
A digitális szeizmika szerepe 
a korszerű szénhidrogénkutatásban

M O L N Á R  K Á R O L Y

Az alkalm azott felszíni geofizikai módszerek 
az elm últ időszakban egyre nélkülözhetetlenebb 
eszközévé váltak a földtani kutatásnak. Szere
pük fontosságát bizonyítja, hogy a geofizikai 
kutatások m ár nemcsak az előkutatási fázisban 
vannak képviselve, hanem  helyet követelnek 
m aguknak a telepet lehatároló fázisokban is.

Az V. ötéves tervben megoldandó földtani 
kutatási feladatok m ennyisége és bonyolultsága 
kijelöli a geofizikai kutatások célkitűzéseit. A 
fúrásos kutatás szélesítése, a geofizikai m érések 
volumenbeli növelése, az egyre komplexebbé 
váló földtani célkitűzések pedig a terepi m ód
szertan, feldolgozási eljárások, valam int a ki
értékelés—értelmezés terü letén  hoznak nagy, 
de nem  teljesíthetetlen feladatokat a geofizikai 
kutatás dolgozói számára.

M int m inden más területen , szakágunkban is 
a jövő feladataira való felkészülés nem indulhat 
ki másból, m in t a jelen helyzet értékeléséből, 
annak eredményes és kevésbé pozitív vonásai
ból. A IV. ötéves tervidőszakra előirányzott 
feladatokat m inden terü leten  teljesítettük. 
Szeizmikusán m ért szelvények hossza 1975-ben 
elérte a 2400 km-t. A tervidőszak végére a 
m érések döntő többségét 12-szeres fedéssel vé
geztük, és nagym értékben m egnövekedett az 
egy csoportban elhelyezett geofonok száma.

Magyarországon a szénhidrogén-kutató szeiz
mikus m éréseknél 1971 óta alkalmazzuk a digi
tális regisztrálást és a számítógépes adatfeldol
gozást. Az induláskor lem aradásunkat 6—8 év
re becsültük a világszínvonaltól. Az induló évek 
az új technika adta és a hazai m edenceterületek 
földtani felépítéséhez alkalmazandó terepi mód
szertan és feldolgozási eljárások kim unkálására 
és ezek rutinszerű elterjesztésére koncentráló
dott. Bár a kutatóm unka minőségének színvo
nala és a m egtalált készletek között sztochasz
tikus kapcsolat van, mégis szeretném  felhívni a 
figyelm et arra, hogy a IV. ötéves terv  folyam án 
a m egtalált készletek növekedése eléggé egybe
vág a digitális technikában rejlő  lehetőségek 
realizálásának növekedésével.

Vizsgáljuk meg röviden, m iben összegezhető 
a digitális technika alkalmazásából származó 
földtani ism erettöbblet.

Elsősorban a szintek horizontális irányban 
történő nyomozhatóságának és mélységi lehato- 
lásának növekedésében. A rugalm as .szűrési el
járások és a migrációs program ok az előzőkön 
kívül a tektonikai elemek nyomozásának lehető
ségét is szélesítették. Elm ondhatjuk tehát, hogy 
jelentős minőségi javulás állt be az időszelvé
nyek előállítása területén.

Az időszelvények egyértelm ű javulása m ellett 
azt is vizsgálni kell, hogyan alakult a térképek

megbízhatóságának kérdése. Első pillanatra úgy 
tűnik, hogy a kettő között nagyon szoros kor
relációnak kell fennállnia. Fenntartva a korre
láció jogosságának feltételezését, szeretnénk rá
m utatn i azonban néhány olyan szempontra, 
amely esetenként ezt kérdésessé teheti.

A térkép térbeli lefu tást tükröz, pontosságát 
tehát a szelvények minőségén kívül azok m eny- 
nyisége — vagyis a vonalhálózat sűrűsége is 
befolyásolhatja. Továbbá az időszelvény a szeiz
mikus hullám ok felszín—réteghatár közti te r
jedési idejét tartalm azza, amelyekből mélységet 
sebességtranszformáció ú tján  kapunk. Ennek is
m erete főként a kutatás kezdő szakaszában — 
m élyfúrás hiányában — nem m indig kielégítő 
pontosságú és sokszor nem ism ert annak területi 
eloszlása sem. Ez hibát okozhat, de nincs össze
függésben az időszelvények jóságával. Végül 
szelvényminőségtől függetlenül hibás értelm e
zést adhatunk ha kevés adat birtokában a kiin
duló földtani m odellt tévesen alakítjuk  ki.

M indezeket azért ta rto ttuk  célszerűnek meg
említeni, m ert sokszor hallható, hogy a m ély
fúrás nem igazolta a geofizikai adatokat. Ilyen 
esetben elsőrendű követelm ény annak elemzése, 
hogy az eltérés

— m érési vagy feldolgozási elégtelenség,

— nem kielégítő vonalhálózat,

— kevésbé megbízható sebességadatok,

— téves kiinduló földtani adat vagy koncep
ción alapuló értelmezés következménye-e.

A kiküszöbölés m ódja ugyanis az elmondott 
esetek m indegyikében más és más.

Örvendetes, hogy napjainkban legtöbbször 
csak újraértelm ezést kell elvégezni, az időszel
vények ism ételt elkészítése nélkül. M ondhatjuk 
tehát, hogy a digitális technika a térképek meg
bízhatóságát is megnövelte mégpedig olyan for
mában, hogy a bővülő földtani adatm ennyiség 
birtokában a szelvényekről egyre több konkré
tan  értékelhető és földtani képződménnyel azo
nosítható adat olvasható le, utólagos mérés és 
feldolgozási igény közbeiktatása nélkül.

Hatalm as előnye a digitális technikának a  ko
rábbiakhoz viszonyítva, hogy a számjegyes for
m ában rögzített adatok évek m úlva is infor
mációveszteség nélkül feldolgozhatok, tehát a 
feldolgozás vonalán elért fejlődésben rejlő 
anyagminőségjavulás a korábban m ért anyago
kon is m inden külön mérés nélkül realizálható.

A jelentős m inőségjavulás ellenére sem állít
ha tjuk  azonban, hogy az elm últ időszakban 
m indent m egoldottunk a szerkezetek geometriai 
kim utatásának területén.
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Kedvezőtlen topográfiai, hullám keltési és 
bonyolult földtani viszonyok még elég sok prob
lém át okoztak a terepi mérőknek, és álm atlan 
éjszakát a kiértékelőknek, értelmezőknek. E 
problém akörben éles különbséget kell azonban 
tennünk a m éréstechnikailag kifogástalan, de 
értelmezési vonatkozásban több megoldást kí
náló és a kifejezetten gyenge minőségű szelvé
nyek között. Míg első esetben adatazonosító 
m élyfúrások lemélyítése, utóbbiban csak újabb, 
a korábbinál korszerűbb mérés hozhatja a ked
vező megoldást.

Ilyen irányú problém áink a mezozoós és flis 
összleten belüli egyes tagok szétválasztása, va
lam int a vulkáni képződmények alatti összletek 
'kutatása területén  adódtak az elm últ időszak
ban.

Eddig a digitális technikában rejlő azon lehe
tőségek kiaknázásáról szóltam, am elyek a szer
kezetek geom etriájával voltak kapcsolatban. 
A szerkezeti csapdák nagyrészét azonban a ku
tatás eddigi során m ár m egtaláltuk. A jövőben 
— term észetesen nem mondva le a még meg
található — sekély-, közép-, esetleg nagyobb 
mélységben és idősebb korú képződményekben 
felkutatható — antiklinális típusú szerkezetek 
nyomozásáról sem — hazánkban is egyre in
kább olyan típusú csapdaképződési helyeket 
kell feltárni, amelyek sztratigráfiai és litológiai 
változásokhoz kötöttek.

Vizsgáljuk meg, hogy milyen lehetőségeket 
kínál a digitális technika az ilyen típusú csap
dák felkutatásához.

Nyilvánvaló, hogy a szeizmikus időszelvények 
a reflexiók szemléletes m egjelenítésével to
vábbra is nélkülözhetetlenek az értelmezés szá
mára, de nem jelentik a szeizmikus adatszol
gáltatás egyetlen és végső lehetőségét.

Az utóbbi években szerte a világon nagy
arányú kutatást végeznek abban az irányban, 
hogy a reflexiós beérkezési idők felhasználásán 
kívül, számitásbavegyék a jel am plitúdó- és 
alakváltozásait, valam int a sebességinformáció
kat is az értelmezésben. Az em lített param éte
rek fontos földtani információkat hordoznak, 
amelyek megfelelő azonosítás esetén sztratigrá
fiai, litológiai, egyes kedvező esetekben szénhid
rogének jelenlétére történő következtetések le
vonására is alkalmasak lehetnek.

A bight spot, hot spot, fla t spot néven ism ert 
direkt szénhidrogén-kutatási eljárás elvi alap
jairól nem kívánok e rövid előadásomban k itér
ni. Mindössze annyit em lítenék meg, hogy az 
olajjal, de főként gázzal te líte tt homokok, ho
mokkövek sebessége, sűrűsége kisebb, m intha 
ugyanezen kőzetek pórusai vízzel lennének ki
töltve. A q ■ v akusztikus impedancia-változás 
meghatározza a rétegről származó reflexiók 
am plitúdóinak nagyságát, m ásrészt a sebesség
csökkenés is utalhat a rétegek szénhidrogén
tartalm ára.

Milyen feltételek biztosítása szükséges az 
ilyen típusú feladatok sikeres megoldásához.

Legelőször is megfelelő terepi műszerek. El
m ondhatjuk, hogy a kőolajipar a IV. ötéves terv 
során olyan korszerű digitális m űszerekkel gya
rapodott, am elyek műszeres oldalról m inden

ben m egfelelnek az irányukban tám asztott kö
vetelményeknek.

Az OKGT 14 szeizmikus kutatócsoportja kö
zül 1976-ban m ár 13 van felszerelve korszerű 
műszerrel, közülük kettő 48 csatornával fog 
üzemelni, m egterem tve ezzel azt a lehetőséget, 
hogy m ár a terepi m érések térbeli elrendezés
ben történjenek.

A terepi mérésmetodika vonalán a statiszti
kai módszerek alkalmazásához szükséges adat
bőség biztosítása a fő feladat, így várható a 
fedésszámok 12-szeresről fokozatosan 24-szeres 
felé történő eltolódása.

A legkényesebb és legtöbb szellemi kapaci
tást igénylő m unka azonban a speciális feldol
gozó módszerek és komplex értelmezési eljárá
sok kidolgozása területén  adódik.

A szénhidrogén-akkumulációra utaló ampli- 
tudóanom áliák meghatározásához olyan feldol
gozási eljárásokat kell kidolgozni, hogy a fel
dolgozás befejeztével az am plitúdók hűen m u
tassák a reflexiós koefficiensek közötti viszonyt, 
pontosabban az am plitudóarányok a reflexiós 
koefficiensek arányával legyenek egyértelm ű 
kapcsolatban.

Ennek teljesüléséhez azonban a regisztrált 
am plitúdókat meg kell tisztítani bizonyos hatá
soktól. Ezek két csoportba oszthatók. Az elsőbe 
azon tényezők tartoznak, melyek befolyásolják 
ugyan az am plitúdók nagyságát, de semmi kö
zük nincs a mélységi geológiai viszonyokhoz. 
Ezek közül a legfontosabbak, az energiaforrás 
felvételenként változó erőssége, a talaj geofon 
csatolási hatása, geofonérzékenység stb.

A tényezők másik csoportját befolyásolják a 
felszín alatti hatások, de mégsem adnak olyan 
értelm ű információkat a litológiáról vagy CH- 
akkumulációról, m elyet használni tudnánk. 
Ezek: szférikus divergencia, transzformációs 
veszteségek, görbült sugárút stb.

A szám unkra elsődlegesen fontos foktorok: a 
reflexiós koefficiensek viszonya, változásai, 
frekvencia szelektív abszorpció. A különböző 
faktorok m eghatározására és elbírásálására sta
tisztikus és determ inisztikus eljárások kidolgo
zása szükséges, a csatornákon belüli és csator
nák közötti relatív am plitúdók megőrzésére.

Az am plitúdók m ellett a sebességek ismerete 
segítheti elő mind a d irekt CH-kutatás, mind 
a litológiai változások pontos kim utatását. A 
sebességmeghatározás pontosságát a terepi 
anyag minősége döntően meghatározza. Ennek 
biztosításához nagy fedésszám, és hosszú terí
tések alkalmazása szükséges. Utóbbi különösen 
ott, ahol a kutatási mélység nagy és a sebesség 
lassan nő a mélységgel. A feldolgozásnál i tt  is 
elsősorban el kell távolítani a zavaró többszörö- 
söket, statikus hibákat, koherens és rendezetlen 
zajokat.

Ezen hibák hatása jobban érinti az interval
lum, m int az átlagsebességeket, márpedig a 
sztratigráfiai, litológiai vizsgálatoknál az előb
bieknek van fontos szerepe.

Mindezek után hogyan ítélhetjük meg lehe
tőségeinket az em lített típusú kutatási feladatok 
területén ?
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Várhatóan az eddigieknél lényegesen többet 
tudunk sztratigráfiai és litológiai vonatkozásban 
nyújtani, de szkeptikusak vagyunk a közvetlen 
kőolajkutatás területén  várható eredm ények 
vonatkozásában.

A szeizmikus kutatási módszer közvetlen 
szénhidrogén-kutatásra való alkalmazhatóságá
ról, eredményességéről, korlátáiról ma még 
megoszlók és néha ellentm ondóak a vélem é
nyek a világ geofizikai szakirodaimában is.

Az ellenvélemények közül em lítek néhányat:

— A nemzetközi szakirodalom csak tengeri 
kutatási példákat említ. A szárazföldi ku
tatásnál sokkal bonyolultabbak a hullám - 
keltési és regisztrálási körülm ények (ten
gernél víz mindegyik) és ez egyelőre nagy
m értékben korlátozza alkalmazását. Ma 
m ár elvétve szárazföldi alkalmazásról is 
vannak híradások.

— Eltérőek a vélem ények a kim utatható lelő
helyek m élységhatárával kapcsolatban. So
kak szerint nem alkalmas 2000—2500 m- 
nél mélyebb lelőhelyek kutatására.

— Sokan vitatják  eredm ényességét vibroseis 
és egyéb nem robbantásos hullám keltés 
alkalmazásánál. Más szakértők ezt cáfol
ják, m ert állításuk szerint találtak  száraz
földön is 5000 m mélységben az eljárással 
lelőhelyet, és sikerrel alkalm azták vibro
seis m érések esetén is.

— Magyarországi viszonyokat alapul véve 
még a nehézségekhez hozzá kell tenni a 
hazai telepek átlagos vastagságát, am ely a 
legtöbb esetben a szeizmikus kutathatóság 
határán vagy az a la tt van.

Az elm ondott és még általunk sem ism ert 
nehézségek ellenére rem éljük, hogy további fej
lődés áll be szakágunkban ezen a területen  is, 
és újabb lehetőséggel gazdagíthatjuk kutatási 
repertoárunkat.

A geofizikai lehetőségek felm érésével párhu
zamosan földtani vonalon is el kell végezni a 
sztratigráfiai, litológiai csapdákhoz kapcsolódó 
szénhidrogén-előfordulási lehetőségek vizsgála
tát. Várhatók kezdeti sikertelenségek ezen a 
területen  is, de a rem élt siker érdekében meg
felelő nagyságú geofizikai és fúrási kapacitást 
m ár a középtávú terv  első éveiben biztosítani 
kell hasonló jellegű feladatok megoldására. Ma 
még nem tudjuk  ,hogy a számos sztratigráfiai 
lehetőség közül m elyek lesznek a szénhidrogén
tárolók. A m ár jelenleg is sikeresen m egism ert 
kiékelődéses övezetek részletes felkutatását is 
csak akkor célszerű tovább folytatni, ha azok 
várható perspektívitásáról adatokat szerzünk, 
és helyileg is nagyjából rögzíteni tudjuk, hogy 
az övezet m elyik része a legértékesebb szén
hidrogén-kutatás szempontjából. Ezen feladatok 
sikeres megoldása ugyanis a korábbiaktól eltérő 
vonal tervezést — vonaltájolást, és vonalsűrűsé
get igényel. I tt  geológus, geofizikus és fúrós 
szakem berek együttm űködésének további növe
lése, finom ítása szükséges.

Ez irányban a kezdő lépések m ár m egtörtén
tek. Az NKFÜ-vel közösen kiválasztott terüle
ten, Berettyóújfalu, Püspökladány térségében 
80 km vonalhosszúságot m érünk m ár 1976 fo
lyam án az előzőkben ism erteti célok megvalósí
tására.

Mennyiségi vonalon felfelé ívelő éves km
telj esitm ényünket tovább kell növelni, hogy 
1978-ban elérjük az évi 3000 km teljesítm ényt. 
Ha ehhez még hozzávesszük a fedésszám to
vábbi növekedésének szükségességét is, úgy e 
feladat biztosításához a terepi m unkák szerve
zettségét és m űszereink üzembiztonságát is to
vább kell növelnünk.

Hullám keltési vonalon az 1976-ban beálló 
vibroseis csoport új korszakot ny it a hazai szén
hidrogén-kutatás történetében. Reális számvetés 
alapján a várt eredm ények itt  sem 1976-ban 
fognak jelentkezni. A tervidőszak utolsó évei
ben egyéb elven alapuló hullám keltő berende
zések üzembe állítását is tervezzük. 1975-ben 
„air gun”-nal végzett kísérletek ugyanis a várt
nál sokkal biztatóbb eredm ényeket adtak, s 
m ivel a módszer beruházási költsége lényegesen 
kisebb a vibroseisénél, hazai alkalmazásában is 
lehetőséget látunk.

A km - és felvételszám erőteljes növekedése 
m ár önmagában is megnöveli a számítógépes 
feldolgozás időigényét. Az amplitudófeldolgozás, 
sebességszámítások program jai ezt az időigényt 
még jelentősen tovább növelik.

így a tervidőszak utolsó éveiben szükségessé 
válik a számítóközpont egységeinek cseréje, az 
akkori igényeknek megfelelő konfigurális ösz- 
szeállításban.

Feldolgozási vonalon jelentkező feladatainkat 
korábban m ár em lítettük. E m unkák volumene 
m ár m eghaladja üzemi fejlesztőgárdánk felada
tait, s itt a korábbi időszaknál lényegesen job
ban tám aszkodunk a KGST-országok között lé t
re jö tt együttm űködés eredményeire. A felada
tokat m inden egyes résztvevő ország számára 
elfogadott m unkatervek tartalmazzák.

A geofizikai előkutatási módszerek közül — 
elsősorban a gravitációs módszer az elm últ 
tervidőszakban is nagyon gyorsítólag hato tt a 
szeizmikus m érések helyének optimális kiválasz
tásában. Ezért volumenét a szeizmikus mérés- 
volumen-növeléssel arányosan célszerű megnö
velni. Geoelektromos m unkánk kellő műszere
zettség és kiértékelő eljárások birtokában a 
sztratigráfiai és litológiai feladatok vonalán se
gítheti a szénhidrogén-kutatást.

Jövőbeni tevékenységünkre vonatkozó cél
kitűzéseinket összefoglalva: mérési módszer és 
feldolgozás vonalán, tovább finom ítjuk eljárá
sainkat a még m egtalálható szerkezeti csapdák 
m inél megbízhatóbb nyomozására és ezzel pár
huzamosan kezdetét veszi az olyan információk 
megszerzésére irányuló mérő és fejlesztő m un
ka, amely a szerkezeti form án kívül a sztra
tigráfiai—litológiai m egismerést is elősegíti.

Ha ezen célkitűzésünk megvalósul, akkor szá
mos olyan terü letre  is visszatérhetünk újbóli 
m érések elvégzésére, ahol korábban a korszerű
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eszközök és módszerek hiányában a kutatás 
folytatását fel kellett függeszteni. Reméljük, 
hogy ez néhány esetben olyan eredm énnyel zá
rul, m int a IV. ötéves terv  folyam án Ortaháza, 
Kiskunhalas, Endrőd stb. területek  újram érései: 
vagyis szénhidrogén-telepek megtalálásával.

Hangsúlyozzuk, hogy egy-egy te rü le t ú jra - 
m érése a kutatási, a technikai fejlődés szükség- 
szerű következménye, azonban m inden esetben 
elemezni kell, hogy az egyes területeken m i
lyen tényezők okozták a sikertelenséget, hogy

az új m éréseknél koncentrálni tud junk  azok 
m egszüntetésére.

Feladataink megoldásához a föltételek jelen
tős része m ár rendelkezésre áll, a hiányzókat 
pedig a középtávú tervek propram pontjai ta r
talmazzák. A feladatok nem könnyűek, való
színű nemcsak napsugaras, hanem  felhős napo
kat is fogunk átélni az V. ötéves tervben, de a 
ku tatókra  jellemző optimizmus m inden bizony
nyal átsegít bennünket ezeken az akadályo
kon is.
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