
A geofizika szerepe a kőolaj- és föidgázkiitatásban
Irta: dr. Kertai György

Különös, kissé feleslegesnek látszó dolog a 
geofizika szerepéről beszélni egy tudományos 
gyűlésen, pontosan 50 évvel azután, hogy az 
olajkutatásban először magyar szakemberek al
kalmazták Eötvös ingáját a Morva-földön. Igaz 
ez akkor is, ha De Golyer 1.926-ra teszi azt az 
időpontot, amikor szerinte a texasi Fort Bend 
County-ban elsőként alkalmaztak geofizikai esz
közt sikeresen olajkutatásban.

38 éve kezdett működni az első szeizmikus 
berendezés és 37 éve 1927. szept. 5-én szólaltak 
meg a csengetyűk a fatengelyes csörlőn a Die- 
penbach 7 fúrótoronynál, amikor is Conrad 
Schlumberger, Dőli Poldini, Scheibli és Yost 
segítségével lebocsátotta a fúrólyukba a söréttel 
telt rézcsövet.

Azóta, 1928-tól F. Rummersfield és N. 
Morrisey adtai szerint csak az USA-ban több 
mint 1 milliárd dollárt költöttek el felszíni geo
fizikai kutatásokra. Ha a jelenlegi arányt vesz- 
szük figyelembe, mely szerint az USA-ban 
42%-át kötik le (a Szovjetunió és Kína nélkül 
számolt) a teljes geofizikai kapacitásnak, azt 
jelenti ez, hogy kereken 2,4 milliárd dollárt 
költöttek el az egész Földön felszíni geofizikai 
kutatásokra.

Jelenleg, az évente e célra az olajkutató 
érdekében elköltött összeget 300—400 millió 
dollárra becsülhetjük. A Föld szénhidrogén
termelésének értéke egy év alatt kereken 40 
milliárd dollár körül van. Ha Magyarországon 
e célra elköltött 50 millió forintot tekintjük, és 
azt vesszük figyelembe, hogy a magyar olaj- 
és gáztermelés a világ szénhidrogéntermelésé
nek csupán 0,13%-a, akkor megállapíthatjuk, 
hogy Magyarországon tekintélyes összegeket 
fordítunk kutatásra. A kutatást természetesen 
nem az évi termelés, hanem a feltárt készletek 
alánján lehet értékelni.

E jelentős szerep mellett is köztudomású 
azonban az, hogy 1956-tól 1963-ig a geofizikai 
tevékenység területén nagy visszaesés követke
zett. Ennek oka nyilván a közel-keleti, kanadai 
és afrikai nagy leletek feletti kielégültség volt. 
Amíg 1956-ban 15 000 csoport/hónap, 1962-ben 
csupán 9 700 csoport/hónap működött a számba- 
vett területen. Egyesületünk X. Sympoziuma 
azonban ismét fordulat évére esik. Az Oil and 
Gas Journal 1964. júliusi száma ismét a fel
színi geofizikai munkálatok világszerte történő 
fellendüléséről számol be. A Society of Explo- 
ration Geophysicists speciális bizottsága szerint 
és ehhez hozzátéve (S zovjetunió és Kína kivéte
lével) a szocializmust építő országokban rendel
kezésre álló adatait, 1963-ban kereken 10 000

csoport/hónapot fordítottak olaj- és gázkuta
tás céljára. Durván számolva tehát az 1963. évi 
2 milliárd tonna szénhidrogéntermelés alapján 
egy csoport évi munkája 2 millió tonna szén
hidrogéntermeléssel ekvivalens. Ha magyar vi
szonylatban az utolsó évtized készletnövekedé
sét vizsgáljuk, úgy nagyságrendben ugyanilyen 
eredményt kapunk.

Minek köszönhető a felvételező geofizikának 
az utolsó évben indult fellendülése? Kétségte
lenül nemcsak annak, hogy rohamosan nőtt a 
szénhidrogén-éhség, hanem az indok, amit me
gint csak az Oil and Gas Journal délnyugati 
kiadójának, R. Enright-nak szavaival így fejez
hetünk ki: „a szeizmikus adatoknak digitális szá
mológéppel való észlelése és feldolgozása forra
dalmi változás a módszer tekintetében”. A kő
olaj- és földgázkutatás új korszakában, amikor 
is a csapdák lehetőségének sokoldalú elemzése 
vezet a bonyolult feladat megoldásához, igen 
sokat jelent az egyes rétegek alakulásának pon
tos megrajzolhatósága. Ezt már csak egy lépés 
választja el a — minden olajkutatók álmától — 
a mélyben levő telep közvetlen módszerrel 
(rádióhullámmal vagy egyéb módon) való fel
kutatásától.

Mielőtt azonban az olajkutató geofizikus és 
geológus feladatainak értékeléséről szólnék, né
hány mondattal bontsuk fel az előbb summásan 
említett csoport/hónapok megoszlását.

Az említett kereken 10 ezer csoport/hónapból 
8 700 szeizmikus, 720 gravitációs, 240 magneto- 
méteres és 340 old meg egyéb feladatot.

A szeizmikának legnagyobb költségei elle
nére, ilyen nagyarányú térhódítására panaszko
dik L. L. Nettleton a B. A. A. P. G. 1962. ok
tóberi számában. Magunk részéről is egyetér
tünk evvel, hiszen eddigi hazai szénhidrogén- 
kincsünk sem csak 8%-ban köszönhető a gravi
tációnak. Nettleton bocsánatikérően említi, hogy 
talán a szeizmika e nagy jelentőségében szere
pet játszik az is, hogy egyszerűbb a gravitációs 
módszereknél és „azt még a geológusok is meg
értik”. Érdemes idézni a kiváló szerző egyik
másik megjegyzését is. Beszámol arról, hogy 
Amerikában a „geofizika fogalma szinte azono
sul a „szeizmika” fogalmával. Látott egy gra
vitációs térképet, melyen a jelmagyarázatban 
a gravitációs állomások „shotpoint” robbantási 
pontokként voltak feltüntetve, és a jelentés 
arról számolt be, hogy a gravitációs felvétel 
„belőtte” (shoot in) a területet. Ezt már egy 
lépés választja csak el — elnézést kérek a kis 
kitérésért — attól, amikor 1940-ben az egyik 
vidéki újság beszámolt dunántúli olajkutatá

1



sainkról, és a következőképpen írta le a kutatást: 
„fúrnak egy mély lyukat, abba belehelyezik az 
Eötvös ingát, és utána dinamittal robbantanak!”

Örömmel közölhetjük azonban, hogy 1962— 
63. évi tevékenység növekedésében a  Soc. Expl. 
Geof. adatai szerint 2%-kal szerepel a szeiz- 
mika, 6,3%-ban, a gravitáció és 32%-ban az 
egyéb módszerek. Nincs tehát itt az ideje még 
a legszorosabb célkutatásban sem a gravitációs 
módszerek „kilövésének”.

Az itt közölt tevékenységi adatok nem ta r
talmazzák a légi mágneses felvételeket, melyek 
érdekében 1963. évben 700 000 km-t repültek. 
Ebből egyharmad rész Észak-Amerikára, egy
negyed rész az európai tengeri partvidékekre, 
a többi Afrikára, Ázsiára és Közel-Keletre jut.

Mindaz amiről szóltunk, nem terjed ki a fú
rólyukakban történő geofizikai mérések szere
pére. Az erre vonatkozó statisztika ma már 
egyszerűbb, hiszen egyezik a korszerű fúrási 
statisztikával. Ha az évi 90—100 millió méter 
olaj- és földgázkutató fúrást és az egyéb geo- 
fizikailag lemért fúrást vesszük figyelembe, ak
kor évente 250-300 millió méterre becsülhetjük 
a mérés céljából megtett kábelutak hosszát. Eh
hez kereken 1 000 berendezéssel számolhatunk, 
és az évi műveletek számát 2Ö0 000-re tehet
jük. (Az utolsó rendelkezésemre álló hiteles 
adat szerint 1957-ben, nagyobb fúrási teljesít
mény mellett, 150 000 volt a műveletek száma.)

Amilyen különös feladat volna a geofizika 
szerepét méltatni ilyen világviszonylatban tör
ténő virágzás közepette, ugyanannyira háládat- 
lan és merész célt tűzne maga elé az a geoló
gus, aki geofizikusoknak akarná megmagyaráz
ni, hogy milyen irányban fejlesszék tevékeny
ségüket. A mi feladatunk, a kutatók feladata 
az igények, a problémák felvetése. Ez tulajdon
képpen egyet jelentene a kőolaj és földgáz ke
letkezése, felhalmozódása és vándorlása tör
vényszerűségeire vonatkozó korszerű ismeretek 
közlésével. Ennek részletezése nem tartozhat 
ide.

A szerkezet kutatása, a történelmileg legelső 
és legegyszerűbb, közismert feladat. A rétegtani 
változások megállapításában már a legújabb 
szeizmikus módszerek is feladatot vállalnak, de 
sok kérdésre ad választ a villamos és rádióaktív 
szelvényezés is. A legkevesebb geofizikai alá
támasztást ezideig a folyadék rendszerek dina
mikájának és a kőzetek minőségi jellemzőinek 
területén kaptuk meg. Ebbe az irányba indul
tak azonban el éppen a legújabb utak: a hidrogén 
szelvényezés, a redox, a clortartalom és a folya
dékok fázishatárának rádióaktív sugárzás útján 
történő észlelése. Sympoziumunkon éppen ezek
ről a területekről hallunk érdekes újdonságokat. 
Jellemző, hogy a legutóbbi közleményekből 
több mint 70 féle műszaki és geológiai kérdésre 
irányuló villamos, radióaktív, fizikai, kémiai 
és akusztikai szelvényezési eljárást gyűjthet-

tem össze. A fent említett területen is nagy len
dületet adhat majd a kiértékelési eljárásokban 
a digitális technika bevezetése.

Miután az előadásom címében megadott „sze
rep” kérdéséről szóltam a fentiekben a legfon
tosabb feladatokra történő utalást is elvégeztük, 
megjelölve azokat a problémákat, melyeknek 
megoldásával leggyorsabban vihetjük előre a 
kutatás ügyét.

Itt kell azonban megemlítenünk egy, az elő
adás címében rejlő pontatlanságot is. A mély
fúrási geofizikai vizsgálatok nem csupán a ku
tatás, hanem — éppen a fentiek figyelembe vé
telével — az olajbányászat termelési feladatai
nak megoldásában is jelentékenyen segíthetnek.

Amikor a geofizikus, a geológus tevékenységét 
jellemezzük — nem először —, de szabadjon 
itt is elmondanom, egy hasonlattal élek. Ennek 
során a geodéziából indulunk el: a geodézia fel
adata egy pontos térkép elkészítése a Föld fel
színéről. A geológus és geofizikus feladata sok
száz és sok ezer különböző ilyen térkép elkészí
tése a  Föld mélyéről, annak minden egyes jel
lemző síkjáról. Ezek a térképek csak geofizikai 
műszeres munkával és tudományos megfontolá
sok alapján készíthetők el, melyben már mindig 
szerepe van az elméleti munkának is. Ezért 
nem beszélhetünk soha tudományágunkban 
olyan egyszerű rutinfeladatokról, mint az ipar 
sok más területén.

Feladatunk megoldása azonban, még egy di
menzióként, a múltra is kiterjed, nem csupán 
azt kell feltárni, hogy hogy van most a sok 
mélybeli térképe, hanem azt is, hogy hogyan 
volt évmilliók és millió évezredekkel ezelőtt.

E térképek elkészítése tulajdonképpen felel 
minden olyan feladatra, amelyet az emberiség 
elénk kitűz. Ezek mutatják meg, hol voltak szá
razföldek, tengerek, magmatikus működések. És 
ezek az ismeretek vezetnek el az olaj, a gáz, a 
kőszén, az ércek vagy egyéb ásványi nyersanya
gok nyomába. Minél tökéletesebbek e térké
peink, annál biztosabban találjuk meg a kere
sett kincseket. Ebben leghaszribsabb tevékeny
ségünk egyesül, hiszen a készletek felmérése 
sem más, mint a Föld mélyének pontos ábrázo
lása. Megnehezíti még a feladat megoldását az 
is, hogy nemcsak statikus állapotokról, hanem 
változásokról is képet kell adjunk.

A gyakorlati geofizikai mérés feladata a sta
tikus helyzet egyre pontosabb és egyre sokolda
lúbb felmérése. A geofizikus értelmező mun
kája a maximális tudományosságot a statikus 
helyzet pontosságának érdekében igényli. A 
geológus az anyagvizsgálat egzaktságának terü
letén ugyanilyen irányban halad, de értelmező 
munkájában már nem nélkülözheti az elszaka
dást az adatszerű tényéktől, és már a lehetősé
gek, mozgások latolgató, elméleti kutatója kell. 
legyen.
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Akadhatnak persze közöttünk geológusok, 
akik a geofizikai értelmezés, és akadhatnak 
geofizikusok, akik a földtani tudomány fegy
vereit ragadják meg A határterületek ezt szük
ségessé is teszik. Vigyázzunk azonban arra, 
hegy a mérés és számolás ténymegállapító mód
szerét ne keverjük össze az elméleti teóriák 
módszerével. Mindent a helyére tegyünk. Ha 
nem ezt a rendet követjük, zavar támad és tu
dományunk tekintélye sínyli meg, esetlej; ép
pen azok részéről, akik a milliárdokat áldoz
zák.

Az eredmény talán sehol annyira, mint a kő
olaj- és földgázkutatásban csak a két irányú 
tevékenység határozott, de tisztán megkülön
böztetett szintézisével érhető el. Sohse felejtsük 
azonban el, hogy mi a feltételezés, mi a  teória 
és mi a természettudományos tény.

A kutatók érdemeinek vizsgálata szempont
jából érdekes megemlíteni azt a magyarországi 
kutatásban közismert tényt, hogy 58 kőolaj- és 
földgáz-felhalmozódásunkból 53-at az első fú

rással találtunk meg. Mi ennek az oka, kinek az 
érdeme ez — a tudományos szempontok feltét
lenül értékes — gvakorlatban sokszor sajnála
tos eredmény. (Azért sajnálatos, mert sokszor 
az első fúrás környékén a geofizikailag ugyan
csak jól indikált területen már a peremi víz
határt találjuk.) Ez nyilvánvalóan annak kö
szönhető, hogy igen pontosak a jó helyre ter
vezett geofizikai felvételek.

A kutatás célja a legkisebb kockázattal a le
hető legnagyobb eredmény elérése. Tudjuk, 
hogy a kőolaj- és földgázkutatás a legnagyobb 
kockázatot vállalja, és ebben nem a geofizika a 
legnagyobb tétel. B. I. Rummersfield és N. S. 
Morrisey szerint az elkövetkező 10 évben ösz- 
szesen 70 milliárd dollárt költenek majd el a 
Földön olaj- és földgázkutatásra. Ennek csupán 
4-5%-a a felszíni geofizika, de ez is tízszerese 
a 33 év alatt elköltött összegnek. Biztosak va
gyunk azonban abban, hogv minél nagvobb 
részt kap a geofizika ebből a 70 milliárd dollár
ból, annál kisebb lesz a kockázat és annál na
gyobb a siker.

Az ország átfogó geofizikai vizsgálata
Irta: Fülöp József

A Magyar Geofizikusok Egyesülete fennállá
sának 10. évfordulóját ünnepli ebben az évben. 
Ez az alkalom ünnep a Geofizikai Intézetnek 
is, mert az Intézet és az Egyesület sorsa — 
amióta az Egyesület létezik — összefonódott.

A 10. szimpóziumon megtett út számbavétele 
mellett a Magyar Geofizikusok Egyesülete a 
hazai geofizikai kutatás jelenlegi és jövő fel
adatai felé tekint. Az elnökség kérésére meg
kísérlem a Geofizikai Intézet előtt álló, jelen
leg legfontosabb feladatnak: az ország rendsze
res és átfogó geofizikai vizsgálatának szükséges
ségét, időszerűségét és megoldási módját meg
világítani. Egyúttal rámutatok arra a szoros 
összefüggésre, amely a Geofizikai Intézet tör
ténete és a jelenleg előtérbe került feladatok 
között fennáll.

Eötvös Lorándra nemcsak azért kell hivat
koznom, mert munkássága kiindulópontja volt 
a Geofizikai Intézet létrejöttének, hanem azért 
is, mert zseniális előrelátással elsőként fogal
mazta meg az ország átfogó geofizikai vizsgá
latának feladatát. A Föld alakjának kérdéséről 
szóló 1901-ben tartott akadémiai elnöki meg
nyitó beszédében hivatkozott a Balaton jegén 
végzett torziós ingamérések nyomán kialakult

„új és nagyobb vállalkozás” tervére: az Alföld 
eltemetett hegyeinek és lazább anyaggal kitöl
tött mélységeinek átfogó vizsgálatára. Korszerű 
Eötvös munkássága a kutatás komplexitását il
letően is. Érdeklődéssel fordult elgondolásainak 
megvitatása oéljából kora kiváló geológusaihoz. 
Torziós ingafelvételei mellett pedig rendsze
resen végzett földmágneses méréseket is.

Eötvös halála után is folytatódtak — Böckh 
Hugó kezdeményezésére a pénzügyi tárca kere
tében — az intézményesített geofizikai vizsgá
latok. A néhány főből álló kutatócsoport tevé
kenysége azonban még hosszú időn át csak a 
torziós inga továbbfejlesztésére, gravitációs és 
földmágneses mérésekre szorítkozhatott. Rend
szeres és átfogó jellegű vizsgálatok helyett pe
dig ad hoc felmerülő gyakorlati célú feladatok 
megoldása került előtérbe.

Nagyobb lendületet a mindinkább megélénkü
lő szénhidrogénkutatás adott az Intézet fejlődé
sének. Ez a fellendülés összefügött azzal is, 
hogy az Intézet 1935-ben az Iparügyi Minisz
térium irányítása alá került. Űj műszerek be
szerzésével több új, korszerű geofizikai eljárás 
bevezetésére és alkalmazására került sor. 1936
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