
A Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet feladatai a 
szénhidrogén előkutatásában valamint 
a módszer- és műszerfejlesztésben

Az ELGI az utóbbi évtizedben az OKGT meg
bízásai alapján rendszeresen részt ve tt a szén- 
hidrogén előkutatási programokban. Ezek a 
nehéz kutatási feladatok segítették az intézetet, 
hogy a kőolaj kutatási gyakorlattal szoros össze
függésben jelölje ki módszer- és m űszerkuta
tási irányvonalát.

A negyedik ötéves tervben az OKGT a har
madkori vulkanizm ussal átszőtt Nyírség szén- 
hidrogén előkutatásával bízta meg az ELGI-t. 
Korábban az Északi-középhegységben és peremi 
területein  végzett kutatásai során szerzett m ár 
tapasztalatokat a neovulkanitok zónájának ku
tatásában, a Nyírségben azonban m indezt sok
kal nagyobb mélységben kellett vizsgálnia.

A nyírségi kutatások m ellett ugyancsak a ke
leti országrészben kapta m ásik előkutatási fela
datát a békési medence geoelektromos ku tatá
sára, ahol az ELGI rám utato tt a medence rend
kívül vastag üledékösszletére. Önként kínálko
zott a lehetőség, hogy a két területrész átné- 
zetes kutatásait összekössék, kiterjesztve az 
ELGI m egbízásait a Hajdúság köztes területeire 
is, am elynek szénhidrogén-prognózisát koráb
ban m ár a Nyírségnél kedvezőbbnek ítélték.

A szénhidrogén-előkutatások első fázisában 
az ELGI rendszerint kom plex felm érést végez 
gravitációs, mágneses és geoelektromos mód
szerekkel. Ennek célszerűsége bebizonyosodott 
mind a Nyírségben, m ind a békési medencében, 
lehetővé tette  a szeizmikus vonalhálózat gazda
ságos telepítését és kiegészítő inform ációt szol
gáltatott a földtani felépítés egyes típusainak 
várható elterjedéséről ott, ahol a reflexiós 
szeizmika behatolása gyengébb.

Talán nem érdektelen néhány szóval érinteni, 
hogy mi várható egy jórészt ism eretlen, árnyé
kolt, többek között pl. vulkáni képződmények
kel is átszőtt, földtani egység korszerű geofizi
kai előkutatásától. Példaként szolgálhat az In
tézet nyírségi előkutatásainak a m onográfiája. 
Egyértelm űen kijelölhetők a vulkáni kitörési 
centrum ok központi nagyvastagságú zónái, 
amelyek pozitív geomorfológiai form áik elle
nére szénhidrogén-perspektivitással nem ren
delkeznek. K örülhatárolhatok az ezek között hú
zódó mélyebb és peremi medencék, amelyek 
korszerű digitális szeizmikus módszerekkel to- 
vábbkutathatók. Végül az em eltebb aljzat zónái 
is kirajzolódnak. Megszerkeszthető a pannónia 
medence aljzata és 1—2 geofizikai param éter
fúrás lehetővé tenné a miocén és paleogén üle
dékek tájékoztató korrelációját a te rü let nagy 
részén. Összegezve: a param éterfúrások adatai 
alapján kiigazított térképekből megbízhatóbb 
szénhidrogén-prognózis és részletkutatási terv

készíthető, ami nem elhanyagolható eredm ény 
egy fehér foltként szám ontartott területről.

Az intézet geofizikai előkutatásai mindig köl
csönhatásban fejlődtek a korszerű m űszerfej
lesztési és feldolgozási eredményekkel. A fel
adatul kapott rendkívül nehéz kutatási problé
mák m egkövetelték a m ódszertan-centrikus 
szemléletet. Évente rendszeres terepi kísérlet
sorozatot végzett a reflexiós szeizmika észlelési 
rendszerének az optim alizálására és közétette 
tapasztalatai tudományos összefoglalását. Ha
gyományos az ELGI-ben a gondos zavarhullám - 
elemzés és egyre több figyelmet szentel a sebes
séganalízisekre .

Szeizmikus kiértékelési bázis-program rend
szere tartalm azza a legtöbb, világszerte alkal
m azott szeizmikus feldolgozási eljárást. A prog
ram rendszert a konkrét földtani előkutatási 
feladatok megoldásában szerzett gyakorlati és 
tudományos tapasztalatok alapján fejleszti 
tovább.

A kőolajkutatásban különösen érdekesnek 
ta rtja  a jelek valódi am plitúdóját, energiáját, 
vagy a domináns frekvenciáját színes szelvény
írón megjelenítő eljárásokat, valam int a szeiz
mikus jelek kétfa jta  polaritásának különböző 
színekkel történő megjelenítését. Ezek az eljá
rások a legkorszerűbb nyugati szelvényábrázo
lási megoldásokkal egyenértékűek, ha a kiírás 
teljesítm énye el is m arad azokétól. Komoly fi
gyelm et szentel a spektrumszámító program ok
nak, amelyek a szeizmikus csatorna megadott 
időpontjában határozzák meg a jel teljesítm ény
spektrum át. K ét soronkövetkező reflexiós jel
csomag teljesítm ényspektrum ának eltéréséből 
kiszám ítható a reflexiós szintek közötti összlet 
abszorpciós együtthatója, am elynek pontosabb 
ism erete segítséget nyú jtha t a részletesebb li- 
tológiai (és esetleg tároló) tulajdonságok tanul
mányozásához.

Az V. ötéves tervidőszakban egyre nagyobb 
jelentősége lesz a karotázs és szeizmikus m éré
sek komplex értelmezésének, amelyre m a még 
alig ju t erő. Az OKGT megbízásából m ár foly
nak kísérletek a lencsés homokkőtárolók sztra- 
tigráfiai változásainak nyomonkövetésére a fú 
rólyukszelvényezések és a felszíni szeizmikus 
m érések összevetésével. Az eddigi eredm ények 
alapján várható, hogy a szeizmogramok maga
sabb frekvenciás komponensei kiemelhetők, és 
ezáltal a sztartigráfiai változások nyomozhatók- 
ká válnak. További javulást eredm ényez majd, 
ha lyukkom penzált akusztikus karotázsszelvé- 
nyek kellő számban állnak rendelkezésre.

Az OKGT geofizikai kutatási üzemét és az 
ELGI-t igen sok szakmai szál köti össze az új
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ötéves tervidőszakban is. A felszíni geofizikai 
kutatómódszerek terén például közösen hasz
nálják az ELGI-ben lyukkártyán őrzött orszá
gos gravitációs adattárat, a m agnetotellurikus 
digitális m érések értelmezési program rendsze
rét és ez utóbbiakat a MINSZK—32 számítógé
pen futtatják . Ugyanakkor az ELGI is használ 
a GKÜ-ben kifejlesztett korszerű és bevált ér
telmezési eljárásokat.

Az V. ötéves terv  első esztendeiben az ELGI 
az OKGT megbízásából folytatta a Hajdúságban 
a szénhidrogén-előkutatásokat, kiterjesztve a 
m éréseket nyugati irányban és Debrecen kör
zetére. A Hajdúságban feladatai a flis kiékelő- 
désének a vizsgálatával, a kristályos metamorf 
aljzat és az ehhez kapcsolódó mozgási övezetek 
tanulmányozásával bővülnek.

Ugyancsak sok hasznos információt szolgáltat
hatnak a szénhidrogén-előkutatásokhoz hegyvi
dékeink körzetében és a belső paleogén m eden
cékben a KFH megbízásából m ért, illetve terve
zett földtani alapszelvények, pl. a M átra előte
rében, a Bakony m entén és a Balatontól délre. 
Ezek a szelvények általában az alaphegység ki
emeltebb szakaszaira esnek, illetve onnan indul
nak ki és az értelmezésben egész sor módszer
tani problém át vetnek fel. A kiem elt helyzet 
következtében intenzívebb zavarhullámokkal, 
oldalbeérkezésekkel kell számolni, amelyek a ha
tásos gépi értelmezés speciális eljárásaival csök
kenthetők. Az ELGI szilárd ásványkutatási fela
datai m iatt is kénytelen ezekre a vizsgálatokra 
fokozott figyelmet fordítani, amelyek felhasz
nálhatók a szénhidrogén-kutatószelvények 
egyes kiemelt szakaszain is.

Az V. ötéves tervben az ELGI előkutatási 
lehetőségei tovább bővülnek. Ez év tavaszán 
indult vibroszeiz csoportja 13,5 tonnás csúcs
erejű vibrátorokkal és terepi számítógépköz
ponttal. Érdekes eredm ények várhatók a nagy
értékű új kutatási komplexus alkalmazásától a 
neogénnél idősebb medencék szénhidrogén-elő
kutatásának program jában.

A geofizikai műszerfejlesztésben is igyekezett 
az ELGI a m agyar szénhidrogén-kutatások kor
szerűsítéséhez hozzájárulni. Erőit elsősorban a 
szeizmikus reflexiós kutatások terepi mérőm ű
szereire fordította. M agyar—ném et kooperáció
ban biztosította a szükséges fejlesztési koncent
rációt, amely szakosított munkamegosztássá 
vált és a nemzetközi együttműködés jó példája
ként szolgálhat a földtan területén.

Az SD— 10 digitális szeizmikus terepi beren
dezések jól beváltak a hazai kutatásokban.
1976-ban az OKGT-ben és az ELGI-ben m ár 10 
hazai eredetű szeizmikus digitális berendezés 
lesz, azaz a működő szeizmikus műszereknek 
több m int féle.

Az V. ötéves tervben lehetőség nyílik a sze
izmikus m űszerek 48 csatornás bővítésére, a 
lebegővesszős erősítésszabályozás egyidejű meg
oldása mellett. A további tervek m ár a számító
gép-vezérelt szeizmikus műszerhez kapcsolód
nak. Az ELGI 1977 végére elkészít egy gép
vezérelt berendezést, ahol a tesztelési, vezérlési 
funkciókat m ár számítógép végzi. Ez a beren
dezés új lehetőséget terem tene a GKÜ és az

ELGI számára, hogy a csatornaszámot 96-ig 
tovább növelve, végrehajtsák a térbeli szeizmika 
első kísérleteit. Nem érdektelen a m agyar szén
hidrogén-kutatás számára, hogy a KGST-orszá- 
gok tengerkutatási integrációs tém ájában elő
feldolgozó központot és szeizmikus berendezést 
telepítsenek geofizikai kutatóhajókra, amelyek 
szükség esetén komolyabb kapacitású terepi 
számítógép-központként is felhasználhatók az 
adatok előfeldolgozására. Meg kell jegyezni, 
hogy a GKÜ részt ve tt mind az SD— 10, mind 
a központ specifikációjának tervezésében és sok 
hasznos tanácsot adott a berendezések konstruk
ciós kialakítására.

Széles körben elterjedt és bevált az OKGT 
GKÜ-ben is a hordozható Pionír típusú sekély
szeizmikus műszer a felszínközeli zóna tanul
mányozására.

A felszíni geofizikai módszerek közül a digi
tális geoelektromos m űszerkompléxust em lítjük 
meg (az ELGI és az OKGT, GKÜ közös m un
kája). A berendezés digitális fokozataihoz szeiz
mikus digitális m űszerelemeket használtak 
fel. Az analog egységek részben magyar, rész
ben am erikai eredetűek. A geoelektromos digi
tális berendezés lehetővé teszi a m agnetotellu
rikus vagy térbeállási eljárások pontos adat- 
rögzítését és nagyterm elékenységű feldolgozá
sát.

Megvonva a m unkák gazdasági mérlegét, 
hozzájárulásuk a hazai szénhidrogén-kutatások 
m űszerezettségének korszerűsítéséhez 1974—75 
—76-ban megközelíti a másfélmillió dollárt, 
amely csak tőkés importból le tt volna biztosít
ható.

Az ELGI részt vesz az OKGT szénhidrogén- 
karotázs fejlesztési program jában is. A szénhid
rogén-kutatást szolgáló mélyfúrásszelvényező- 
állomások olyan nagyértékű, sokműszeres 
komplexumok, hogy teljes választékban csak az 
USA és a SZU tud ta  eddig megoldani gyártá
sukat. Nyilvánvaló, hogy az ELGI, amely szén- 
hidrogén-karotázzsal a hatvanas évek végén 
kezdett el foglalkozni, ennek a feladatkom p
lexusnak csak néhány elemét vállalhatta. Első
sorban a radioaktív szondákra és mérőműsze
rekre szakosodott. Legsikerültebbek neutron
szondái és term észetes gam m a-neutron/neutron 
szondakombinációi. Ezeket kisátm érőben is ké
szíti (43 mm), így a term előfúrások szelvénye
zésére is alkalmasak. Tucatnyi hasonló eszkö
zük üzemel a nagyalföldi és dunántúli vállala
toknál, a külföldi érdeklődésnek pedig m ár nem 
tud eleget tenni. A neutronszondák érzékeny
sége több m int duplája az OKGT-ben üzemelő 
külföldi szondákénak. 8 db gamma-gamma be
rendezés is rendszeresen üzemel az olajiparban. 
Az utóbbi évben az ELGI m integy 40 fúrólyuk 
szelvényezését végezte el és számítógépen érté
kelte ki az adatokat, amelyek hasznosan ki
egészítik a porozitás-információkat. Szükség len
ne azonban autom atikus nyitó-záró szerkezetek
re, valam int biztonsági és pontossági okokból 
nagyerejű falhozszorításra. Ehhez nyitná meg az 
u ta t a Dresser együttműködés, amelynek kere
tében az OKGT az ELGI karotázs-regisztráló- 
kért gamma-gamma szondákat kapna. Az ELGI
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radioaktív továbbfejlesztése a többparam éteres 
szondák m egterem tésére irányul, amelyek il
leszthetők más kom binált szondákhoz is-

Az ELGI a digitális jelrögzítés és feldolgozás 
úttörő m unkájában is részt vállalt. Ma az ELGI 
szelvénydigitalizálói jelentik  az OKGT-ben az 
egyetlen gyakorlati lehetőséget a karotázsadatok 
számítógépbe adására. Az OKGT segítségével 
terem tette  meg annak idején a radioaktív spekt
rum ok és akusztikus hullám képek felvételére 
alkalmas digitális karotázsprocesszor deszkamo- 
delljét és adós a szénhidrogén-területen a mód
szertani kísérletekkel. 1976-ban mód nyílik né
hány mérés elvégzésére, m egtetézve egy szovjet 
együttműködésben elkészült szélessávú akusz
tikus eszközzel, amely jó eredm ényeket adott a 
Szovjetunióban az olaj—víz határ elválasztásá
ban, alacsony sótartalm ú rétegvíznél. I tt  jegy
zendő meg, hogy az ELGI fejlesztési m unkáiban 
mindig jelentős szerepet játszott a nemzetközi 
együttműködés. A szovjet intézm ényekkel az V. 
ötéves tervben is biztosított a szoros kapcsolat, 
több geofizikai tém ában folytatva a közös ku ta
tásokat 1980-ig.

A műszerfejlesztési program ban sikertelen 
tém a is van. Az indukciós nagyhőm érsékletű 
szondát ezideig nem sikerült a kívánt param éte
rekkel kifejleszteni, elsősorban m űanyagtech
nológiai problém ák m ia tt

A karotázsm érések számítógépi értelmezési 
program csom agjának létrehozásához az ELGI 
alapvetően járu l hozzá. Az OKGT Geofizikai 
Főosztályával kötött szerződés alapján a KÉR- 
program rendszer keretében elkészítette az 
autom atikus beadás, a szelvénykorrigálás, a ré
teghatár kijelölés és litológiai tagolás program 
jait. Az értelmezési rendszert — az OGIL ú jra- 
feldolgozási feladataihoz kapcsolódva — jelen
tős számú fúráson sikeresen kipróbálta. Az V. 
ötéves tervben is hozzá kíván járulni a KÉR- 
programcsomag továbbfejlesztéséhez, illetve 
egyes speciális programokkal való bővítéséhez.

Végül még egy fontos feladat, amelyekkel az 
V .H téves tervben  bővülnek a szolgáltatások a 
m agyar olajipar számára. Ez év II. negyedévé
ben az OÄB és az OKGT útm utatásai alapján 
kidolgozta a szénhidrogén-készletszámítások 
program rendszerét, m ajd földtani számítógép- 
központban elvégezte az első olaj és gáz készlet
számítást.

Az V. ötéves tervben az ELGI tovább emeli 
a szénhidrogén-kutatás színvonalát m inden te
rületen. Ügy tek in t az OKGT-re, m int a geo
fizika legnagyobb felhasználójára és bázisára. 
Számít a m agyar olaj- és gázipar bizalmára, és 
erőihez m érten szeretne hozzájárulni a kormány 
által m egjelölt fontos közös feladathoz, a ma
gyar szénhidrogén-kutatások hatékonyságának 
növeléséhez.
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