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A gránittest belső szerkezetének kutatására nagyfelbontású, fúrólyukakat felhasználó szeizmikus méréseket végeztünk. A nagyobb 
szerkezeti elemek térképezésére alkalmas sebességtomográfia eredményszelvényein az eltérő sebességű tartományok határozottan elkü
lönülnek. A VSP mérésekkel sikerült jó felbontással leképezni a töréses szerkezetet a fúrások környezetében.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezésére 
kutatott üveghutai telephelyen az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet (ELGI) a lemélyített fúrások felhasználásával szeiz
mikus méréseket végzett a szerkezeti viszonyok meghatáro
zására.

A mélyfúrás-geofizikai mérések segítségével, bár nagy 
pontossággal és megbízhatósággal, de természetesen csak a 
fúrások közvetlen környezetének viszonyai tisztázhatók. 
A szerkezetkutató felszíni reflexiós mérések felbontóképes
ségét a vastag üledékes fedőréteg jelentősen korlátozta.

A nemzetközi gyakorlatban a radioaktívhulladék-tárolók 
földtani felépítésének, hidrológiai és kőzetmechanikai jel
lemzőinek térképezésére alkalmazott egyik fontos módszer a 
szeizmikus tomográfia, míg a VSP mérések a vonalas 
szerkezeti elemek — töréses zónák — detektálására és térké
pezésére alkalmasak.

A bemutatott mérések közös helyszínrajza az 1. ábrán 
látható. A két módszert egymás után ismertetjük, majd 
összefoglalást adunk.

2. Szeizmikus tomográfia

A szakirodalomban a nem kőolajkutatási témában meg
jelenő tomográfia tárgyú publikációk jelentős része radio
aktívhulladék-tárolók vizsgálatának keretében végzett pro
jektekből származik (Blüming, Satteli 1988, Wong et al. 
1987, Sekl, Pratt 1996 és Dyer et al. 1996). A tomográfia 
alkalmazásával valamilyen fizikai mennyiség eloszlása egy 
tartomány belsejében meghatározható a kerületén végzett 
átvilágítás tipusú mérések adataiból, ha a mért értékek a 
vizsgált fizikai mennyiség vonalintegráljai. A szeizmikában 
ilyen kapcsolat van a hullámterjedési idők és a sebesség re- 
ciproka (lassúság, slowness) között, így a vizsgált tartomány 
kerületén elhelyezett robbantópontok és geofonok között

nagy (elvileg végtelen) számú, egymást keresztező sugár
úton megmérve a terjedési időket meghatározhatjuk a 
terület sebességszelvényét (Hardage 1992). Megbízható és 
minden irányban megfelelő felbontású eredményszelvé
nyekhez nagyszámú sugárral, irány és sűrűség szerint egyen
letes lefedettség szükséges. A terület teljes „körüljárhatósá
ga” -  az orvosi CT-vel szemben — a szeizmikus gyakor
latban általában nem valósítható meg.

Az alábbiakban először a mérést, ezután a feldolgozást, 
végül az eredményeket ismertetjük.

2.1. Mérés

A szeizmikus tomográf méréseket az Üh-2 és Üh-4, illet
ve az Üh-2 és Üh-3 lyukpárok között végeztük.

Mivel a fúrások kímélése miatt robbantani nem lehetett, 
és a rendelkezésünkre álló nagyfrekvenciás villanyágyú ener
giája kevésnek bizonyult, forrásként Bolt gyártmányú airgun-t 
használtunk. Ez a jelkeltő berendezés, amely sűrített gázt 
bocsát robbanásszerűen a fúrólyukat kitöltő folyadékba, a 
jóval nagyobb kőolajkutatási dimenziókban bevált eszköz.

A nagyenergiájú forrás ellenére a más feladatokban ná
lunk is bevált Geosource gyártmányú falhoz szorított vevő
szondával nem kaptunk a körülbelül 200 m-es fúrásközi tá
volságban értékelhető beérkezéseket. Végül saját készítésű, 
több párhuzamosan kötött hidrofont tartalmazó vevőberen
dezéssel, az ESS-03-24 számítógépvezérelt mérnökszeiz
mikus adatgyűjtővel sikerült jó jel/zaj viszonyú jeleket rög
zíteni (2. ábra). Ajelek domináns frekvenciája 350-450 Hz 
között volt.

A mérések során a tervezett adatgyűjtési rendszert nem 
tudtuk maradéktalanul megvalósítani. A forrás jeleit a jobb 
sugárfedettség elérése céljából megkíséreltük a felszínen is 
észlelni, de a vastag laza fedőréteg szűrő hatása a nagyfrek
venciás jeleket a detektálhatósági szint alá csillapította. Az 
Üh-3 és Üh-2 fúrás közötti mérés során használt elrende
zésben a forrás az egyik, a vevő a másik lyukban volt, majd



a két eszközt megcseréltük, így sikerült mindkét fúrásban 
azonos, 3 m vevőközű adatsort kapnunk. Itt összesen 158 db 
3 csatornás felvétel készült. Az Üh-4 és Üh-2 fúrás között 
a forrás mindvégig a biztonságosabbnak látszó Üh-2 fúrás
ban maradt, míg a vevő szonda az Üh-4-ben mozgott. Adó 
oldalon a lépésköz 10 m, vevő oldalon 3 m volt, így 287 db 
3 csatornás felvétel készült. Az Üh-2 fúrás a vevővel a lyuk
szájtól 304 m-es, a forrással 240 m-es, az Üh-3 fúrás a vevő
vel 292 m-es, a forrással 180 m-es mélységig volt járható. 
Az Üh-4 és Üh-2 fúrás közötti második mérés során az 
Üh-4-es fúrás a lyukszájtól 205 m-ig volt csak járható a 
fúrási szakemberek erőfeszítései ellenére. Az Üh-2 fúrás 
300 m-es mélységig volt használható.

2.2. Feldolgozás

A mérés geometriáját és a mért terjedési időket bemenő 
adatként használva elvégeztük a sebességmező tomográf re
konstrukcióját az ún. görbült sugárutas SÍRT (Simultaneous 
Iterative Reconstruction Technique) algoritmussal, mely a 
kiinduló sebességmezőt a mért és a számított terjedési idők 
eltérése alapján több iterációs lépésben módosítja.

A pontos geometriához a fúrólyukpárok távolságának 
változását a mélyfúrási geofizika lyukferdeségmérés-adataiból 
határoztuk meg. A kiinduló sebességeloszlást a szokásos 
módon a horizontális sugárutakból számított látszólagos — 
egyenes sugárutas terjedést feltételező — sebességek és a 
lyuk-felszíni mérések eredményeinek felhasználásával épí
tettük fel.

A szeizmikus hullámterjedést az ún. „expanding time 
field” algoritmussal (Vidale 1988) modelleztük, melyben a 
terjedési időket az adott robbantópontra kiszámított idő
mezőnek a geofonhelyeken felvett értékei adják, s a görbült 
sugárutak a geofonoktól kiindulva követhetők vissza a rob
bantópontig az időmező maximális negatív gradiense mentén.

A rekonstruált sebességmező elemi cellái 5x5 m-esek, 
az időmező rácsállandója ennek egyharmada volt. A számí
tást mindegyik mérési adatsoron 10 iterációs lépésig hajtot
tuk végre.

A mért időadatok felhasználásával a vízszintes sugáru- 
takra meghatározott látszólagos sebességek (forrás-vevőtá- 
volság/terjedési idő) hisztogramjai szerint a mérési időada
tokban szignifikáns különbségek jelentkeznek, azaz a méré
sek leképezik a sebességmező szerkezetét.

A korlátozott mérési geometria következtében az ered
ményszelvény felbontása bizonyos irányokban gyengébb lesz. 
A mérés sűrítésével a pontosság és a megbizhatóság tetsző
legesen növelhető, de a véges hullámhosszak miatt a felbon
tóképesség nem (Williamson 1991). A felbontás határa a 
nagyságrendben azonos sugárúthossztól lényegében függet
lenül a hullámhossz fele, negyede, jelen esetben kb. 5 m a 
sugárutakkal megfelelően lefedett részen, míg a mezők 
alján, a csak közel párhuzamos sugarakkal lefedett terüle
ten irányfüggő, ezért meghatározhatatlan.

2.3. Eredmények

Az eredményszelvényeket (3. ábra) a fizikai felbontás
nak megfelelő sűrűségű rácsban (5x5 m) határoztuk meg, 
hogy a mérés teljes információtartalmát megőrizzük. Ez a 
rácsméret a vizsgált terület legnagyobb részén megfelelő su
gárfedettséget (a rácspontok által kijelölt elemi cellákban 
egymást keresztező sugárutak száma) biztosított. Az alábbi
akban a két szelvényt külön tárgyaljuk.

2.3.1. Az Üh-3 és Üh-2 fúrás közötti mérés

A tomogram sebességhisztogramja viszonylag homo
gén, a sebességkülönbségek kicsik (3. ábra, a ). A sebesség
tér alapvetően két eltérő részre oszlik. Az Üh-3 fúrás kör
nyezetében a sebességek jellemzően alacsonyabbak, mint 
az Üh-2 környékén. Egy nagyobb sebességű tartomány fi
gyelhető meg a 60-150 m közötti távolságban és a 120-170 m 
közötti magasságban, amelyet egy kisebb sebességű zóna 
választ el az Üh-2-ben észlelt nagy sebességű térrésztől. 
Hasonló, de ellentétes dőlésű sebességanomáliák jelennek 
meg nagyobb mélységékben is.

A sebességszelvényen a nagy kiterjedésű, eltérő sebessé
gű tartományok határai jól definiáltak, ezeket kisebb, csök
kent sebességű zónák tovább tagolják. A kis kiterjedésű 
(0,8-5 m vastag) inhomogenitások a felbontás korlátja mi
att a tomográfiával közvetlenül nem mutathatók ki, ezért 
feltételezzük, hogy ezeknek a zónáknak a tágabb környeze
te is repedezettebb lehet, és ezek együttes hatása, már meg
jelenik a sebességszelvényeken is.

Mivel a két fúrás között a kőzet anyagában nincs lényeges 
különbség, a sebességeltéréseket a repedezettség és/vagy a 
feszültségállapot eltérései okozhatják. Ezt alátámasztja a 
sebességeloszlásnak a 4. ábrán látható RQD (Rock Quality 
Designation, D eere 1963) görbékkel, de főleg (a tomográ
fia kisebb felbontása miatt) a simított RQD görbékkel való 
hasonlósága. A szakirodalom (Dubinsky 1979), és saját bánya
beli tapasztalatunk (Körmendi et al. 1986), alapján a feszült
ség növekedése akár 10% sebességnövekedéssel is járhat.

Ismételten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a tomo
gram alsó részén a horizontális felbontás gyengébb, így az 
Üh-3 fúrásban a 20 és 50 m közötti magasságban található 
és a másik lyuk felé folytatódó sebességcsökkenés, bár ön
magában mindkét fúrásban létezik, nem feltétlenül össze
tartozó jelenség.

2.3.2. Az Üh-4 és Üh-2 fúrás közötti mérés

Ebben a síkban (3. ábra, b) a sebességhisztogram széle
sebb, mint az előző mérésben. A tomogramon szembetűnő, 
hogy a sebességek itt is az Üh-2 környékén nagyobbak. Az 
Üh-4 fúrásban 80 és 130 m közötti magasságban kis sebes
ségű zóna jelentkezik, amely a lyuk környékére korlátozódik.

Ezen a szelvényen látható a két mérésben talált legma
gasabb (>5800 m/s) sebességű térrész, amelyet az Üh-2 
fúrás előtt sebességcsökkenés határol, míg az Üh-4-et 60 m 
körüli magasságban metszi. A jelenség sajnos a mérési tar
tomány legalján jelentkezik, így pontosabb behatárolása 
nem lehetséges. A fehéren hagyott területet az utolsó iterá-



dós lépésben a sugárutak elkerülték. Figyelmet érdemel 
még az a sebességhatár, amely az Üh-2 fúrásból körülbelül 
180 m körüli magasságban kiindulva az Üh-4 előtt 110 m- 
ben a már említett kis sebességű zónában véget ér. A na
gyobb sebességű tartományban látható kisebb sebességvál
tozások a fent említett nagyobb szerkezeteknél rendre elhal
nak, megszakadnak.

A sebességmodellek felállításánál figyeltünk föl arra, 
hogy az Üh-3 és Üh-4 fúrás sebességszerkezetében lénye
ges hasonlóság van. Mindkét esetben egy, körülbelül 20 m 
vastagságú, 4000 m/s-nél kisebb sebességű zóna található, 
amely a mélyfúrás-geofizikai szelvényeken is megjelenik. 
Tengerszint feletti magasságuk az Üh-3-ban 22-43 m, az 
Üh-4-ben 98-116 m. Ezek összeköttetésének vizsgálata a 
későbbiekben érdekes lehet.

3. Lyuk-felszíni szeizmikus mérések

Mint a bevezetésben említettük, a területen a felszíni 
vastag, laza üledék nagy frekvenciákat csillapító hatása je
lentősen korlátozta a felszíni szeizmikus mérések alkalmaz
hatóságát a létesítmény szempontjából igen fontos töréses, 
potenciálisan vízvezető zónák térképezésében. E viszony
lag vékony, esetleg meredek dőlésű felületek kimutatására 
nagyfrekvenciás, több vevőlyukat és forráspontot alkalma
zó VSP (Vertical Seismic Profiling) mérést végeztünk.

A VSP mérés a szeizmikus reflexiós mérések egyik vál
tozata, így azokhoz hasonlóan az akusztikus impedancia (a 
szeizmikus hullámsebesség és a sűrűség szorzata) vál
tozásával jelentkező felületekről visszaverődő hullámokat 
vizsgálja (P ró n ay  etal. 1998,1999). Ennél a méréstípusnál 
a hagyományos reflexiós méréstől eltérően az érzékelőket 
fúrólyukban helyezzük el, és azonos helyen jelet gerjesztve 
a vevőt valamilyen lépésközzel mozgatva mérjük végig a 
vizsgált mélységtartományt. A forrást jelen esetben szintén 
viszonylag mély fúrásban, a laza réteg alatt helyeztük el. 
Ennek előnye, hogy a reflektált hullám sem adó, sem vevő 
oldalon nem halad át a felszín közeli laza rétegen, így spekt
rumának nagyobb frekvenciás része jobban megőrződik. 
Több, különböző helyen lévő robbantópont felhasználásá
val a leképezés tovább javítható.

Az alábbiakban először a mérést, ezután a feldolgozást, 
az értékeléshez szükséges interaktív modellezést, végül az 
eredményeket ismertetjük.

3.1. Mérés

A több szakaszban végzett mérést elsődlegesen egy 
konkrét töréses öv vizsgálatára terveztük, ezért paramétere
it (a robbantópont távolságát és irányát) erre optimalizál
tuk (Üh-2 és Rp-1, 1. ábra) Ezt a mérést kiegészítettük egy 
új robbantópontból (Rp-2), valamint ennek felhasználásá
val az Üh-23 fúrásban végzett méréssel. A VSP mérések 
síkja jó közelítéssel azonos az Üh-2 és az Üh-4 között mért 
lyukközi tomográfia síkjával.

A rugalmas hullámokat külön erre a célra fúrt lyukakban,

65 m mélységben, 5 gyutacs egyidejű felrobbantásával kel
tettük. A vevő 3 komponenses, falhoz szorított Geosource 
T42-3D szonda volt. Az adatgyűjtésre ESS-03-24 digitális 
szeizmikus műszert használtunk. A mérések fő paramétere
it az 1. táblázatban foglaltuk össze.

1. táblázat
Mérési paraméterek
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i. Rp-1 Ü h-2 60 104-370 5,00
2. R p-2 Ü h-2 41 170-370 5,00
3. R p-2 Ü h-23 42 85-300 5,25

A jelek domináns frekvenciája a tomográf méréshez ha
sonlóan 400 Hz körüli volt. A laza réteg hatására jellemző, 
hogy a robbantólyuknál a felszínen elhelyezett geofon kb. 
40 Hz-es jeleket rögzített.

A mélyfúrás-geofizikai méréssel meghatározott akuszti
kus sebesség és sűrűség adatok alapján az Üh-2 fúrás ten
gelyében kiszámított reflexiós együttható (az adott határfe
lületre beeső és a visszavert hullám amplitúdójának hánya
dosa) az 5. ábrán látható. Maximális értéke 0,08 körüli, így 
az egyéb veszteségektől eltekintve is a direkt hullám ampli
túdójának maximum 8%-át észlelhetjük reflexióként.

3.2. Feldolgozás

A feldolgozásnak két szakaszát különböztetjük meg: 
előfeldolgozást és tulajdonképpeni feldolgozást. Az előfel- 
dolgozás célja a jel/zaj viszony javítása, zajnak tekintve a 
reflexiós jeleken kivül minden egyéb hullámtípust'. Az elő- 
feldolgozás három lépésben történt.

A vevő szonda elfordulását kompenzáló, a két horizon
tális csatornára alkalmazott „forgatás” a VSP feldolgozás 
rutinszerű első lépése, mely során a mérés síkjában terjedő 
jeleket emeljük ki. Az így transzformált szeizmogramokon 
a forgatást a robbantópont irányába néző horizontális és a 
vertikális komponens felhasználásával függőleges síkban is 
elvégeztük, majd kiválasztottuk az adott reflexiót legjobban 
mutató forgatott felvételt. Mivel a reflektált hullámok beér
kezési szöge a különböző mélységben rögzített csatornákon 
dőlt reflektáló felület esetén jelentősen változik, egy reflexió 
több, különbözőképpen forgatott felvételen is megjelenhet.

Második lépés a lefelé (direkt) és a felfelé (reflexió) ha
ladó hullámok szétválasztása volt (H a rd a g e  1992, L ee 
1984) f-k szűréssel, amellyel a hullámokat a látszólagos se
bességük alapján lehet elkülöníteni. Ahhoz, hogy a hasznos 
jeleket el ne veszítsük, a szűrést nagyon óvatosan kellett 
végrehajtanunk, ugyanis az erősen dőlő szerkezetről jövő 
reflexiók és az első beérkezések látszólagos sebessége a 
rutinszerű VSP mérésekben megszokott vízszintes reflek
tor esetével szemben közel lehet egymáshoz. A 6. ábrán egy 
300 m mélységben lévő reflektorról származó beérkezése
ket ábrázoltunk különböző dőlések esetén. A vízszintes vo
naldarabok az első beérkezéseken és a +60°-os dőlésű felü-



létről származó reflexiókon a fél hullámhosszat jelölik. Jól 
látható, hogy a megjelölt szakaszon a két hullámtípus nem, 
vagy csak nehezen választható szét.

Harmadik lépésként frekvencia szerinti szűrést alkal
maztunk mindkét hullámtípusra.

A tulajdonképpeni feldolgozás a közös mélységpontos 
összegzés előtti (prestack) mélységmigráció volt, módosított 
időmezős módszerrel (Vidale 1988, Wiggins, Levander 
1984, Prónay et al. 1998), a felfelé haladó hullámokra. Ez 
a művelet elvileg bármilyen dőlést leképez, és egyúttal az 
időből a mélységtartományba transzformálja a szeizmo- 
gramokat, amelyeket összegezve kapjuk a mélységszelvényt. 
A migráció bemenő adatai az összes mérés előfeldolgozott 
felvételei voltak.

Egyes felületek enyhe görbületét ( 7. ábra), különösen a 
kisebb amplitúdójú helyeken, maga az eljárás okozza, mivel 
a migráció csak nagy fedésszám esetén képes a felületelem 
optimális leképezésére. Ezért csak a nagyobb amplitúdóval 
megjelenő szakaszokat vettük figyelembe az értelmezés
nél.

3.3. Interaktív modellezés

A klasszikus VSP feldolgozáson kívül, azt segítendő, 
egy egyszerű, sugárutas modellezést végző program segítsé
gével „kézi” kiértékelés is készült (Prónay et al. 1996, 1998). 
Ennek során az előfeldolgozott (forgatott, f-k és frekvencia 
szerint szűrt) felvételekből kiválasztottuk azokat, amelye
ken a vizsgált reflexiót a legjobban lehetett látni. A feltétele
zett reflektor mélységét és dőlésszögét változtatva megke
restük az adott beérkezésekre legjobban illeszkedő időket 
adó értékeket. Az egyes mérések során készített felvétele
ken talált jelenségeket a többi mérés (másik robbantólyuk, 
másik fúrás) adatain is igyekeztünk azonosítani, illetve kö
vetni. A vizsgálat során több tucat reflexiót elemeztünk. Az 
interaktív modellezés lehetővé tette a reflektáló sík paramé
terei (mélység, dőlésszög) meghatározási pontosságának 
vizsgálatát is. A statisztikai vizsgálat alapján hét fő reflek
tort jelöltünk ki. A 8. ábrán ezeknek a mérések által leképe
zett szakaszait illusztráltuk, a mérés síkjába beforgatva. 
A megbízhatóságot a leképezett szakasz hosszának és a 
mélység- és szöghiba szorzatának hányadosából számított

2. táblázat

A reflektorok mélysége és dőlése a modellezés alapján 
az illesztés hibájának (szórásának) feltüntetésével

Reflek
tor jele

Mélység*
[m]

Tszf.
magasság

[m]

Dölésszög
n

Független 
mérések 

száma [db]

Megbízhatóság
mérőszáma

Lm”]
A 215+11 65+11 38,4+12 3 2
B 255±5 25+5 28,7+7 3 1
C 316±7 -36+7 56,8+4 3 2
D l 352+6 -72+6 28,4+9 3 1
D2 361+6 -81+6 37,4+5 2 3
E 326+5 -46+5 -6,4+4 3 3
F 93±? 187+? 50+? 1 4

*Az Üh-2 fúrás döféspontja a reflektor síkjában.

és a független mérések számával súlyozott érték alapján 
osztottuk négy kategóriába (2. táblázat).

Az eredmények elemzése előtt célszerű megvizsgálnunk 
a VSP mérések leképezési tartományát, azaz azt, hogy dőlt 
reflektáló síkok esetén a fúrólyuk környezetének mely ré
szébe eső felületet észlelhetjük egyáltalán a méréssel.

A leképezett térrész függ a mérési geometriától (a for
rás- és vevőhely térbeli helyzetétől) és a reflektor mélységé
től, valamint dőlésétől. A 9. ábrán különböző dőlésű felüle
tek esetén a valódi mérési geometria felhasználásával 
100-400 m közötti mélységű reflektáló síkkal számított 
leképezési tartományok láthatók. Ezek határain belül van 
csak elvi lehetőség az adott dőlésű reflektort észlelni. Vizs
gálataink szerint a leképezés elsősorban a fúrás helyétől és 
a rétegdőléstől függ, a robbantópont helyétől alig, így a vizs
gálható térrészt a robbantópont megválasztásával csak ke
véssé lehet befolyásolni. A vetősíkok dőlésirányának beha
tárolásában a több robbantópontot és/vagy fúrást használó 
mérési geometria segíthet. Ha a két mérésből modellezéssel 
meghatározott vetősíkszakaszok kb. egybeesnek, illetve ha 
a migrációnál a jelek jól összegeződnek, akkor a reflektor 
síkja jó közelítéssel merőleges a két fúrás által meghatáro
zott síkra.

3.4. Eredmények

A  kétféle feldolgozást — az interaktív modellezést és a 
migrációt — egymás megerősítésére és ellenőrzésére végez
tük el, mivel a szerkezet bonyolultsága az elemzést jelentő
sen megnehezítette. Várható volt, hogy a migráció a valóság
hoz közelebbi képet ad, míg a modellezés különböző leképe
zési és statisztikai vizsgálatokat is lehetővé tett, bár eredmé
nye egy végletekig leegyszerűsített kép.

A három mérés során a mérések síkjára közel merőleges 
szerkezetek a térben egy helyre képeződtek le, a migráció
nál pedig jól összegződtek. Az ezektől eltérő reflexiók erede
te a mérés síkján kívül esik. Számításaink szerint a mérés 
síkja körül ±15° az a térszögtartomány, ahonnan a különbö
ző mérésekből számított eredmények jó egyezése várható.

A nagy dőlések és a kötött mérési geometria (meglévő 
fúrások) következtében több, az Üh-23 fúrásban észlelt ref
lektor is az Üh-2-től délre képeződött le (7. és 8. ábra). Az 
A és a C jelű reflektor a migrált mélységszelvényen is meg
jelenik, de nagyobb dőléssel, mint a modellezés eredmé
nyén. A B reflektor gyakorlatilag mindkét feldolgozásban 
megegyezik. A Dl és D2 jelű reflektor nagyon közel van egy
máshoz, ráadásul az interaktív modellezésnél a kettő egy
mást metszi. A migrált szelvényen is több, hasonló mélysé
gű és dőlésű felület látható közel azonos mélységben, de 
természetesen ezeket az alkalmazott módszerrel nem lehet 
egyértelműen elkülöníteni. Az F és az E reflektor a migrált 
képen nem adott értékelhető felületelemet. A C reflektor 
egyik feldolgozáson sem követhető a fúrásig, így mélysége 
extrapolált érték. Ez a többihez képest viszonylag erős ref
lektor a fúrásban sem köthető a reflexiós együttható válto
zásához, így elképzelhető, hogy előtte megszakad. Az A és 
B reflektor egyértelműen reflexiós együttható változásához



köthető, a mélyebb reflexiók egymással interferálhatnak, 
megzavarva a mélységszelvény képét.

Mind a migrált mélységszelvényen, mind az interaktív 
modellezésnél, amelyben síkokkal közelítettük a reflektáló 
felületeket, felismerhető, hogy észak felé haladva a reflekto
rok dőlése enyhén csökken.

Az inkább a térbeli tömbök elkülönítésére alkalmas se
bességtomográfia és a reflektáló felületeket leképező VSP 
mérések eredményei az Üh-2 — Üh-4 sík közös mélységtarto
mányában vethetők össze. Míg a B és a C reflektor, lega
lábbis „metszéspontjuk” környezetében, sebességváltozás
hoz köthető, az A jelű nem fedezhető fel a sebességszelvé
nyen (a D 1 és D2 elem nagyobb mélységű).

4. Összefoglalás

Az Üh-3, Üh-2 és az Üh-4, Üh-2 fúrások között vég
zett sebességtomográfia görbült sugárutas SÍRT algoritmus
sal meghatározott eredményszelvénye a fizikai felbontóké

pesség határáig megbízhatóan képezi le a longitudinális 
hullámok terjedési sebesség viszonyait. A szelvényeken az 
eltérő sebességű tartományok határozottan elkülönülnek, 
és a főbb szerkezeti irányok jól kijelölhetők. A kisebb sebes
ségű zónák a kőzettest nagyobb repedezettségére (kis RQD), 
az anyag- vagy feszültségállapot változására utalnak.

Úgy véljük, hogy a VSP méréssel minden fizikai korlát 
ellenére sikerült az eddigieknél jobban leképezni az Üh-2 
és az Üh-23 fúrások környezetében a földtani szerkezetet. 
A kötött fúrólyuk-robbantólyuk geometria miatt nem feltét
lenül az optimális irányból, de további értékelésre alkalmas 
reflexiókat kaptunk.

A változatos dőlésszögek és csapásirányok miatt azon
ban minden egyes feltételezett szerkezet külön, arra optima
lizált paraméterű mérést igényel (Moos 1984). Ilyen válto
zékony földtani környezetben mindig gondot jelent, hogy 
háromdimenziós szerkezeteket próbálunk két-, de még in
kább egydimenziós mérésekkel leképezni. Mindezek ellené
re a módszer, elvi és gyakorlati korlátái ellenére, leképezte 
az adott földtani szerkezetet.


