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A Geofizikai Kutató Vállalat
főirányú szeizmikus méréseiről

Az „ország természeti erőforrásainak kutatása
és feltárása” című, tárcaszintű főirány célkitű
zései és szénhidrogénkutatási feladatai két cso
portba foglalhatók.
1. A szénhidrogénkutatás fő irányait, ará
nyait és szükséges volumenét meghatározó
területi, illetve földtani egységekre bon
tott szénhidrogénprognózisok készítése és
továbbfejlesztése.
2. A megkutatott szénhidrogénvagyon opti
mális kitermelését biztosító eljárások ki
alakítása.
Magyarország szénhidrogénkutatás szempont
jából perspektivikus területrészeinek megkuta
tottsági foka erősen változó. A rendelkezé
sünkre álló adatok alapján azonban a fő szer
kezeti zónák, amelyekkel a szénhidrogén-felhal
mozódások többnyire szoros kapcsolatban van
nak, meghatározhatók.
A közismerten bonyolult magyarországi szer
kezeti viszonyok miatt mindeddig nem tisztá
zott kérdés, hogy az egyes csapdákban felhal
mozódott szénhidrogének milyen korú üledé
kekből származnak. Jelenleg ismert szénhidro
gén telepeink nagyobb része a neogén összletből ered, de a készletek egy része bizonyosan
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idősebb képződményekből származik. Az utóbbi
évek kutatási eredményei arra utalnak, hogy a
neogénnél idősebb képződményeknek a koráb
biaknál nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani.
Ezek a korábban feltételezettnél sokkal jelentő
sebb területi elterjedésűek, fácies viszonyaik
alapján akár mint szénhidrogénképző, akár
mint tároló kőzetek is szóba jöhetnek. Erős tektonizáltságuk jelentős része a fiatalkorú moz
gásokkal, illetve a neogén letakarással kapcso
latos, így a korábban feltételezettnél kisebb
mértékben veszthették el szervesanyagaikat, il
letve azok mobilizálásához épp az említett tektonizmus adhatott lehetőséget.
A röviden vázolt feladatok megoldásához egy
részt, másrészt megbízhatóbb prognózisbecslés
készítése érdekében született arra határozat,
hogy gondosan megválasztott regionális hálózat
mentén reflexiós méréseket kell végezni az or
szág egész területén. A megbízható földtani ér
telmezés érdekében a hálózat már a tervezésnél
kapcsolódott mélyfúrásokhoz, de a tevékenység
során a geofizikai anyagra támaszkodó alapfú
rások mélyítésére is sor kerül.
A szeizmikus alaphálózat mérési programja
1976 második negyedévében készült el, jóvá-
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hogyása 1976 júliusában történt meg. Az alap
hálózat tervezett hossza mintegy 3200 kilomé
ter (1. sz. ábra). Ennek elkészítése mintegy 8—
10 évet vesz igénybe.
A szeizmikus alaphálózat mérésében a GKV
mellett — az OKGT megbízásából — a MÁELGI is részt vesz. 1976. II. félévétől 1980 vé
géig a GKV 1093,13 km-t (1. sz. ábra vastag
folytonos vonalak, Alföldön 723,02 km, Dunán
túlon pedig 370,11 km), a MÁELGI pedig 336,15
km-t mért be (szaggatott vonalak). A kettő
együttes mennyisége 1463,24 km.
A vonalak, illetve azok egyes szakaszainak
mérési sorrendjét a határozat célkitűzéseinek
megfelelően állapítottuk meg. Először az ott
kiemelt fontosságúnak ítélt vonalak bemérését
kezdtük el, majd folyamatosan más vonalakon
is megkezdtük a felvételezést. Nyilvánvalóan
előnyt élveztek azok a vonalszakaszok, amelyek
valamely szeizmikus csoport kutatási területén,
vagy annak közvetlen környezetében voltak.
A kijelölt regionális vonalak közül eddig tel
jes hosszában csak az A— 16/a jelű készült el.
A szelvényeket 5—40 km hosszú szakaszok
ból álló törtvonalak mentén mértük, mivel a
felszíni akadályok a megadott célpontok közötti
egyenes vonalú bemérést nem tették lehetővé.
Különösen az ipari létesítmények (pl. Szeged
ipartelepe) és lakott területek környékén voltak
komolyabb problémák. Ez gyakran robbantó
pont és terítéskihagyásokat, azaz (helyenként
jelentős) fedésszám csökkenést eredményezett.
A mérési módszerek kialakításánál alapelv
az volt, hogy a rendelkezésünkre álló legmoder
nebb adatfelvételezési technikát és egy regioná
lis vonal mentén lehetőleg csak kismértékben
változó (de az egyes területrészek földtani vi
szonyaihoz a lehetőség szerint jól illesztett)
észlelési-terítési rendszereket alkalmazzunk.
A konkrét észlelési rendszerek kiválasztása
az egyes területeken végzett megelőző szeizmi
kus mérések eredményeinek birtokában és a
rendelkezésünkre álló földtani adatok figyelembevételével, valamint kísérleti mérések alapján
történt. E paramétereket úgy határoztuk meg,
hogy az ezek alkalmazásával végzett mérések
eredményeként kapott időszelvények a meden
cealjzat helyzetén kívül az üledékes összlet ke
resztmetszetéről is minél jellemzőbb képet raj
zoljanak.
A bemért vonalszakaszok túlnyomó részén
24x-es fedésű észlelési rendszereket alkalmaz
tunk. Néhány — elsősorban a sekély medence
aljzatú — kutatási területen, ahol eddigi isme
reteink szerint az aljzatról és a felette elhelyez
kedő üledékes összletről aránylag nagy ener
giájú reflexiós beérkezéseket várhattunk, 12xes, illetve 6x-os fedésű rendszereket alakítot
tunk ki. így a Duna—Tisza köze D-i részén
(A— 6, A— 19), Homokszentgyörgy és Battonya
—Pusztaföldvár térségében (D— 4, A— 16/a és
A— 12) történt 6x-os és 12x-es felvételezés. A
geofonbázisköz a sekély részeken 30 m, máshol
általában 60—70 méter volt.
A kissebességű zavarhullámok és a nem ko
herens zajok csillapításáfa 24 géofonból álló —
túlnyomórészt vonalas elrendezésű — geofon-
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csoportokat telepítettünk a kutatási területtől
függően 30—80 m vonalmenti bázison. A kis
frekvenciás zajok további csillapítására 12 Hzes, nagy meredekségű alulvágó szűrőt kapcsol
tunk be a műszerbemeneten.
Minden szelvényszakaszt digitális műszerrel
mértünk be (DFS—III, DFS—IV, DFS—
IV/CFS—I, SD—10— 21 műszerek). A mintavé
telezési periódus egységesen 2 ms volt.
Három vonalon — VA— 10/b, VA— 11/c, VA
— 12/e — vibroszeiz jelgerjesztést használtunk.
A szeizmikus jeleket ezeken a vonalakon 3 vib
rátor szinkron üzemeltetésével keltettük (sweephossz 180 s, frekvenciasáv 12— 48 Hz). A többi
vonalon robbantásos mérések folytak. A rob
bantási mélység általában 10— 15 m (a zalai
medencében helyenként 30— 70 m), a töltetsúly
általában 5— 7 kg (helyenként 1— 2 kg, ill. kb.
10 kg) volt.
Már a regionális szelvények mérésének a kez
detekor alapelvként szögeztük le, hogy a több
éven keresztül folytatott reflexiós mérés vég
termékére a lehető legkisebb mértékben nyomja
rá a bélyegét az időtényező. Ennek érdekében
két területen kellett és kell tevékenykednünk.
Az egyik: a mérések kivitelezése.
A másik: a feldolgozás folyamata.
A leírtakból kiviláglik, hogy a méréseknél
nagy gonddal, körültekintéssel jártunk el, vo
natkozik ez az észlelési rendszerek, a mérési
paraméterek megválasztására és a kivitelezésre.
De arra is, hogy olyan digitális jelrögzítésű be
rendezéseket alkalmaztunk, amelyek jó közelí
téssel azonos értékűek a szeizmikus kutatásban.
A feldolgozás folyamata napjainkban állan
dóan változik. Ezért itt is nagy figyelmet kell
fordítani arra, hogy a különböző évjáratú szel
vényszakaszok
megfelelő
minőségűek,
de
ugyanakkor egyveretű képet mutatók legyenek.
Ez úgy érhető el, ha minden vonalról azonos
feldolgozási folyamaton átfutó időszelvényeket
készítünk. így esett a választás a szűrt és migrált időszelvények készítésére. Ez nem jelenti
azt, hogy egyéb feldolgozási változatú szelvé
nyeket nem készítünk a regionális vonalakról,
amelyek a részletesebb kiértékelésre esetleg
alkalmasabbak. A regionális szelvények méré
sének célja azonban a nagyszerkezeti egységek,
azok összefüggéseinek kutatása, és erre az em
lített változatú időszelvények megfelelnek.
A regionális szeizmikus szelvények interpre
tációja a mérések természetéből fakadóan eltér
a részletező területi kutatások kiértékelésének
módszerétől.
Itt, mivel regionális méretű szerkezeti egysé
gek és köztes medenceterületek nagyléptékű
áttekintése a cél, csupán a karakterisztikusabb
üledékes horizontok, valamint a medencealjzat
reflexióinak kijelölését, makrosztratigráfiai ér
telmezését célszerű végrehajtani.
Erre példaként bemutatjuk az A— 16 (2. sz.
ábra) és A— 16/a (3. sz. ábra) szelvényeket, ahol
a vastag folytonos vonal a kristályos aljzatot
jelöli. A mezozoós felszínt és az üledékes összletek réteghatárait vékonyabban jelöltük meg.
A 4. sz. ábrán látható szelvény a Dél-Dunántúlon került bemérésre. A kristályos összlet loF Ö L D T A N I K U T A T Á S X X V . é v f o ly a m (1982. é v ) , 1. sz á m

kális mélyedése a Kál— 2 fúrásnál paleozoós, a
Kkut— 1 fúrásnál miocén korú üledéket tar
talmaz.
Ennek érdekében a regionális vonalak menti
mélyfúrások rétegsorát ábrázoljuk az idő
szelvényeken. Külön vizsgálati feladat a sebes
séganomáliák megállapítása, s azoknak az idő
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mélység-diagramoknak a meghatározása, me
lyekkel a szeizmikusán nem karotált mélyfúrá
sok rétegsorát kell felrakni.
A különböző horizontok korrelációjánál ter
mészetszerűleg figyelembe kell venni a részle
tező mérésekkel lefedett területrészek szeizmi
kus szelvényeit is.

p -ir jr -iT p n р~чтр f rjl r ip- r ipi - p - r - j r r jr r-jr-n-p -n-p - n p - n p - r

5. abra
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Ez a megállapítás megfordítva is igaz. A re
gionális szelvények — valamely részletező
hálózatba beillő — szakaszát e hálózat része
ként is kiértékeljük és a térképek szerkesztésé
hez felhasználjyk. Ennek példájára bemutatjuk
az erősen tektonizált flis zóna területén vibroszeiz technikával mért szelvényszakaszt (5. sz.
ábra).
így a regionális vonalak említett darabjai a
különböző területi jelentésekben is megtalálha
tók.
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A tárcaszintű főirány célkitűzéseinek megfe
lelő áttekintés biztosítása érdekében a mérések
előrehaladásáról évenként állapotjelentést ké
szítünk. E jelentésben adjuk közre az új regio
nális vonalakot, a fent vázolt előzetes interpre
tációval.
Végső kiértékelésre és földtani értelmezésre
csak nagyobb tájegységek regionális hálózatai
nak bemérése után érdemes sort keríteni.
Ügy véljük, a bemutatott, nagy területeket
átfogó szelvények világosan bizonyítják a tevé
kenység hasznosságát és eredményességét.
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