgyát képezik.  A térképen a telepek mellett (különböző színű sávok) 

látható a medence aljzat mélysége (sötétzöld -2800 m, piros -1000m) (Zilahi-Sebess, 2013 és 

Szamosfalvi, 2014 alapján).   

 

A fedőkőzetek fizikai tulajdonságai 

Bruno et al. (2014) alapján a legfontosabb vizsgálandó kőzetfizikai paraméter a 

fedőkőzetek permeabilitása.  Kaldi et al. (2013) korábban más kőzetfizikai tényezőt - a 

porozitást és ehhez kapcsolódóan a szemcseméretet - emelte ki.  A Mihályi-Répcelak 

területen mélyült fúrásokban készült geofizikai szelvények elemzésével és értelmezésével 

becsülhető a fedőkőzetek effektív porozitása, permeabilitása és agyagossága (22. táblázat, 

Szamosfalvi, 2014; Király et al., 2016a).  A vizsgált minták átlagos permeabilitása a becslés 

alapján ~0,026 mD, ez az érték a közepes kockázat csoportba tartozik a Bruno et al. (2014)-

féle besorolás szerint.  A kőzetek átlagos effektív porozitása ~4 %, amely jó egyezést mutat az 

Egyesült Államokbeli Eau Claire Formáció kőzetein mért porozitással (3-4 %; Streibel et al., 

2014).  A számolt agyagosság átlaga 79 %, amely hibahatáron belül egyezik a szemcseméret 

eloszlás elemezése során meghatározott aleuritfrakció mennyiségével (79,9 ± 5 %) (Király et 

al., 2016a). 
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22. táblázat: Mihályi-Répcelak terület fedőkőzet aleurolit kőzetfizikai adatai (Szamosfalvi, 

2014, Király et al., 2016a). 

Fedőkőzet  

aleurolti 

Mélység 

 

Agyagosság 

 

Permeabilitás 

 

Effektív 

porozitás 

 

 méter  mD - 

RM6-2B 1280-1287 0,75 0,062 0,06 

RM19-6C 1394-1411,5 0,85 0,019 0,03 

RM19-6B 1394-1411,5 0,85 0,019 0,03 

RM6-6C 1399,5-1417 0,73 0,047 0,06 

RM6-7C 1417-1425,4 0,73 0,051 0,06 

RM6-8BC 1425,4-1443,5 0,79 0,013 0,04 

RM6-9C 1443,5-1461 0,84 0,004 0,04 

RM46-4/1C 1461-1478 0,70 0,066 0,06 

RM46-4/2C 1461-1478 0,70 0,066 0,06 

RM46-6B 1495-1512 0,78 0,012 0,04 

RM46-7/1C 1626,5-1643,5 0,82 0,002 0,03 

RM46-7/2C 1626,5-1643,5 0,82 0,002 0,03 

RM46-7/2B 1626,5-1643,5 0,84 0,001 0,03 

Átlag  0,79 0,026 0,04 

 

A fentiek mellett a kockázatelemzés során olyan további fizikai állapotra utaló 

paramétereket célszerű vizsgálni, mint nyomásgradiens, feszültség tér, szeizmicitás, 

törések/repedések száma, fedőkőzet dőlése, szilárdsága és heterogenitása (Bruno et al. 2014).  

A Mihályi-Répcelak területen a nyomásgradiens hidrosztatikusnak tekinthető (Mészáros et 

al., 1979), amely Miocic et al. (2013) alapján kedvező a CO2-tárolás biztonságát tekintve.   

A Mihályi-Répcelak területről készült legújabb földtani fejlődési modell szerint a 

pannóniai üledékek lerakódását követően emelkedhetett ki a Mihályi-hát, mintegy 700 métert 

(Szamosfalvi, 2014).  Ezek alapján, a Mihályi-Répcelak területen tehát erőtér inverzió történt, 

az extenziós erőtér kompressziósba váltott (Szamosfalvi, 2014).  Ezért a feszültségteret 

tekintve nagy kockázat van a Mihályi-Répcelak területen.  A szeizmicitás biztonságra 

gyakorolt hatása elenyésző lehet (kis kockázat), mivel Magyarország teljes területének 

szeizmicitása kicsinek tekinthető (www.seismology.hu).   

Mihályi-hát területen a törések és a repedések előfordulása főleg a rétegsorban az 

aljzatot adó variszkuszi Mihályi Fillit Formációra jellemző, míg a hát területén az alsó és 

felső pannóniai üledékekre nem (Haas, 2011; Fülöp, 1990, 5. ábra).  Továbbá a vizsgált 

fúrómag minták makroszkópos és SEM vizsgálata alapján, a vizsgált fúrómagokban (alsó 

pannóniai) nincsenek törések (Király et al. 2016a).   
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További vizsgálandó paraméter a fedőkőzetek dőlése, amelynek általános 

meghatározása a területen nehéz, tekintettel arra, hogy a Mihályi-hát alsó pannóniai 

kiemelkedése miatt kialakult egy antiklinális szerkezet (5. ábra) (Kőrössy, 1958), ennek 

következtében a fedőkőzet dőlése minden pontban különböző (Fülöp, 1990).  A fedőkőzet 

szilárdságának és heterogenitásának definíciója Bruno et al. (2014) munkájában nem szerepel, 

így azok értékelésére a dolgozatban nem kerül sor.  

Egyéb paraméterek 

A címszó alatt azok a paraméterek értendők, amelyek a Mihályi-Répcelak terület CO2-

telepeinek ipari termeléséből következtetve vizsgálhatók.  Ezek közé tartozik a kutak 

előfordulásának sűrűsége (db/km2), amely a Mihályi-Répcelak teljes területre <5 (6. ábra, 

Mészáros et al., 1979).  A kutakkal kapcsolatosan további vizsgálandó paraméter a kutak 

állapota (béléscsövezése).  Mihályi-Répcelak területen a kútkönyvek alapján a kutak 

béléscsövezése megtörtént (Mészáros et al., 1979), ezért ez a paraméter is kis kockázat 

kategóriába tartozik.  Összességében Burno et al. (2014) által meghatározott szempontok 

alapján a Mihályi-Répcelak terület biztonságosnak tekinthető, azonban a pontos 

számításokhoz további paraméterek meghatározására is szükség van, úgymint a CO2 

injektálásához kapcsolódó paraméterek a 2. táblázatban (Bruno et al., 2014).  Azonban fontos 

megjegyezni, hogy Bruno et al. (2014) által meghatározott kockázatelemzési stratégia ipari 

eredetű CO2 besajtolási projektre lett kidolgozva, a Mihályi-Répcelak terület viszont egy 

természetes CO2-előfordulás, amelyben ráadásul kitermelés folyik, ezért nem lehet minden 

paramétert vizsgálni ezen a területen.  Fontos megjegyezni, hogy a Linde-gáz Zrt. 

folyamatosan ellenőrzi a telepek állapotát a kutakban végzett nyomáspróbával, mely alapján 

azt állapították meg, hogy az egyes telepek nem szivárognak (nincs a termelésből fakadó 

fogyást meghaladó nyomáscsökkenés) (Telephely üzemeltetőjének szóbeli közlése alapján). 

CO2 hatása a fedőkőzetben 

A geológiai CO2-tárolás során az egyik legfontosabb kérdés, hogy mitől függ egy-egy 

tárolórendszer hosszú távú fenntarthatósága, azaz szivárgásmentessége.  A fedőkőzet az 

egyetlen fizikai gát a CO2 felfelé történő migrációjának útjában.  Ennek következtében fontos, 

hogy a fedőkőzetek megfelelő fizikai tulajdonságokkal rendelkezzenek, amelyek közé tartozik 

a kis permeabilitás, kis porozitás a fedőkőzeten átfutó aktív, vagy inaktív törések teljes hiánya 

(Stevens, 2006; Kaldi et al. 2011).  A korábbi kutatások azonban a fizikai hatásokon kívül 

kevésbé vizsgálták a fedőkőzetek kémiai reaktivitását a CO2-val telített pórusfluidummal 

(Szabó et al. 2015). 
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A CO2 fedőkőzetbe történő migrálásának egyik jele lehet a dawsonit megjelenése az 

agyag/aleurolit rétegekben (Király et al. 2016a).  Az XRD az ATR-FTIR és az SEM 

eredmények alapján (11-12. táblázat, 14. ábra) kilenc fedőkőzetbe (RM6-9C, RM6-8BC, 

RM6-7C, RM17-6B, RM19-8C, RM19-7C, RM32-5C, RM46-6, RM46-4/1C) bejutott a CO2 

(23. táblázat, 7-12. melléklet).   

23. Táblázat: A Mihályi-Répcelak terület dawsonitot tartalmazó aleurolit fedőkőzetek és a 

hozzá tartozó rezervoár homokkő minták összefoglaló táblázata.  Zárójelben a rezervoár 

homokkő és a fedőkőzet aleurolit minták dawsonit tartalmát mutatja, ny -<1 m/m %.  Abban a 

fedőkőzetben, ahol nincs zárójel, a dawsonitott ATR-FTIR módszer segítségével sikerült 

kimutatni. 

Fedőkőzet Hozzá tartozó rezervoár 

RM6-9C (2 m/m %) 
RM6-9R (16 m/m %) 

RM6-8BC (ny)  

RM6-7C  

RM6-7R1 (3 m/m %) 

RM6-7R2 (3 m/m %) 

RM6-7R3 (4 m/m %) 

RM17-6B (ny) RM17-6R (ny) 

RM19-8C 

RM19-8R1 

RM19-8R2 

RM19-8Rkong (ny) 

RM19-7C (ny) 
RM19-7R (ny) 

RM19-7Rkong (ny) 

RM32-5C 
RM32-5RI (ny) 

RM32-5R2 (8 m/m %) 

RM46-6 RM46-7/2R (1 m/m %) 

RM46-4/1C RM46-4R (2 m/m %) 

 

A CO2 a fedőkőzetbe részben repedéseken, töréseken keresztül juthat be (Kaldi et al. 

2013), azonban a fentiekben tárgyaltak alapján, a területen az üledékes kőzetekben nem 

jellemzők a törések/repedések (Fülöp, 1990; Király et al., 2016a).  Másrészt a CO2 diffúzióval 

is bekerülhetett a fedőkőzetbe.  A fedőkőzetben a „száraz” sc. CO2 diffúziós sebesség 

becslésére Fleury et al. (2009) készítettek laboratóriumi kísérletet, amely során 

meghatározták, hogy a CO2 diffúziós sebessége egyenes arányban van a hőmérséklettel és a 

kőzet porozitásával.  Továbbá a diffúzióval kapcsolatban Liu et al. (2012) összefoglaló 

közleménye alapján megállapítható, hogy a CO2 bekerülése a fedőkőzetbe akkor fordul elő 

nagyobb eséllyel, ha CO2 oldódik a pórusvízbe és így az áramlások elősegítik a fedőkőzetbe 

történő bejutását.  Ezek alapján feltehetően a CO2-val telített pórusfluidum migrál be a 
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fedőkőzetekbe (Király et al., 2016a), amelynek következtében kémiai reakciók játszódtak le 

(dawsonit képződés és az azt megelőző oldódási folyamatok), ezzel megváltoztatva a 

fedőkőzetek fizikai tulajdonságait is. A fizikai tulajdonságokban bekövetkező változás iránya 

és hatása a vizsgált Mihályi-Répcelak terület fedőkőzeteiben ismeretlen, azonban feltehetően 

a három fent említett paraméterből 2 tulajdonság (hőmérséklet, CO2 oldódása a pórusvízben) 

befolyásolta a CO2 diffúzióját.  A CO2 beáramlását követően Vető et al. (2014) egy 

hőintrúziót feltételez, ami elősegíthette a CO2 diffúzióját. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy Bruno et al. (2014) által kidolgozott 

kockázatelemzési módszer, habár egy potenciális CO2-tárolási területre készült, a természetes 

CO2-előfordulások részleges vizsgálatára is alkalmas.  Azonban a kockázatelemzés 

elvégzéséhez a Mihályi-Répcelak területről további pontos fizikai adatokra van szükség.  A 

fedőkőzetek kőzettani vizsgálata alapján a kockázatelemzést ki kellene terjeszteni a fedő- és 

tárolókőzetek geokémiai reaktivitásának tanulmányozására is, ami a fedőkőzet fizikai 

paraméterei mellett vizsgálná az ásványos összetételét is, majd reaktivitását geokémiai 

modellekkel ellenőriznék.  Jelen fejezetben összefoglalt adatainak eredményei alapján 

megállapítható, hogy ha egy CO2-tároló összlet (rezervoár és fedőkőzet) fizikai szempontból 

megfelelőnek tűnik a CO2 szivárgásmentes tárolására, a fedőkőzet geokémiai 

tulajdonságainak az ismeretével a kockázatelemzés megbízhatóbb lesz.   

A Mihályi-Répcelak terület szivárgásmentessége feltehetően annak köszönhető, hogy 

a homokos és agyagos/aleuritos rétegek többször ismétlődően rakódtak le.  Tehát, ha a CO2 át 

is vándorol diffúzióval és/vagy a pórusfluidummal egy-egy fedőkőzet rétegen, még a teljes 

rendszer biztonságos maradhat (De Silva et al., 2015).  Emellett fontos megemlíteni, hogy a 

CO2 ásványos csapdázódásához is hozzájárulnak a fedőkőzetek, amelyekben a CO2 – legalább 

is Mihályi-Répcelak területén – dawsonitként kötődik meg (Király et al., 2016a, b), amelynek 

mértékét a következő fejezet ismerteti. 

 

CO2 csapdázódásának mértéke 

 

A CO2 csapdázódása a geológiai tárolókban három fő mechanizmussal írható le.   

1/ A szerkezeti csapdázódás, amely során a pórusokban megreked a sc. CO2.   

2/ Az oldódásos csapdázódás, amely során a pórusvízbe oldódik a CO2.   

3/ Az ásványos csapdázódás, amely során a CO2 az ásványok szerkezetébe 

épül be (karbonátásványok).   
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Az oldódási csapdázódás biztonsági szempontból előnyösebb, mint a szerkezeti 

csapdázódás, mivel az oldódás kémiai megkötés, míg a szerkezeti csapdázódás egy fizikai 

csapdázódási mechanizmus (Gunter et al., 2004).  A legbiztonságosabb csapdázódási 

mechanizmus az ásványos csapdázódás, mivel ebben az esetben már az ásvány szerkezetében, 

azaz szilárd fázisban kötődik meg a CO2 (Bachu et al., 2003) 

A Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás esetében ismert az egyes telepek 

teljes kőzettérfogata, a telepek hőmérséklete, a nyomása és az átlagos vízösszetétele (2. 

melléklet) (Mészáros et al., 1979).  Ennek köszönhetően a következők szerint megbecsülhető 

az egyes telepekben csapdázódott CO2 mennyisége. 

Szerkezeti csapdázódás 

A pórusokban megrekedt sc. CO2 mennyiségét a nyomás, a hőmérséklet, a 

víztelítettség és a porozitás adatok segítségével lehet kiszámolni.  A számítások 

egyszerűsítése végett az összes telep porozitása egységesen 10 %-nak becsülhető, amely jó 

közelítése a területről leírt CO2-tárolók porozitás értékének (Mészáros et al., 1979, Király et 

al., 2016b). 

A szerkezeti csapdázódás mértékének meghatározása három lépésből áll.  Ezeket a 13. 

egyenlettel lehet összefoglalni, amelynek eredménye a CO2 mennyiségének a meghatározása 

a gázfázisban (35. ábra, 25. melléklet).  A szerkezeti csapdázódás mértéke az alábbi 

lépésekből áll. 

1. lépés: CO2 sűrűségének () meghatározása 

http://www.peacesoftware.de/einigewerte/calc_co2.php5 program segítségével 

2. lépés: Porozitás figyelembe vétele (10 %) 

3. lépés: Víztelítettség (Swi) figyelembe vétele 

Összességében a CO2 szerkezeti csapdázódásának mértéke (CO2g) 1 m3 kőzetben az 

alábbi egyenlettel számolható ki: 

CO2g= *0,1*(1-Swi)        (13) 

Az első lépésként feltüntetett CO2 sűrűségének számolását a 

http://www.peacesoftware.de/einigewerte/calc_co2.php5 szoftver segítségével adott nyomásra 

és hőmérsékletre határoztam meg.  A program Span és Wagner (1996) által leírt egyenletek 

alapján számol.  A 13. egyenlet alapján megkapjuk, hogy 1 m3 tárolókőzetben, hány tonna 

CO2 csapdázódott szuperkritikus állapotban, a rezervoár pórusaiban (35. ábra, 25. melléklet). 

 

http://www.peacesoftware.de/einigewerte/calc_co2.php5
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Oldódásos csapdázódás 

Az oldódásos csapdázódás számításához a PHREEQC 3.0 programot hívtam 

segítségül a PHREEQC.dat adatbázissal.  A számításhoz Mészáros et al. (1979, 2. melléklet) 

által publikált telepenkénti átlagos vízösszetételeket, adott telepre vonatkoztatott nyomás- és 

hőmérséklet adatokat használtam fel.   

A PHREEQC 3.0 programban a PHREEQC.dat adatbázis használatakor a CO2 pórus 

vízben való oldhatósága a Peng-Robinson állapot-egyenletből kiindulva számítható ki (14. 

egyenlet, Appelo et al., 2014). 

       (14) 

ahol: Vm = gáz moláris térfogata (cm3/mol), b = gáz minimális térfogata (cm3/mol), a és α = 

Van der Waals vonzás a molekulák között a gáz fázisban. 

Ha a nyomás és a gáz moláris térfogata ismert, akkor kiszámítható az adott gáz 

fugacitási együtthatója (15. egyenlet). 

   (15) 

Ha ismert az adott gáz fugacitása, nyomása és fugacitási együtthatója, akkor az 

oldhatósága a 16. egyenlettel adható meg: 

       (16) 

ahol mCO2 a CO2 oldhatósága, PCO2 a CO2 nyomása, φCO2 a CO2 fugacitási együtthatója és 

γCO2 a CO2 fugacitása, amely a fugacitási együttható és a nyomás szorzata. 

A modellezéssel nyert oldott CO2 tartalom g/kg víz mértékegységben van megadva a 

program szerint.  A feltételezett 10 %-os porozitás miatt 1 m3 kőzetben 100 liter pórustérfogat 

van (1 liter víz ~ 1 kg).  Ezért ahhoz, hogy az oldott CO2 mennyiséget a kőzetre viszonyítva 

lehessen megadni, a modellezés során kapott CO2 tartalom megszorzandó 100-zal.  Ebben az 

esetben is figyelembe kell venni a víztelítettséget a pórusokban (Swi), így ezzel az értékkel is 

megszorzandó az összeg.  A kapott CO2 mennyisége (tonna/m3) a CO2 oldódási csapdázódás 

mértéke egy köbméter rezervoárkőzetre vonatkozik (35. ábra, 25. melléklet).   

 

Ásványos csapdázódás 

A Mihályi-Répcelak területen a CO2 ásványos csapdázódásának mértékét a dawsonit 

mennyiségével határoztam meg, mivel ez az ásvány bizonyítottan a CO2 hatására alakult ki a 

kőzetben, tehát ez egy minimum érték lesz.  Egy köbméter rezervoárkőzetet vegyünk alapul, 
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amelynek a porozitása 10 %, az átlagos sűrűsége 2,4 tonna/m3 (Király et al., 2016b).  A 

sűrűség adat és az XRD eredmény alapján kapott dawsonit mennyiségének szorzata megadja 

a dawsonit mennyiségét egy köbméter kőzet esetén (17-18 egyenletek). 

kőzet= 2,4 tonna/m3         (17) 

mdaw= kőzet* m/m %daw        (18) 

Az egyenletekben a kőzet a kőzet sűrűsége a 10 %-os porozitást figyelembe véve, mdaw 

a dawsonit tömege egy m3 kőzetben, és az m/m %daw a dawsonit XRD-vel meghatározott 

mennyisége.  Azokban az esetekben, amikor az XRD nem mutatta ki a dawsonit jelenlétét, de 

az ATR-FTIR igen, akkor az ATR-FTIR elméleti kimutatási határával számoltam (0,083 

m/m%, a számolás menete a diszkusszió 1. fejezetében található; Király et al. 2016a).  A 19. 

egyenlet alapján 1 mól CO2-ból 1 mól dawsonit képződik.  Ennek következtében a CO2 

mennyiségének meghatározásához szükség van a dawsonit mennyiségére mólban (Mdaw).   

Mdaw=mdaw/143,98 g/mol=MCO2       (19) 

ahol az Mdaw a dawsonit mennyisége mólban, amely egyenlő a CO2 mennyiségével mólban 

(MCO2), mdaw a dawsonit tömege 1 m3 kőzetben és a 143,98 g/mol a dawsonit moláris tömege.  

Utolsó lépésként a CO2 moláris tömegének (44,01 g/mol) segítségével meghatároztam a 

megkötött CO2 tömegét (35. ábra, 25. melléklet).    

Ha egy telepből több minta vizsgálatára került sor, akkor az egyes mintákra a dawsonit 

tartalom alapján számolt CO2 megkötést átlagoltam.  A számolás menetére egy példát a 24. 

táblázat ad. 

24. táblázat: Az RM6-9R homokkő minta esetében az ásványos csapdázódással megkötött CO2 

mennyiségének meghatározása. 

Minta neve 

Kőzet 

sűrűsége 

Dawsonit 

mennyisége 

XRD 

alapján 

Dawsonit 

tömege 

Dawsonit 

moláris 

tömege 

Dawsonit 

(és CO2) 

mennyisége 

a kőzetben 

CO2 

moláris 

tömege 

CO2 

tömege 

 tonna/m3 m/m% tonna g/mol mol g/mol G 

RM6-9R 2,4 0,16 0,384 143,98 2667,037 44,01 117376,3 

 

Az eredmények alapján megállapítható (35. ábra, 25. melléklet), hogy a 

tanulmányozott Mihályi-Répcelak terület CO2-telepeiben a legjelentősebb csapdázódási 

mechanizmus a szerkezeti.  Ennek kb. harmada az ásványos csapdázódás, aminek mértéke 

körülbelül huszonötszöröse az oldódási csapdázódásnak.  A 35. ábra mutatja, hogy az egyes 

csapdázódási viszonyok között nincs nagy változékonyság akkor, ha egy köbméter, 10 %-os 
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porozitással rendelkező rezervoárkőzetre viszonyítunk.  A csapdázódási mechanizmusok 

közül az ásványos csapdázódás mutatja a legnagyobb változékonyságot, amelynek oka lehet, 

hogy a CO2 – kőzet – pórusvíz rendszer produktumai közül (1-12 egyenletek) csak a dawsonit 

mennyiségét vettem figyelembe.  Azonban a többi, kifejezetten a CO2-beáramlás 

következtében képződött ásvány (ankerit, sziderit, kalcit) mennyiségi meghatározása komoly 

hibával terhelt, mivel az eredeti (CO2-beáramlás előtti) rezervoárkőzetben is jelen lehettek 

cementként (Sendula, 2015, Juhász et al., 2002, Mátyás & Matter, 1997).  Az említett 

karbonátok a vizsgált Mihályi-Répcelak területről származó rezervoárkőzetekben is általában 

két generációban (pl. Fe-szegény első generációs, Fe-gazdag második generációs ankerit) 

vannak jelen (29. ábra).  Az oldódási csapdázódás számolása során nem vettem figyelembe a 

pórusvíz felszín alatti áramlását (Pethő et al., 2004, Tóth et al., 2016) egyszerűsítés végett, 

amelynek hatására a telepekbe felszínalatti vízutánpótlás érkezik.  Az áramlások hatására a 

CO2-dal túltelített felszín alatti víz kiáramlik a telepekből.  Ennek következtében, az általam 

végzett egyszerűsített becslés eredményeihez képest jelentősen nagyobb lehet az oldódásos 

csapdázódás mértéke az egyes telepekben.  A becslés során a porozitás értékét is 

egységesítettem, így ezt a hibát is figyelembe kell venni a kiértékeléskor. 

Az eredmények közül kiemelendő a Répcelak, Alsó Pannon VI. telep (35. ábra), mert 

ebben az esetben az összes CO2 megkötésnek kb. a fele ásványos csapdázódásként van jelen.  

A telep érdekessége, hogy a telepet feltáró 1 db kutat (RM32) elagyagosodottnak 

nyilvánították (Mészáros et al., 1979, 26. ábra, 4. táblázat) így már nem folyik belőle ipari 

célokra felhasználható CO2 termelés. A telep további érdekessége, hogy a CO2 ásványos 

csapdázódásának mértéke ebben az esetben a legjelentősebb (kb. ugyanannyi, mint a 

szerkezeti csapdázódás), amely összefüggésben lehet a telep „elagyagosodásával, hiszen a 

dawsonit egy póruskitöltő ásvány, így a telep effektív porozitásának mértékét csökkenti.  

Továbbá a 35. ábra alapján az is megfigyelhető, hogy számításaim alapján a legnagyobb telep 

(Répcelak, Alsó Pannon II. telep) csapdázta a legtöbb CO2-ot az ismertetett csapdázódási 

mechanizmusokkal (szerkezeti ~106 tonna, ásványos ~8*105 tonna, oldódásos ~ 5*104 tonna) 

(25. melléklet), amelynek oka, hogy ez a legnagyobb térfogattal rendelkező CO2-rezervoár. 
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35. ábra: Mihályi-Répcelak területén csapdázódott CO2 mennyisége az egyes CO2-telepekben.  

A: 1 m3 rezervoár kőzetre viszonyított CO2 mennyiség; B: a megkötött CO2 mennyisége a 

teljes telepre vonatkoztatva.  Narancssárga - szerkezeti csapdázódás, kék - oldódási 

csapdázódás, zöld - ásványos csapdázódás során megkötött CO2 mennyiséget (tonnában 

megadva).  Ap- Alsó Pannon, míg Fp a Felső Pannon telep-. 

 

A tároló homokkőben az ásványos csapdázódással megkötött CO2 mennyiséghez több 

esetben (Mihályi Alsó Pannon II., Mihályi Felső Pannon I. és Répcelak Alsó Pannon VI. 

telepek) hozzájárul még a fedőkőzetben dawsonitként megkötött CO2 mennyisége is (ez kb. 

2,9*10-4 tonna/m3).  Ennek becslését az ATR-FTIR dawsonitra vonatkoztatott kimutatási 

határával lehet megközelíteni (~0,1), ugyanis ezek a telepek feldőkőzet aleurolitjában XRD 

kimutatási határa alatti mennyiségben van jelen a dawsonit, a fentiekben bemutatott Répcelak 

Alsó Pannon I. telephez hasonlóan.  Ezekben a fedőkőzetekben (RM6-7C - Mihályi Felső 

Pannon I., RM32-5C - Répcelak Alsó Pannon VI., RM46-4/1C - Mihályi Alsó Pannon II. és 

RM46-6 - Mihályi Alsó Pannon I.) egy köbméter kőzetre vonatkoztatott CO2 csapdázódás (10 

%-os porozitás mellett) mértéke 2,9*10-4 tonna.  Ez az érték a rezervoárokhoz képest két 

nagyságrenddel kisebb, azonban fontos megjegyezni, hogy a teljes telep fedőkőzetére 

viszonyítva (amelynek kiterjedése nem ismert) jelentős lehet (egy-egy fedőkőzet esetében, 

akár 1-2 tonnát is elérheti).  
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7. Összefoglalás 
 

Doktori munkám során a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulást vizsgáltam.  

A terület kiválasztásának szempontja volt, hogy a CO2-telepek ugyanazon geológiai fáciesben 

találhatók, mint amelybe az ipari eredetű CO2 tárolását elképzelhetőnek tartják a Pannon-

medence teljes területén.  A terület kiválasztásának másik szempontja az volt, hogy a CO2 

geológiai időskálán szivárgásmentesen van jelen a vizsgált telepekben. 

A doktori munkám során 27 db rezervoárkőzetnek és 22 db fedőkőzetnek határoztam 

meg az ásványos összetételét XRD (röntgen-pordiffrakció), ATR-FTIR (gyengített 

totálreflexiós Fourier-transzformációs infravörös spektrométer) egyes esetekben Raman-

spektrometriai módszerrel.  E mellett az ásványok szöveti helyzetét is vizsgáltam polarizációs 

mikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal.  Az ásványok kémiai összetételét kétféle 

detektorral (EDS- energia diszperzív spektrométer, WDS- hullámhossz diszperzív 

spektrométer) felszerelt mikroszondával elemeztem, ezek mellett a kőzetek szemcseméret-

eloszlását is vizsgáltam lézerdiffrakciós szemcseméret analizátorral.   

A vizsgálatok fő célja volt, hogy képet kapjak arról, hogy a CO2 hatására milyen 

geokémiai, ásványtani/kőzettani változások történtek a tároló- és fedőkőzetben.  Ezeket az 

eredményeket összehasonlítottam egy ugyanazon geológiai fáciesből származó kőzetről 

készített geokémiai modell eredményével.  Azt is tanulmányoztam, hogy miért biztonságos a 

Mihályi-Répcelak terület, továbbá foglalkoztam a különböző csapdázódási 

mechanizmusokkal és becslést végeztem a rendszerben megkötött CO2 mennyiségére. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a CO2 hatására a földpát oldódott és 

dawsonit vált ki.  A dawsonittal egy időben formálódott a kvarc továbbnövekedés egy része, 

valamint kristályosodott a kalcit, ankerit és sziderit.   

A fenti eredményeket összehasonlítva a geokémiai modell eredményeivel, 

megállapítható, hogy a geokémiai modellel jól meg lehet közelíteni a CO2 várható hatásait.  

Azonban fontos megjegyezni, hogy a természetben lejátszódó folyamatok mindig sokkal 

komplexebbek, mint a geokémiai modellek által leírtak, így fenntartásokkal kell kezelni a 

modelleket.  Példaként mutattam be, hogy az egyensúlyi modellek eredményeit milyen 

módon befolyásolják az ankerit bizonytalan termodinamikai adatai. 

A Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás esetében bemutattam egy lehetséges 

környezeti kockázat elemzés lépéseit.  Bebizonyosodott, hogy a területen a fedőkőzetek 

fizikai minősége megfelel a biztonságos tárolás követelményeinek (nincsenek törések, kellően 

kicsi a permeabilitás).  Azonban a fedőkőzet vastagsága egy-egy telepben nem éri el a 
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biztonságos mértéket.  Ezt a negatív hatást ellensúlyozza az, hogy több rezervoár-fedőkőzet 

egység rétegződött egymásra, amely növeli a biztonságot.  

A fedőkőzetek ásványos összetételének vizsgálata során kiderült, hogy a dawsonit a 

fedő aleurolit rétegben is megjelenhet.  Ezt az eredményt ATR-FTIR módszerrel határoztam 

meg, amelynek elméleti kimutatási határa a dawsonitra, számításaim alapján, 0,083 m/m%.  

Ebből az eredményből arra következtettem, hogy a fedőkőzetek a vízben oldott szén-dioxid 

számára nem teljesen impermeabilisek, azonban a felszínig mégsem migrál a CO2.  A 

fedőkőzetben, az ásványos fázisban (dawsonit) megkötött CO2 növeli a tárolókapacitást, 

amellyel nő a tárolórendszer biztonsága. 

A CO2 csapdázódás számítása során bebizonyítottam, hogy a legjelentősebb mértékű 

csapdázódást a kutatási területen a szerkezeti csapdázódás jelenti.  Azonban fontos 

megjegyezni, hogy az oldódásos és az ásványos csapdázódásokat alulbecsültem, mert nem 

vettem figyelembe a felszín alatti vízáramlást és a CO2 hatására kivált ásványfázisok közül 

csak a dawsonitot használtam fel a számolásokhoz.   
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8. Új tudományos eredmények 
 

(1) Bizonyítottam, hogy a Mihályi-Répcelak területen a nagy mennyiségű CO2 

jelenlétének egyik leglátványosabb geokémiai következménye a dawsonit képződése.  

A dawsonit NaAlCO3(OH)2 összetételű ásvány, amely a szöveti helyzetéből adódóan 

az albit és más alumoszilikát (pl. K-földpát, kaolinit) oldódását követően 

kristályosodott.  Ennek következtében a dawsonit Na+ forrása a rendszer pórusvize és 

az albit.  A dawsonit Al3+ forrása lehet az albit, vagy más alumoszilikát.  A CO3
2- 

forrása a pórusvízbe beoldódott CO2 (Király et al., 2016b). 

 

(2)  Bizonyítottam, hogy a dawsonit képződésével egy időben, vagy azt követően 

kristályosodott kvarc, kaolinit, sziderit, kalcit és ankerit.  A felsorolt ásványok közül a 

kvarc esetében megfigyelt továbbnövekedés egy része a dawsonit képződéséhez és a 

CO2 vezérelt diagenetikus folyamatokhoz kapcsolódik, mivel a dawsonit Al3+ forrását 

biztosító szilikát ásványok oldódása során a rendszer túltelítetté válhat SiO2-ban.  Az 

ankerit általában a detritális dolomit szemcse szegélyeként azonosítható egy Fe-

szegény és egy Fe-gazdag zóna formájában.  A sziderit a Mihályi-Répcelak területén 

mikrokristályos formában figyelhető meg, amihez a Fe2+-t a lebomló biotit biztosítja.  

A kalcit és a jól kristályosodott kaolinit pamacsok cementanyagként jelennek meg 

(Király et al., 2016b). 

 

(3) Bizonyítottam, hogy a természetes CO2-előfordulásokban lejátszódó ásványtani és 

geokémiai folyamatokkal kontrollálni kell a geokémiai modelleket.  A geokémiai 

modellek által előre jelzett egyes reakciók nagy része megfigyelhető és jól 

elkülöníthető egymástól a vizsgált természetes előfordulás kőzetanyagában (Király et 

al., 2016b).   

 

(4) Bizonyítottam, hogy a dawsonit a fedőkőzetekben is kimutatható, az ATR-FTIR 

módszer segítségével.  A számításaim alapján a dawsonit kimutatási határa, annak 

OH- tartalma következtében megjelenő 3280 cm-1 csúcs alapján, minimum 0,083 

m/m% (Király et al., 2016a).   

 

(5)  Bizonyítottam, hogy a fedőkőzetek ásványos összetétel vizsgálata elengedhetetlen a 

potenciális CO2-tárolórendszerek alkalmasságának vizsgálatához.  Habár a Mihályi-

Répcelak terület a fedőkőzetek fizikai állapotát tekintve biztonságos (azaz kis 
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kockázattal rendelkezik), a CO2 bejut a fedőkőzetbe oldott állapotban diffúzióval.  A 

CO2 hatására itt létrejövő reakciók következtében változnak a fedőkőzetek kőzetfizikai 

tulajdonságai, ezzel a rendszer CO2 megtartó képessége megkérdőjelezhető.  

Ugyanakkor a dawsonit jelenléte azt is jelzi, hogy a fedőkőzetekben is csapdázódik a 

CO2 ásványos mechanizmussal, ezzel növelve a teljes rendszer CO2 megkötő 

képességét és biztonságát (Király et al., 2016a). 

 

(6) Bizonyítottam, hogy a Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás telepeiben a 

legjelentősebb CO2 csapdázódási mechanizmus a szerkezeti csapdázódás.  Ezt követi 

az ásványos csapdázódás, majd az oldódási csapdázódás.  Az ásványos csapdázódás 

számításában a dawsonit mennyisége számottevő is lehet, tekintettel arra, hogy a CO2 

megkötésében jelentős szerepet játszik, azonban más karbonátásványok is megkötik 

szerkezetükben a CO2-t.  Ennek következtében az ásványos csapdázódás mértéke 

alulbecsült.  Az oldódási csapdázódás számolásából a pórusvíz felszín alatti áramlás 

szerepe ignorálva van, pedig éppen ennek hatására a telepekbe folyamatosan „friss” 

CO2-ben még nem túltelített víz érkezik, amelybe további CO2 tud oldódni.  Ezért az 

oldódási csapdázódás is alulbecsült. 
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9. English summary 
 

Study of natural CO2 occurrences is important to understand the long term effect of CO2 on 

the behavior of reservoirs and caprocks. In my thesis I present the results of caprock and 

reservoir analysis from a natural CO2 occurrence from Western Hungary.  This is the Mihályi-

Répcelak natural CO2 occurrence.  In order to characterize the natural CO2 occurrence, I 

applied the following analytical instrumentation: polarization microscope, XRD, ATR-FTIR, 

Raman-spectroscope, grain size distribution analyser, thermal analyser and SEM.  

The results show, that the detrital minerals in the rock samples are quartz, K-feldspar, 

albite, mica and dolomite whereas diagenetic minerals are carbonate minerals (calcite, 

siderite, ankerite, dawsonite) and clay minerals (kaolinite, illite). My results reveal that the 

most visible effect of CO2 is the formation of dawsonite in the reservoir sandstone and in the 

clayey caprock samples, too. Furthermore, the crystallisation of dawsonite is in close relation 

with the dissolution of albite and sheetsilicates.  

I compared the theoretical diagenetic processes in the Mihályi-Répcelak area with the 

results of a geochemical model.  This geochemical model shows the effect of CO2 in a 

potential geological CO2 storage rock in Hungary.  As a result of the comparison it can be 

stated that the main processes observed in the natural CO2 occurrence are predicted by the 

models.  However, nature is more complex than the model.  Furthermore, quality of the input 

data highly influenced the results of the geochemical model. 

The Mihályi-Répcelak natural CO2 occurrence is believed to be leak-proof. There is no 

known seepage on surface. It is suggested that the clay mineral-rich caprock can stop vertical 

migration of CO2 into other reservoirs or to the surface.  However, in my thesis I demonstrate 

that CO2 may diffuse into the caprocks in geological time scale.  For this reason, thorough 

knowledge of caprocks is important.  On the other hand if CO2 could be trapped in the 

caprock as a mineral phase (such as dawsonite), this process may increase the storage capacity 

of the system. 

The three main trapping mechanisms of CO2 are structural-, solution -and mineral trapping.  

My results show that structural trapping is dominant in the Mihályi-Répcelak area.  However, 

the mineral trapping (such as dawsonite formation) can also be significant.   
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I 

 

Mellékletek 
 

1. Melléklet: Mihályi-Répcelak területen található gáztelepek fizikai tulajdonságai. Ahol az Ap: 

Alsó Pannont, Fp- Felső Pannont rövidíti (Mészáros et al., 1979). 

Telep neve Terület 

Összes 

kőzettérfogat Víztelítettség Ps T 

Kezdeti földtani 

készlet 

Répcelak m3 m3 % bar 0C Nm3  

Medencealjzat CO2-

ópz.tárolórész 4587000 95337000 0 148,5 76 461680000 

Miocén "A" CO2 2717000 10289400 30 145,6 74 252427000 

Miocén "B" CO2 1949200 5035160 40 145,6 74 101455000 

Ap-I. CO2  3491400 11549120 30 148,1 76 429605000 

Ap-II. CO2  7902400 37161520 30 146,6 75 1438510000 

Ap-III. CO2  6699000 12463000 35 144,7 74 363271000 

Ap-IV. CO2  2329800 8362200 35 140,8 72 229828000 

Ap-V. CO2  1647800 5379000 35 138,4 70 143293000 

Ap-VI. CO2  3388000 16529040 35 138 70 438526000 

Ap-VII. CO2  3704800 11267300 35 136,8 69 297713000 

Fp-I. CO2 282740 2827400 30 121,6 61 86737000 

              

Fp.-II. kevertg. 6589000 56212640 35 121,1 61 1335283000 

Fp.-I. kevertg. 2519000 6744100 50 125,3 63 99016000 

Mihályi             

Medencealjzat CO2-

ópz.tárolórész 1148400 23095600 0 165,7 80 123177000 

Pliocén  1478400 4514400 40 165,7 80 72230000 

Ap-I. CO2 4103000 21043000 40 168,7 82 608274000 

Ap-II. CO2 "A" 4626600 30181800 40 151 73 825224000 

Ap-II. CO2 "B" 1920600 2585880 40 149,7 73 64948000 

Fp-I. CO2 3377000 28710000 35 145,4 71 928190000 

Fp-II. CO2 3368200 10092500 35 144,6 70 324590000 

Fp-III. CO2 2662000 22136400 30 140,5 68 927410000 

Fp-IV. CO2 1463000 9377280 30 135,4 66 425451000 

Fp-V. CO2 3190000 22412500 30 134,1 65 985575000 

Fp-VI. CO2 2794000 17274400 30 131,7 64 765519000 

Fp-VII/b. CO2 4540800 23644720 30 130,4 63 1042602000 

Fp-VII/a. CO2 3546400 15640680 35 128,7 63 593472000 

Fp-VIII. CO2 696300 2735700 35 124,9 61 103804000 

Fp-IX. CO2 282740 565480 40 112,3 59 12566000 

Fp-X. CO2 125660 251320 40 113,3 57 5454000 

 



II 

 

2. Melléklet: Mihályi-Répcelak területen található gáztelepek vízkémiai adatai. Ahol az Ap: Alsó 

Pannont, Fp- Felső Pannont rövidíti, ny: nyomnyi mennyiség (Mészáros et al., 1979). 

  
Kation [mg/l] Anionok [mg/l] 

 

Telep 
p

H 

Na+ 

/K+/ 
Ca2+ Mg2+ NH4

+ 
Fe2+ 

/Al3+/ 
Cl- HCO3

- SO4
-2 Br- J- HBO2 H2SIO3 

Répcelak 
             

Med.alj. CO2 - 14700 26 17 110 1 16771 10057 489 - - - 36 

Med.alj. CO2 - 13311 16 13 58 8 13385 8695 600 - - 159 42 

Med.alj. CO2 8 14997 110 42 - 1 18863 5912 1338 - - 135 98 

Miocén CO2 8 15488 22 23 102 2 16824 11749 724 - - - 90 

Miocén CO2 8 14981 18 7 91 204 12470 9988 500 3 5 323 223 

Ap-VII. CO2 8 6685 62 11 81 8 2405 13119 263 1 5 46 73 

Ap-VI. CO2 9 10058 5 10 73 1 8495 9362 467 - - 119 
 

Ap-V. CO2 - 11628 13 1 52 16 9786 9824 438 ny ny 
CO3 

1920 
22 

Ap-V. CO2 - 12087 13 7 68 10 4290 14827 231 - - 182 50 

Ap-V. CO2 8 11730 15 3 116 13 5191 21261 460 1 8 - 77 

Ap-IV. CO2 9 9393 14 6 96 1 4212 17392 485 - - 43 - 

Ap-IV. CO2 - 12886 8 13 84 10 10212 12417 991 ny ny 160 81 

Ap-III. CO2 8 7066 6 7 34 1 5950 5491 982 - - 103 - 

Ap-II. CO2 8 12305 
 

55 109 15 8643 16545 695 5 7 157 71 

              
Fp-II. 

kevertgáz 
7 2643 123 26 49 26 1146 5629 18 0 3 - 53 

Fp-I. kevertgáz 9 8479 9 43 80 3 1720 19940 70 - - 19 184 

              
Mihályi 

             
Med.alj. CO2 8 16277 39 12 109 1 17033 11497 2089 - - - 58 

Med.alj. CO2 
 

13219 24 11 40 12 11825 11166 411 ny ny 370 62 

Med.alj. CO2 8 14846 245 49 84 1 18419 6246 1985 - - 139 110 

Med.alj. CO2 7 14807 299 46 84 14 17556 5353 2975 2 7 246 873 

Med.alj. CO2 7 14294 225 54 70 12 18473 1098 2182 - - 271 - 

Med.alj. CO2 8 7610 18 17 49 5 4977 9561 314 1 3 128 55 

Med.alj. CO2 7 12034 65 12 99 12 9212 15796 379 - - 210 76 

Ap-II. CO2 - 6336 21 17 ny. 8 1915 10892 184 - - - 67 

Ap-II. CO2 7 7895 44 10 97 20 37 1713 200 1 2 28 60 

Ap-II. CO2 8 8261 21 10 75 7 2901 16282 335 0 3 36 75 

Ap-II. CO2 9 - 99 - 116 1 13523 15491 522 - - - 47 

Ap-II. CO2 - 11370 16 13 56 8 10531 8787 1007 - - 329 47 

Ap-II. CO2 - 12218 32 5 51 17 8444 16463 1006 - 5 232 92 

Ap-I. CO2 7 17055 24 24 110 33 14495 13378 1038 2 8 70 80 

Fp-X. CO2 - 949 170 42 12 0 389 2600 16 - - ny. 46 

Fp-VIII. CO2 - 925 21 4 8 7 460 1312 12 ny ny 10 28 

Fp-VII/b. CO2 7 970 160 48 28 8 614 2238 23 3 3 11 47 

Fp-VII/b. CO2 9 1159 10 25 18 2 751 1873 53 1 1 12 12 

Fp-VII/b. CO2 7 1710 163 67 16 28 1534 2332 51 1 1 17 44 

Fp-V. CO2 7 1814 84 48 24 12 1192 3296 16 - - 25 49 

Fp-IX. CO2 - 733 321 86 13 ny. 268 2914 19 - - ny. 52 

Fp-IV. CO2 - 3461 11 3 39 34 2730 3905 25 ny ny 29 32 

Fp-III. CO2 8 4696 18 12 66 5 3924 5705 37 2 5 38 58 

Fp-III. CO2 9 4082 10 26 64 3 2539 5581 26 2 6 34 40 

Fp-III. CO2 7 3837 200 39 - - 2659 6249 - - - - 
 

Fp-II. CO2 8 6903 8 20 6 6 3849 11690 79 2 4 40 71 

Fp-II. CO2 7 5930 68 14 6 6 2762 10447 53 5 6 26 66 

Fp-I. CO2 9 10025 9 3 97 8 3340 15932 207 2374 3 39 102 

Fp-I. CO2 7 7007 54 14 - - 2907 12616 - - - - 
 

 



III 

 

3. Melléklet: Mihályi-Répcelak területen található gáztelepek gázösszetétele, rózsaszínnel 

kiemelve, amely telepekből/mélységközből származnak a vizsgált minták. Ahol az Ap: Alsó 

pannont, Fp- Felső pannont rövidíti (Mészáros et al., 1979). 

TELEP Fúrás CH CO2 H2 H2S 

  

v/v% v/v% v/v% v/v% 

Mihályi: Medence aljzat CO2-telep RM14 1,87 97,54 0,59 - 

Mihályi: Medence aljzat CO2-telep RM38 2,21 97,36 0,43 - 

Mihályi: Medence aljzat CO2-telep RM38 2,2 97,43 0,46 - 

Mihályi: Medence aljzat CO2-telep RM6 0,89 98,9 0,21 - 

Mihályi: Medence aljzat CO2-telep RM6 0,9 98,81 0,29 - 

Répcelak: Medence aljzat CO2-telep RM30 15,59 80,84 3,57 - 

Répcelak: Medence aljzat CO2-telep RM8 8,53 89,83 1,64 - 

Répcelak: Medence aljzat CO2-telep RM8 4,18 94,92 0,9 - 

  

0 

   Répcelak-Uraiujfalu: Miocén CO2-telep RM43 1,8 95,55 2,65 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Miocén CO2-telep RM19 1,08 97,78 1,12 - 

  

0 

   Mihályi: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM29 5,95 93,43 0,62 - 

Mihályi: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM29 3 95,92 1,08 - 

Mihályi: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM29 3,1 96,12 0,78 - 

Mihályi: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM46 4,21 94,86 0,92 - 

Mihályi: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM46 5,51 91,62 2,8  03 

Mihályi: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM17 6,09 92,46 1,16 ny 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM40 98,09 1,91 - - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM1 93,69 6,34 - - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM41 97,29 2,71 - - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon I.sz. CO2-telep Kutm. 99 1 - - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon I.sz. CO2-telep RM19 3,15 96,03 1,2  01 

  

0 

   Mihályi: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM14 4,16 95,01 0,83 - 

Mihályi: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM29 3,28 95,9 0,82 - 

Mihályi: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM29 3,41 95,55 1,05 - 

Mihályi: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM29 4,29 95,51 0,2 - 

Mihályi: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM46 3,83 95,37 0,92  01 

Mihályi: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM17 3,37 96 0,64 - 

Mihályi: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM48 9,94 88,2 2,04 1 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM40 0 95,36 3,22 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM1 1,56 93,28 5,21 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep Kutm. 3,42 95,07 1,56 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep Kutm. 5,61 91,34 3,05 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM30 8,59 88,35 4,06 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM41 1,86 97,16 0,98 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep kutm. 1,852 97,13 1,026 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM24 3,017 95,989 0,994 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM8 5,87 93,25 0,88 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM19 1,11 97,57 1,32  02 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon II.sz. CO2-telep RM10 1,08 95,67 3,26  01 

  

0 

   Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon III.sz. CO2-telep RM30 6,73 91,87 1,40 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon III.sz. CO2-telep RM41 5,99 88,14 5,87 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon III.sz. CO2-telep kutm. 4,6 92,2 3,20 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon III.sz. CO2-telep kutm. 0 - - - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon III.sz. CO2-telep RM8 6,44 92,48 1,08 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon III.sz. CO2-telep RM19 9,44 86,96 3,61 - 

  

0 

   Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon IV.sz. CO2-telep RM4 8,57 88,4 3,17 - 

  

0 

   Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon VI.sz. CO2-telep RM4 10,06 86,87 3,09 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon VI.sz. CO2-telep RM4 4,13 86,13 9,47 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon VI.sz. CO2-telep RM4 7,02 84,35 8,63 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon VI.sz. CO2-telep RM41 9,3 86,7 4 - 

Répcelak-Uraiujfalu: Alsó pannon VII.sz. CO2-

telep RM32 9,91 87,13 3,32 - 



IV 

 

TELEP Fúrás CH CO2 H2 H2S 

  

v/v% v/v% v/v% v/v% 

Mihályi: Felső pannon I.sz. CO2-telep RM14 2,69 96,69 0,64 - 

Mihályi: Felső pannon I.sz. CO2-telep RM38 2,48 97,02 0,5 - 

Mihályi: Felső pannon I.sz. CO2-telep RM38 3 96,54 0,48 - 

Mihályi: Felső pannon I.sz. CO2-telep RM6 1,64 97,91 0,44 - 

Répcelak: Felső pannon I.sz. CO2-telep RM8 2,32 91,07 3,61 - 

Répcelak: Felső pannon I.sz. CO2-telep RM8 9,72 86,85 3,41 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon II.sz. CO2-telep RM14 3,37 96 0,63 - 

Mihályi: Felső pannon II.sz. CO2-telep RM6 1,89 97,43 0,88 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon III.sz. CO2-telep RM14 3,85 94,44 1,71 - 

Mihályi: Felső pannon III.sz. CO2-telep RM14 2,572 96,92 0,31 - 

Mihályi: Felső pannon III.sz. CO2-telep RM6 2,1 97,82 0,43 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon V.sz. CO2-telep RM14 3,143 96,319 0,538 - 

Mihályi: Felső pannon V.sz. CO2-telep RM14 2,981 96,241 0,778 - 

Mihályi: Felső pannon V.sz. CO2-telep RM6 1,85 97,76 0,59 - 

Mihályi: Felső pannon V.sz. CO2-telep RM6 2,58 96,51 0,91 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon VI.sz. CO2-telep RM14 2,34 95,943 1,717 - 

Mihályi: Felső pannon VI.sz. CO2-telep RM14 3,37 96,01 0,62 - 

Mihályi: Felső pannon VI.sz. CO2-telep RM14 3,26 95,91 0,83 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon VII.sz.b. CO2-telep RM14 7,38 91,99 0,63 - 

Mihályi: Felső pannon VII.sz.b. CO2-telep 68.évi kutm. 2,92 96,13 0,95 - 

Mihályi: Felső pannon VII.sz.b. CO2-telep 68.évi kutm. 3,47 94,1 2,38 - 

Mihályi: Felső pannon VII.sz.b. CO2-telep RM6 3,44 95,83 0,73 - 

Mihályi: Felső pannon VII.sz.a. CO2-telep RM14 3,26 96,15 0,55 - 

Mihályi: Felső pannon VII.sz.a. CO2-telep RM6 2,55 96,85 0,66 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon VIII.sz. CO2-telep RM14 2,79 96,33 0,88 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon XI.sz. CO2-telep RM14 17,11 68,26 2,39 - 

  

0 

   Mihályi: Felső pannon X.sz. CO2-telep RM14 12,91 83,42 3,67 - 

  

0 

   Répcelak: Felső pannon I.sz. kevertgáztelep RM3 19,14 74,55 6,33 - 

  

0 

   Répcelak: Felső pannon II.sz. kevertgáztelep RM43 20,62 70,37 9,01 - 

Répcelak: Felső pannon II.sz. kevertgáztelep RM43 14,96 68,13 16,91 - 

Répcelak: Felső pannon II.sz. kevertgáztelep RM43 23,92 68,51 7,57 - 

Répcelak: Felső pannon II.sz. kevertgáztelep RM43 24,74 67,62 8,18 - 

Répcelak: Felső pannon II.sz. kevertgáztelep RM3 23,88 69,39 6,73 - 

Répcelak: Felső pannon II.sz. kevertgáztelep RM3 21,52 71,04 7,44 - 

Répcelak: Felső pannon II.sz. kevertgáztelep RM3 26,17 65,22 8,61 - 

 



V 

 

4. Melléklet: Egyes minták vizsgálatának típusai. XRD: röntgen-pordiffrakció, FTIR: Fourier 

transzformációs infravörös spektrometria, TA: termikus analízis, Szemcseméret: 

szemcseméretanalízis, p. mikroszkóp: polarizációs mikroszkópia, SEM: Pásztázó elektron 

mikroszkópia, EDS: Energia-diszperzív és WD: Hullámhossz diszperzív detektor, míg FIB: 

Fókuszált Ionnyaláb pásztázó elektron mikroszkópia rövidítése. 

 
Ásványos összetétel 

 
Petrográfia Kémia 

Kód XRD FTIR TA Szemcseméret 
p. 

mikroszkóp 
Raman SEM 

SEM-

EDS 

SEM-

WDS 
FIB 

RM17-3C X X 
 

X 
      

RM17-3R X X 
 

X 
      

RM17-4B X X 
        

RM17-4C X X 
 

X 
      

RM17-4R X X X X X 
 

X 
   

RM17-5BC X X 
 

X 
      

RM17-5C X X 
        

RM17-5RI X X 
 

X X 
 

X 
   

RM17-5RII X X 
 

X 
      

RM17-6B X X 
 

X 
      

RM17-6R X X 
 

X 
      

RM19-5C X X 
 

X 
      

RM19-5CR X X 
 

X 
      

RM19-6B X X 
 

X 
      

RM19-6C X X 
 

X 
  

X 
   

RM19-6R X X X X X X X 
   

RM19-7B1R X X 
 

X 
      

RM19-7B2R X X 
 

X 
      

RM19-7C X X 
 

X 
      

RM19-7R X X 
 

X 
      

RM19-7Rkong X X 
    

X 
   

RM19-8C X X 
        

RM19-8R1 X X 
        

RM19-8R2 X X 
        

RM19-8Rkong X X 
    

X 
   

RM32-2R X X 
 

X 
      

RM32-5C X X 
 

X 
  

X 
   

RM32-5R1 X X X 
X 

X 
 

X 
 

X 
 

RM32-5R2 X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

RM32-6B X X 
 

X 
      

RM32-8C X X 
 

X 
      

RM32-8R X X 
 

X 
      

RM46-4/1C X X 
    

X 
   

RM46-4/2C X X 
 

X 
  

X 
   

RM46-4R X X 
 

X 
  

X 
   

RM46-6 X X 
 

X 
  

X 
   

RM46-7/1C X X 
    

X 
   

RM46-7/2B X X 
 

X 
  

X 
   

RM46-7/2C X X 
 

X 
  

X 
   

RM46-7/2R X X X X X X X 
 

X 
 

RM6-1R X X 
 

X X 
 

X 
   

RM6-2B X X 
 

X 
  

X 
   

RM6-2R X X 
 

X 
  

X 
   

RM6-4R X X 
 

X 
  

X 
   

RM6-6C X X 
    

X 
   

RM6-7C X X 
 

X 
  

X 
   

RM6-7R1 X X X X X X X 
   

RM6-7R2 X X 
 

X X X X 
   

RM6-7R3 X X 
 

X X X X 
   

RM6-8BC X X 
 

X 
  

X 
   

RM6-9C X X 
 

X 
  

X 
  

X 

RM6-9R X X 
  

X 
 

X 
 

X X 
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5. Melléklet: Kation számolás lépései. 

1. lépés: Molekulahányad meghatározása: 

Oxidos tömegszázalék/Molekulatömeg 

2. lépés: Kationhányad meghatározása: 

Kationok száma*Molekulahányad 

3. lépés: Oxidoshányad meghatározása: 

Oxigén atomok száma*Molekulahányad 

4. lépés: Oxigénfaktor meghatározása: 

Elméleti oxigén szám/Számolt oxigén szám 

5. lépés: Kationszám meghatározása: 

Kationhányad* Oxigénfaktor 

 

6. Melléklet: A 13. ábrán bemutatott XRD minták diffraktogrammjai, ahol: i: illit, m: 

muszkovit, k: kaolinit, da: dawsonit, q: kvarc, a: ankerit, d: dolomit, c: kalcit, si: sziderit. 
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7. Melléklet: Dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek FTIR-ATR eredménye, ahol a színek a csúcsok 

minőségét jelölik (piros a legerősebb, sárga a leggyengébb, ny. azt jelenti, hogy a második 

derivált segítségével határozható meg). 

Hullám-

szám 
Ásvány 

Dawsonit-gazdag rezervoárkőzetek 

(cm-1) 
RM19-

6R 

RM32-

5R2 

RM46-

4R 

RM46-

7/2R 

RM6-

7R1 

RM6-

7R2 

RM6-

7R3 

RM6-

9R 

3696 kaolinit                 

3665 kaolinit                 

3653 kaolinit                 

3645 kaolinit                 

3621 
muszkovit, szmektit, 

illit, kaolinit 
                

3280 dawsonit                 

3150-

2800 szerves anyag 
                

1798 kalcit, dolomit                 

1420 karbonátok                 

1163 kvarc                 

1116 kaolinit                 

1088 kaolinit, kvarc                 

1030 muszkovit, illit, kaolinit                 

1009 szmektit, kaolinit                 

940 kaolinit                 

910 
muszkovit, szmektit, 

illit, kaolinit 
                

875 kalcit, dolomit                 

868 dawsonit                 

850 dawsonit                 

800 kvarc                 

780 kvarc                 

747 muszkovit, illit                 

728 dolomit                 

709 kalcit                 

695 kvarc                 

648 földpát vagy kaolinit                 

530 muszkovit, szmektit, illit                 
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8. Melléklet: Dawsonit-szegény rezervoárkőzetek FTIR-ATR eredménye, ahol a színek a csúcsok 

minőségét jelölik (piros a legerősebb, sárga a leggyengébb, ny. azt jelenti, hogy a második 

derivált segítségével határozható meg). 

Hullám-

szám 
Ásvány 

Dawsonit-szegény rezervoárkőzetek 

(cm-1) 
RM17

-4R 

RM17

-6R 

RM19

-7R 

RM19-

7Rkong 

RM19-

8Rkong 

RM32-

5RI 

RM6-

2R 

RM6-

4R 

3696 kaolinit                 

3665 kaolinit                 

3653 kaolinit                 

3645 kaolinit                 

3621 
muszkovit, szmektit, 

illit, kaolinit 
                

3280 dawsonit     ny       ny ny 

3150-

2800 szerves anyag 
                

1798 kalcit, dolomit                 

1420 karbonátok                 

1163 kvarc                 

1116 kaolinit                 

1088 kaolinit, kvarc                 

1030 
muszkovit, illit, 

kaolinit 
                

1009 szmektit, kaolinit                 

940 kaolinit                 

910 
muszkovit, szmektit, 

illit, kaolinit 
                

875 kalcit, dolomit                 

868 dawsonit                 

850 dawsonit                 

800 kvarc                 

780 kvarc                 

747 muszkovit, illit                 

728 dolomit                 

709 kalcit                 

695 kvarc                 

648 földpát vagy kaolinit                 

530 
muszkovit, szmektit, 

illit 
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9. Melléklet: Dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek FTIR-ATR eredménye, ahol a színek 

a csúcsok minőségét jelölik (piros a legerősebb, sárga a leggyengébb, ny. azt jelenti, hogy a 

második derivált segítségével határozható meg). 

Hullám-

szám 
Ásvány 

Dawsonitot nem tartalmazó rezervoárkőzetek 

(cm-1) 
RM17-

3R 

RM17-

5R II 

RM17-

5RI 

RM19-

8R1 

RM19-

8R2 

RM32-

2R 

RM32-

8R 

RM6-

1R 

3696 kaolinit                 

3665 kaolinit                 

3653 kaolinit                 

3645 kaolinit                 

3621 
muszkovit, szmektit, 

illit, kaolinit 
                

3280 dawsonit                 

3150-

2800 szerves anyag 
                

1798 kalcit, dolomit                 

1420 karbonátok                 

1163 kvarc                 

1116 kaolinit                 

1088 kaolinit, kvarc                 

1030 muszkovit, illit, kaolinit                 

1009 szmektit, kaolinit                 

940 kaolinit                 

910 
muszkovit, szmektit, 

illit, kaolinit 
                

875 kalcit, dolomit                 

868 dawsonit                 

850 dawsonit                 

800 kvarc                 

780 kvarc                 

747 muszkovit, illit                 

728 dolomit                 

709 kalcit                 

695 kvarc                 

648 földpát vagy kaolinit                 

530 
muszkovit, szmektit, 

illit 
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10. Melléklet: Dawsonit-gazdag fedőkőzetek FTIR-ATR eredménye, ahol a színek a csúcsok 

minőségét jelölik (piros a legerősebb, sárga a leggyengébb, ny. azt jelenti, hogy a második 

derivált segítségével határozható meg). 

Hullámszám 
Ásvány 

Dawsonit-gazdag fedőkőzetek 

(cm-1) RM6-9C RM6-8BC RM17-6B RM19-7C 

3696 kaolinit      

3665 kaolinit      

3653 kaolinit      

3645 kaolinit      

3621 muszkovit, szmektit, illit, kaolinit      

3280 dawsonit      

3150-2800 szerves anyag      

1798 kalcit, dolomit      

1420 karbonátok      

1163 kvarc      

1116 kaolinit      

1088 kaolinit, kvarc      

1030 muszkovit, illit, kaolinit      

1009 szmektit, kaolinit      

940 kaolinit      

910 muszkovit, szmektit, illit, kaolinit      

875 kalcit, dolomit      

868 dawsonit      

850 dawsonit      

800 kvarc      

780 kvarc      

747 muszkovit, illit      

728 dolomit      

709 kalcit      

695 kvarc      

648 földpát vagy kaolinit         

530 muszkovit, szmektit, illit         
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11. Melléklet: Dawsonit-szegény fedőkőzetek FTIR-ATR eredménye, ahol a színek a csúcsok 

minőségét jelölik (piros a legerősebb, sárga a leggyengébb, ny. azt jelenti, hogy a második 

derivált segítségével határozható meg). 

Hullámszám 
Ásvány 

Dawsonit-szegény fedőkőzetek 

(cm-1) RM19-8C RM32-5C RM46-4/1C RM46-6 RM6-7C 

3696 kaolinit           

3665 kaolinit           

3653 kaolinit           

3645 kaolinit           

3621 
muszkovit, szmektit, illit, 

kaolinit           

3280 dawsonit     ny ny   

3150-2800 szerves anyag           

1798 kalcit, dolomit           

1420 karbonátok           

1163 kvarc           

1116 kaolinit           

1088 kaolinit, kvarc           

1030 muszkovit, illit, kaolinit           

1009 szmektit, kaolinit           

940 kaolinit           

910 
muszkovit, szmektit, illit, 

kaolinit           

875 kalcit, dolomit           

868 dawsonit           

850 dawsonit           

800 kvarc           

780 kvarc           

747 muszkovit, illit           

728 dolomit           

709 kalcit           

695 kvarc           

648 földpát vagy kaolinit           

530 muszkovit, szmektit, illit           
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12. Melléklet: Dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek FTIR-ATR eredménye, ahol a színek a 

csúcsok minőségét jelölik (piros a legerősebb, sárga a leggyengébb, ny. azt jelenti, hogy a 

második derivált segítségével határozható meg). 

Hullámszám 

Ásvány 

Dawsonitot nem tartalmazó fedőkőzetek 

(cm-1) 
RM
17-

3C 

RM
17-

4C 

RM
17-

4B 

RM
17-

5BC 

RM
17-

5C 

RM
19-

5CR 

RM
19-

5C 

RM
19-

6C 

RM
19-

6B 

RM
19-

7C 

RM1

9-
7B2

R 

RM
32-

6B 

RM
32-

8C 

RM
46-

4/2C 

RM
46-

7/1C 

RM
46-

7/2C 

RM
46-

7/2B 

R

M6
-

2B 

3696 kaolinit                                     

3665 kaolinit                                     

3653 kaolinit                                     

3645 kaolinit                                     

3621 

muszkov

it, 

szmektit, 

illit, 

kaolinit                                     

3280 dawsonit                                     

3150-2800 
szerves 

anyag                                     

1798 
kalcit, 

dolomit                                     

1420 
karbonát

ok                                     

1163 kvarc                                     

1116 kaolinit                                     

1088 
kaolinit, 

kvarc                                     

1030 

muszkov

it, illit, 

kaolinit                                     

1009 
szmektit, 

kaolinit                                     

940 kaolinit                                     

910 

muszkov

it, 

szmektit, 

illit, 

kaolinit                                     

875 
kalcit, 

dolomit                                     

868 dawsonit                                     

850 dawsonit                                     

800 kvarc                                     

780 kvarc                                     

747 
muszkov

it, illit                                     

728 dolomit                                     

709 kalcit                                     

695 kvarc                                     

648 

földpát 

vagy 

kaolinit                                     

530 

muszkov

it, 

szmektit, 

illit                                     
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13. Melléklet: Termikus analízis eredménye egy dawsonitot tartalmazó minta (RM6-7R1) 

esetében. 
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14. Melléklet: Szemcseméret-elemzés eredményei 

Mintanév 
átlag minimum maximum 1. módusz 2. módusz 3. módusz 

Megjegyzés 
µm µm µm µm µm µm 

RM17-3C 43.1 1.7 262.4 12.7 54.9 
  

RM17-3R 131.4 2.6 517.2 10.6 213.2 
  

RM17-4C 18.6 1.1 200.0 12.4 
   

RM17-4C 19.8 1.1 200.0 12.4 
   

RM17-4R 89.4 3.0 455.4 12.3 144.4 
  

RM17-4R 94.0 3.0 514.6 12.4 165.5 
  

RM17-5BC 40.5 1.5 262.4 14.0 55.7 
  

RM17-5RI 113.3 2.6 590.6 12.5 213.3 
  

RM17-5RI 142.1 2.6 675.0 10.9 246.7 
 

közte hát 

RM17-5RII 173.9 2.6 777.1 10.9 244.1 
  

RM17-5RII 176.6 3.0 777.1 10.9 264.8 
  

RM17-6B 39.5 1.7 300.5 15.4 49.3 
 

2. hát 

RM17-6R 151.3 3.0 592.4 10.8 250.8 
  

RM19-5C 8.8 0.1 116.2 0.2 8.1 
  

RM19-5CR 37.0 0.2 300.5 0.4 12.9 57.2 
 

RM19-6B 21.2 1.3 259.4 12.4 
   

RM19-6C 21.2 1.3 259.4 12.4 
   

RM19-6R 94.6 3.0 524.3 12.3 175.5 
  

RM19-6R 122.4 3.4 518.3 10.9 215.5 
 

közte hát 

RM19-7B1R 17.7 1.7 262.4 12.4 60.4 
  

RM19-7B2R 26.8 1.7 300.5 11.2 77.1 
 

2. hát 

RM19-7C 19.2 0.3 262.4 0.3 9.6 
  

RM19-7R 124.7 3.4 592.4 12.4 213.2 
  

RM32-2R 216.6 3.4 890.1 12.5 283.4 
  

RM32-5C 19.0 0.1 262.4 0.4 9.6 
  

RM32-5R 107.9 3.4 597.1 12.3 187.3 
  

RM32-6B 14.4 0.1 152.5 0.3 12.2 
  

RM32-8C 19.8 1.5 262.4 10.8 
   

RM32-8R 158.7 3.4 777.1 11.6 264.2 
  

RM46-4/2C 45.7 1.7 301.3 14.1 63.1 
  

RM46-4/2C 45.7 1.7 301.3 14.1 63.1 
  

RM46-4R 70.1 2.6 342.6 12.4 82.8 
  

RM46-6 31.1 2.0 261.2 13.3 54.7 
 

2. hát 

RM46-6 31.1 2.0 261.2 13.3 54.7 
 

2. hát 

RM46-7/2B 12.3 0.1 115.0 0.3 9.4 
  

RM46-7/2B 12.3 0.1 115.0 0.3 9.4 
  

RM46-7/2C 40.5 1.7 303.5 12.3 54.7 
  

RM46-7/2C 40.5 1.7 303.5 12.3 54.7 
  

RM46-7/2R 117.1 2.6 672.6 12.3 215.6 
  

RM6-1R 76.3 3.0 392.4 12.5 108.6 
  

RM6-2B 38.8 1.7 263.1 14.1 55.5 
 

2. hát 

RM6-2B 38.8 1.7 263.1 14.1 55.5 
 

2. hát 

RM6-2R 132.6 3.4 589.4 10.9 215.5 
 

közte hát 

RM6-4R 158.4 4.0 675.0 12.5 280.6 
  

RM6-7C 34.1 1.2 265.0 14.3 48.5 
 

2. hát 

RM6-7C 34.1 1.2 265.0 14.3 48.5 
 

2. hát 

RM6-7R1 80.7 3.1 395.5 12.3 96.7 
  

RM6-7R1 73.2 3.0 340.2 12.5 94.1 
  

RM6-7R2 69.8 3.1 395.5 12.3 96.7 
  

RM6-7R2 72.8 3.4 395.2 14.2 94.1 
  

RM6-7R3 83.7 3.0 445.6 13.0 94.6 
  

RM6-7R3 61.4 2.0 342.6 14.2 83.4 
  

RM6-8BC 40.0 1.5 263.1 12.5 63.6 
  

RM6-8BC 40.0 1.5 263.1 12.5 63.6 
  

RM6-9C 35.7 2.0 301.3 12.3 55.1 
 

2. hát 

RM6-9C 35.7 2.0 301.3 12.3 55.1 
 

2. hát 
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15. Melléklet: Dawsonit Raman spektruma.  
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16. Melléklet: 300 pontos kimérés eredményei az egyes mintákban 

Minta Kvarc Kőzettörmelék Földpát 

RM6-9R 74,45 23,01 2,54 

RM32-5R2 82,93 15,45 1,63 

RM46-7/2R 72,99 21,90 5,11 

RM32-5RI 74,68 20,25 5,06 

RM6-1R 63,41 34,76 1,83 

RM17-4R 62,00 37,33 0,67 

RM6-7R1 71,54 25,38 3,08 

RM19-6R 71,76 22,35 5,88 
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17. Melléklet: Az egyes vizsgált rezervoárminták petrográfiai adatlapja  

RM19-6R: 

Diagenetikus ásványok: dawsonit, sziderit, kvarc továbbnövekedés, ankerit, kaolinit 

Detritális ásványok: kvarc, dolomit, muszkovit, plagioklász, K-földpát 

kőzettörmelék: kvarcit, dolomit 

akcesszóriák: monacit, TiO2 

kvarc: polikristályos, mono, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/reakció: 

 földpát-dawsonit 

 csillámokban opakok (TiO2) 

 dolomit, földpát oldódás 

szerves anyag: talán van 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: a legtöbb vonalmenti, majd pont, majd konvex-konkáv 

 képlékeny szemcsedeformáció: csillámokra jellemző, kvarc aminek unduláló a 

kioltása? 

 töréses deformáció nincs 

 nyomásoldódás: van, közepes mértékű 

 korai cement? nem láttunk 

 közepesen kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

 oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit továbbnövekedés, dawsonit 

 helyettesítés: albit-dawsonit 

 bekérgezések: főleg kvarcnál 
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RM17-4R 

Diagenetikus ásványok: kaolinit, sziderit, ankerit, kalcit, kvarc továbbnövekedés 

Detritális ásványok: kvarc, muszkovit, plagioklász  

Kőzettörmelék: kvarcit, dolomit 

akcesszóriák: apatit, gránát, TiO2 

Kvarc: polikristályos, mono-, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/reakció: 

 plagioklász szericitesedik,  

csillámokban opak ásvány 

szervesanyag: van 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: vonalmenti a legtöbb, majd pont 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepesen kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

 oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, kalcit, sziderit ankerit 

 helyettesítés: nincs 

 bekérgezések: kvarcokon agyagos-sziderites anyag 
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RM6-1R 

 

Diagenetikus ásványok: sziderit, ankerit, kalcit, kaolinit 

Detritális ásványok: kvarc, plagioklász, muszkovit 

Kőzettörmelék: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono, továbbnövekedés 

Koptatottság: szögletes 

Átalakultság/reakció:  

plagioklászok kicsit szericitesedtek 

szervesanyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a pontszerű, mint a vonal 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: kicsis 

 kisebb mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, kalcit, sziderit ankerit 

 helyettesítés: nincs 

 bekérgezések: kvarcokon agyagos-sziderites anyag 
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RM17-5RI 

Diagenetikus ásványok: kaolinit, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kevés kalcit 

Detritális ásványok: kvarc, dolomit, muszkovit, K-földpát 

Akcesszóriák:  

Kőzettörmelék: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono, továbbnövekedés 

Koptatottság: szögletes 

átalakultság/reakció:  

csillámokban opakok 

szervesanyag: van 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: ugyanannyi a pont és a vonal 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: kicsi-közepes 

 kis-közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit  

 helyettesítés: nincs 

 bekérgezések: erőteljesen van, barna-fekete, sziderit mindenen 
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RM6-7R2 

Diagenetikus ásványok: dawsonit, kaolinti, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit 

Detritális ásványok: kvarc, földpát, muszkovit, dolomit 

Akcesszóriák: apatit, glaukonit vagy nontronit 

kőzettörmelékek: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/ reakciók:  

földpát-dawsonit 

Alumoszilikát- dawsonit 

dolomit oldódása 

szerves anyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a vonal, majd pont, és van konvex-konkáv is 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit, dawsonit  

 helyettesítés: földpát-dawsonit(?) 

 bekérgezések: nem jellemző 
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RM6-7R1 

Diagenetikus ásványok: dawsonit, kaolinit, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit 

Detritális ásványok: kvarc, földpát, muszkovit, dolomit 

Akcesszóriák:  

kőzettörmelékek: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/ reakciók:  

földpát-dawsonit 

Alumoszilikát- dawsonit 

dolomit oldódása 

szervesanyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a vonal, majd pont, és van konvex-konkáv is 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit, dawsonit  

 helyettesítés: földpát-dawsonit? 

 bekérgezések: nem jellemző 
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RM6-7R3 

Diagenetikus ásványok: dawsonit, kaolinit, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit 

Detritális ásványok: kvarc, földpát, muszkovit, dolomit 

Akcesszóriák:  

kőzettörmelékek: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono-, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/ reakciók:  

földpát-dawsonit 

Alumoszilikát- dawsonit 

dolomit oldódása 

szervesanyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a vonal, majd pont, és van konvex-konkáv is 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit, dawsonit  

 helyettesítés: földpát-dawsonit? 

 bekérgezések: nem jellemző 
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RM6-9R 

Diagenetikus ásványok: dawsonit, kaolinit, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit 

Detritális ásványok: kvarc, földpát, muszkovit, dolomit 

Akcesszóriák:  

kőzettörmelékek: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono-, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/ reakciók:  

földpát-dawsonit 

Alumoszilikát- dawsonit 

dolomit oldódása 

szervesanyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a vonal, majd pont, és van konvex-konkáv is 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, dawsonit  

 helyettesítés: földpát-dawsonit (?) 

 bekérgezések: nem jellemző 
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RM32-5R1 

Diagenetikus ásványok: (dawsonit), kaolinit, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit 

Detritális ásványok: kvarc, földpát, muszkovit, dolomit 

Akcesszóriák: TiO2 

kőzettörmelékek: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono-, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/reakció: 

 szericitesedett földpátok 

dolomit oldódás 

szervesanyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a vonal, majd pont, és van konvex-konkáv is 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit, dawsonit  

 helyettesítés: 

 bekérgezések: nem jellemző 
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RM32-5R2 

Diagenetikus ásványok: dawsonit, kaolinit, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, (kalcit) 

Detritális ásványok: kvarc, földpát, muszkovit, dolomit 

Akcesszóriák:  

kőzettörmelékek: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/ reakciók:  

földpát-dawsonit 

dolomit oldódása 

szervesanyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a vonal, majd pont, és van konvex-konkáv is 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit, dawsonit  

 helyettesítés: földpát-dawsonit? 

 bekérgezések: nem jellemző 
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RM46-7/2R 

Diagenetikus ásványok: dawsonit, kaolinitn, kvarc továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit 

Detritális ásványok: kvarc, földpát, muszkovit, dolomit 

Akcesszóriák:  

kőzettörmelékek: kvarcit, dolomit 

kvarc: polikristályos, mono-, továbbnövekedés 

koptatottság: szögletes 

átalakultság/ reakciók:  

földpát-dawsonit 

Alumoszilikát- dawsonit 

dolomit oldódása 

szervesanyag: nincs 

 

Fizikai kompakció: 

 érintkezések: több a vonal, majd pont, és van konvex-konkáv is 

 képlékeny szemcsedeformáció: unduáló kioltású kvarc, hajlott csillámok 

 töréses deformáció: nincs 

 nyomásoldódás: közepes 

 közepes mértékben kompaktálódott 

 

Kémiai kompakció: 

oldódás: 

 cementáció: q továbbnövekedés, sziderit, ankerit, kalcit, dawsonit  

 helyettesítés: földpát-dawsonit? 

 bekérgezések: nem jellemző 
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18. Melléklet: WDS módszerrel elemzett szilikátásványok kémiai összetétele 

Mintanév Ásvány 
Al2O3 K2O CaO+Na2O 

m/m% m/m% m/m% 

RM32-5R1 albit 20.20 0.83 10.92 

RM32-5R1 albit 19.45 0.08 12.06 

RM32-5R1 albit 19.24 0.15 11.30 

RM32-5R1 albit 19.15 0.05 11.89 

RM32-5R1 albit 19.18 0.04 11.85 

RM32-5R2 albit 19.64 0.08 10.88 

RM32-5R2 albit 18.94 0.08 11.63 

RM32-5R2 albit 19.08 0.10 11.43 

RM32-5R2 albit 4.48 0.03 2.63 

RM46-7/2R albit 18.64 0.15 11.28 

RM46-7/2R albit 20.18 0.22 11.56 

RM32-5R1 kaolinit 37.41 0.13 0.05 

RM32-5R1 kaolinit 38.80 0.44 0.05 

RM32-5R2 kaolinit 37.87 0.58 0.18 

RM32-5R2 kaolinit 37.85 0.40 0.11 

RM46-7/2R kaolinit 37.27 0.71 0.11 

RM32-5R1 K-földpát 17.81 16.03 0.56 

RM32-5R1 K-földpát 17.54 16.02 0.41 

RM32-5R2 K-földpát 17.89 16.07 0.32 

RM32-5R2 K-földpát 17.83 15.99 0.59 

RM6-9R K-földpát 17.42 16.16 0.55 

RM6-9R K-földpát 17.57 16.22 0.33 

RM32-5R1 muszkovit 36.14 8.98 1.20 

RM32-5R1 muszkovit 28.58 9.37 0.24 

RM32-5R2 muszkovit 35.60 9.26 1.23 

RM32-5R2 muszkovit 35.63 9.64 1.02 

RM46-7/2R muszkovit 34.35 9.99 0.93 

RM6-9R muszkovit 33.20 9.52 0.84 
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19. Melléklet: A karbonátok osztályozására használt JMicroVision v1.2.5 programból készült 

kivágott kép.  A SEM felvételen látható pontok a következő osztályokba sorolhatók: piros: 

diagenetikus karbonát ásványok (sziderit, ankerit, kalcit), zöld: detritális karbonát (dolomit), 

sárga: nem karbonát ásvány (pórus, kvarc, stb.), kék: dawsonit.  Továbbá az ábrán 

megfigyelhető, hogy a kimérés során az egyes osztályok relatív mennyisége hogyan változott 

(Evolution plot of classes). 

 

 

20. Melléklet: Megfigyelt diagenetikus folyamatok alátámasztása. 
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21. Melléklet: FIB-SEM műszeren készített 1. kísérlet eredményei dawsonitra 

 
Na Al Idő Na/Al 

 
at% at% sec % 

1 9,01 9,6 7,00 93,85 

2 9,47 9,38 14,00 100,96 

3 9,5 9,75 23,00 97,44 

4 9,34 9,57 34,00 97,60 

5 9,20 9,34 44,00 98,50 

6 9,27 9,65 54,00 96,06 

7 9,23 9,38 62,00 98,40 

8 9,37 9,71 7  96,50 

9 8,76 8,94 78,00 97,99 

10 8,85 9,27 101,00 95,47 

11 8,93 9,58 107,00 93,22 

12 9,48 9,48 125,00 100  

13 9,17 9,42 145,00 97,35 

14 8,99 9,52 165,00 94,43 

15 8,64 9,35 18  92,41 

16 8,83 9,41 21  93,84 

17 8,99 9,03 24  99,56 

18 8,88 9,43 27  94,17 

19 8,53 9,25 30  92,22 

 

22. Melléklet: FIB-SEM műszeren készített 2. kísérlet eredményei dawsonitra 

 
Na Al idő Na/Al 

 
at% at% sec % 

1 9,57 10,19 4,30 93,92 

2 9,22 9,71 12,30 94,95 

3 9,75 9,99 21,00 97,60 

4 9,08 9,62 28,30 94,39 

5 9,03 9,79 36,30 92,20 

6 8,96 9,68 43,30 92,56 

7 8,79 9,81 52,60 89,60 

8 8,76 9,24 6  94,81 

9 8,44 9,88 68,60 85,43 

10 8,21 9,79 77,00 83,86 

11 8,23 10,51 84,20 78,31 

12 8,69 10,14 91,60 85,70 

13 8,43 9,98 104,80 84,47 

14 7,84 10,20 119,60 76,86 

15 7,56 10,40 149,30 72,69 

16 7,85 10,63 179,50 73,85 

17 7,99 10,78 210,20 74,12 

18 7,60 10,59 240,20 71,77 

19 7,58 11,03 269,70 68,72 

20 7,40 11,20 300,70 66,07 
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23. Melléklet: FIB-SEM műszeren készített 3. kísérlet eredményei dawsonitra 

 
Na Al Idő Na/Al 

 
at% at% % sec 

1 9,17 9,67 3,70 94,83 

2 8,76 9,73 10,60 90,03 

3 8,82 9,63 17,70 91,59 

4 9,25 10,17 24,60 90,95 

5 8,71 9,52 32,00 91,49 

6 8,84 9,62 39,30 91,89 

7 9,22 10,31 47,40 89,43 

8 9,16 10,03 56,10 91,33 

9 9,05 9,92 63,70 91,23 

10 8,58 10,40 71,30 82,50 

11 8,47 9,67 89,30 87,59 

12 8,14 9,46 105,00 86,05 

13 8,38 9,56 119,60 87,66 

14 8,64 9,68 134,90 89,26 

15 8,48 9,97 164,70 85,06 

16 8,72 10,25 194,90 85,07 

17 7,82 9,70 224,70 80,62 

18 8,35 10,33 254,80 80,83 

19 8,07 9,67 284,80 83,45 

20  7,56 9,90 300,10 76,36 

 

24. Melléklet: FIB-SEM műszeren készített 4. kísérlet eredményei dawsonitra 

 
Na Al Idő Na/Al 

 
at% at% sec % 

1 9,74 10,22 5,00 95,30 

2 9,66 9,54 13,40 101,26 

3 9,39 10,17 21,30 92,33 

4 9,36 10,20 29,30 91,76 

5 9,10 9,71 37,40 93,72 

6 9,03 9,68 44,40 93,29 

7 9,01 9,89 52,40 91,10 

8 8,67 10,14 59,70 85,50 

9 8,69 9,56 66,90 90,90 

10 8,51 10,18 73,70 83,60 

11 8,25 10,35 89,80 79,71 

12 8,20 10,15 104,60 80,79 

13 8,24 10,60 120,10 77,74 

14 7,96 10,51 134,40 75,74 

15 7,85 10,79 150,50 72,75 

16 7,67 10,31 180,50 74,39 

17 7,26 10,33 21  70,28 

18 7,61 11,07 24  68,74 

19 7,28 11,26 27  64,65 

20  7,36 11,47 301,70 64,17 
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25. Melléklet: CO2 csapdázódás mértékének meghatározása az egyes telepekben. Ap az Alsó 

Pannon telepek, míg Fp a Felső Pannon CO2-telepek rövidítése 

    1 m3 kőzetre viszonyítva 

Telep neve Kőzet minták Szerkezeti csapdázódás 
Oldódásos 

csapdázódás 

Ásványos 

csapdázódás 

  
 

tonna/m3 tonna/m3 tonna/m3 

Mihályi, Ap I. RM46-7/2R 2,95*10-2 1,69*10-3 7,34*10-3 

Mihályi, Ap II. RM46-4R 2,88*10-2 1,74*10-3 1,47*10-2 

Mihályi, Fp I. RM6-7R1, -7R2, -7R3 3,17*10-2 1,56*10-3 2,45*10-2 

Répcelak, Ap I. RM19-7Rkong 3,21*10-2 nincs vízadat 2,93*10-4 

Répcelak, Ap II. RM19-6R 3,22*10-2 1,24*10-3 2,20*10-2 

Répcelak, Ap VI. RM32-5RI, 5RII 2,95*10-2 8,78*10-4 3*10-2 

    Teljes telepre viszonyítva 

Telep neve Teljes kőzettérfogat Szerkezeti csapdázódás 
Oldódásos 

csapdázódás 

Ásványos 

csapdázódás 

  m3 tonna tonna tonna 

Mihályi, Ap I. 3,02*107 8,91*105 5,10*104 2,21*105 

Mihályi, Ap II. 2,10*107 6,05*105 3,67*104 3,09*105 

Mihályi, Fp I. 2,87*107 9,09*105 4,47*104 7,02*105 

Répcelak, Ap I. 1,15*107 3,70*105 nincs vízadat 3,39*103 

Répcelak, Ap II. 3,72*107 1,20*106 4,61*104 8,18*105 

Répcelak, Ap VI. 1,65*107 4,87*105 1,45*104 4,87*105 

 

 




