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Túlnyomásos zónák előrejelzése szeizmikus 
sebességvizsgáíatok alapján*

Z S E L L É R  P É T E R * *

1975-ben az OGIL-ban dolgozó kollégák hívták jel figyelmünket a túlnyomás- előrejelzés lehető
ségére. Az irodalomban több cikk található, melyek a szeizmikus sebességvizsgálatok alapján történő túl
nyomás- előrejelzéssel foglalkoznak.

Kezdetben az irodalmi adatok tanulmányozásával foglalkoztunk, majd a megismert módszereket 
hazai példákon is kipróbáltuk. Ebben a cikkben az eddig végzett munkáról szeretnénk beszámolni és fe l
hívjuk a figyelmet néhány olyan problémára, melyet csak a mélyfúrásokkal foglalkozó kollégák segítségé
vel tudunk megoldani.

В 1975 году сотрудники О Г  ИЛ обратили наше внимание на возможность прогноза 
АВПД. В литературе известны некоторые статьи, занимающиеся прогнозом А ВИД  
повышенного давления на основе измерения сейсмической скорости.

В начале изучались литературные данные, затем уже известные методы испыты
вались при отечественных условиях. Настоящая статья содертит сведения о проведенных 
работах, обращая внимание на некоторые проблемы, в решении которых необходимо участие 
специалистов, занимающихся изучением глубоких скважин.

Our colleagues working with О GIL attired our attention in 1975 to the possibility of overpressure 
prediction. In  literature we can encounter several studies dealing with predicting of overpressure on 
the basis of seismic velocity investigations.

A t first we have studied the references, then we applied the methods we got acquainted with to cases 
experienced in our country. The article contains a report of the work done so far and attires the attention 
to a few  problems which can be solved only with the help of colleagues working with deep drillings.

A túlnyomás fogalma

A nem mélyfúrással foglalkozó szakemberek a túlnyomás fogalmával ritkán 
találkozhatnak. Ezért a cikk első részében az alapfogalmak tisztázásával fog
lalkozunk. Nem szeretnénk belebonyolódni a túlnyomás kialakulásával kapcso
latos geológiai elméletekbe, ezért csak a geofizikai paraméterek vizsgálatára 
szorítkozunk.

Túlnyomásosnak nevezzük azokat a rétegeket, melyekben a pórusfolyadék 
nyomása nagyobb az adott mélységhez tartozó hidrosztatikus nyomásnál. Szokásos 
olyan definíció is, amikor egy küszöbértéket adunk meg. Például, hogy a nyomás 
legalább 10%-kai nagyobb a hidrosztatikusnál.

A túlnyomás kialakulását többféle elmélettel magyarázzák. Végső soron 
valamennyi elméletnek fizikai oldala az, hogy a pórusfolyadék valamilyen 
folyamat során bezáródik a rétegbe, a réteg kompaktálódása közben nem tud 
kipréselődni. Ennek két fontos következménye van.

Egyrészt a bezárt folyadék — mivel gyakorlatilag összenyomhatatlan — 
nem engedi a réteget normálisan kompaktálódm. Ezért a túlnyomásos zónákban 
a kőzetek'mindig porózusabbak, mint a hasonló mélységben, normális viszonyok 
között levő kőzetek.

* Előadva az MGE Felszíni Szakosztályának ülésén, 1977. jún. 9-én.

** OKGT GKÜ
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Másrészt a fedőrétegek súlyával nem a kőzetváz. hanem a bezárt folyadék 
nyomása tart egyensúlyt. Ezért a folyadékban a nyomás nagyobb lesz a hidro
sztatikusnál.

A hullámterjedési sebesség megváltozása a túlnyomásos rétegeiben
Kétféle összefüggést kell megvizsgálnunk. Egyrészt a kőzetre ható nyomás 

hatását a sebességre, másrészt a porózitásváltozás hatását a sebességre.
Irodalmi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a kőzetekben a hullám

terjedési sebesség a kőzetvázra ható külső nyomásnak és a pórusfolyadék belső 
nyomásának a különbségétől függ. Az I. és 2. ábra a nyomás és a sebesség össze
függését mutatja.

Láthatjuk, hogy a külső nyomás növelésével, változatlan belső nyomás 
mellett a sebesség néhány százalékkal nő. Észrevehetjük ugyanakkor azt is, 
hogy ha a külső és belső nyomás különbsége konstans, a nyomás megváltozására 
a sebesség alig változik.

Esetünkben a kőzet belsejében levő folyadék nyomása nagyobb a normális
nál. Ez a sebesség néhány százalékos csökkenését eredményezi.

A gyakorlati mérési eredmények ennél sokkal nagyobb sebességváltozáso
kat mutatnak. Ez tehát azt jelenti, hogy a mérhető sebességváltozások közvetlen 
oka nem a nyomásváltozásokban keresendő.

1. ábra. A  sebesség nyomásfüggése (Gardner, Gardner, Gregory nyomán). A görbék vízzel telített 
homokkő minták méréséből származnak. A görbék F paramétere az un. különbségi nyomás, a külső 
és a belső nyomás különbsége. A túlnyomásos zónákban a belső nyomás megnő, tehát az F különb
ségi nyomás csökken. Ez, konstans külső nyomás mellett a sebesség? csökkenéséhez vezet. Megfigyel
hetjük. hogy a sebesség igen nagy belső nyomás vált ozások esetén sem változik többet néhány szá

zaléknyinál.

Puc. 7. Зависимость скорости от давления (по Гарднер, Гарднер, Грегори). Кривые 
получены при измерении образцов песчаников, насыщенных водой. Параметр F 
кривых, т.ц. «разность давления» представляет разность между наружным и внутрен
ним давлением. В зонах с повышенным давлением повышается внутренне давление, 
следовательно «разность давления» снижается, что в свою очередь, при постоянном наруж
ном давлении приводит к снижению скорости. Изменение скорости, даже при значитель

ном изменении внутреннего давления, составляет всего несколько процентов.

Fig. 1. Pressure-dependence of velocity (after Gardner, Gardner, Gregory). Curves gained by mea
suring out of sandstone samples saturated with water. The parameter F of the curves is the so called 
differential pressure, i.e. the difference between outer and inner pressure. In a zone with overpres
sure the inner pressure increases, thus the F differential pressure decreases, this leading — in case 
of a constant outer pressure — to a diminution of the velocity. We can see that the change of velo
city does not surpass a few percent even for very strong inner pressure changes.
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2. ábra. A sebesség nyomásfüggése (Avesjan nyomán). A folytonos vonalak a konstans belső nyomá
soknak, a szaggatott vonalak a konstans különbségi nyomásoknak felelnek meg. Ez az ábra is alá

támasztja az 1. ábra alapján levont következtetéseket

Рас. 2. Зависимость скорости от давления, (по Авчян). Непрерывными линиями изображены 
постоянные внутренние давления а пунктирными линиями обозначается постоянная 
«разность давления». Этот рисунок также подтверждает выводы, сделанные на основе рис. 1.

Fig. 2. Pressure-dependence of velocity (after Avesjan). Continuous lines correspond to constant 
inner pressures, while the interrupted ones correspond to constant differential pressures. The figure 

supports consequences drawn upon the basis of Fig. 1.

Mint az előzőkben láttuk, a túlnyomásos zónákban a porózitás nagyobb a 
normálisnál. Az 1. táblázat bakui magminta-vizsgálatok eredményét foglalja

1. táblázat

Különböző mélységből vett kőzetminták átlagos porózitás-értékei. Фт túlnyomásos zónákból, 
Фдг normális nyomású helyekről származó kőzetminták porozitásút jelenti.

össze. A táblázat az első oszlopban megjelölt mélységintervallumokban mért 
átlagos porózitás-értékeket tartalmazza, túlnyomásos és normál nyomású réte
gek esetében.

Vizsgáljuk meg a porózitás változás hatását a sebességre. A 3. ábra a poró
zitás és a hullámterjedési sebesség összefüggését mutatja, homokkő és mészkő 
minták esetén.

Láthatjuk, hogy a porózitás megnövekedése jelentős mértékben módosítja 
a hullámterjedési sebességet. Ez összhangban áll a túlnyomásos esetekben ta
pasztalt sebességcsökkenésekkel.

A 4. ábra összevonva mutatja a hullámterjedési sebesség viszonylagos meg
változását a porózitás és a külső-belső különbségi nyomás függvényében.
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3. ábra. A sebesség porózitás-függése (Gardner, 
Gardner, Gregory nyomán). Jelölések: a — mész

kő, b — homokkő

Puc. 3. Зависимость скорости от порис
тости (по Гарднер, Гарднер, Грегори). 

Обозначения: а -  известняк; ь -  пес
чаник

Fig. 3. Porosity-dependence of velocity (after 
Gradner, Gardner, Gregory). Denotations: a — 

limestone, b — sandstone

4. ábra. A  sebesség függése a porózitástól, a 
külső-belső különbségi nyomás függvényében 
(Kozjar, Belokonov, Scserbakova nyomán). 
A görbék paramétere a porózitás. A görbék
ről leolvashatjuk, hogy az I. táblázatban 
szereplő porózitásváltozások 20 —40%-os se
bességváltozásnak felelnek meg. Ez összhang
ban áll a túlnyomásos Jzónák vizsgálatakor 

szerzett kísérleti tapasztalatokkal. *

Puc. 4. Зависимость скорости от порис
тости, связанное с наружно-внутренней 
«разностью давления» (по Козяр, Белоко- 
нову, Щербаковой). Параметр кривых 
пористость. По кривым видно, что вели
чины изменения пористости, указанные 
в таблице I., соответствуют изменению 
скорости на 20 -40% .
Это совпадает с опытом, полученным при 
изучении зон с повышенным давлением.

Fig. 4. Porosity-dependence of velocity as a 
function of the difference of outer-inner pres
sures (after Kozjar, Belokonov, Scserbakova). 
The parameter of the curves is the porosity. 
We can state from the curves that the poio- 
sity-changes figuring in Table I. are correspon
ding to velocity changes of 20 — 40% . This is 
in agreement with experimental statements 
gained with investigations of overpressure 

zones.

* N.

A 3. és 4. ábrákból láthatjuk, hogy a porózitás növekedésével a sebesség 
csökken. Figyelembe véve az 1. táblázatban látható porózitás-változásokat, a túl
nyomásos zónákban 20 —40%-os sebességcsökkenésekre számíthatunk.

Az ismertetett, irodalomból átvett ábrák alapján levonhatjuk azt a követ
keztetést, hogy a túlnyomásos zónákban a sebességváltozás közvetlenül a poró
zitás megváltozásával áll kapcsolatban. A sebességnek a nyomással való köz
vetlen kapcsolata az előbbihez képest elhanyagolható. A porózitás és a túl
nyomás kapcsolata a kompakciós folyamatban keresendő'. Feltételezzük, hogy 
a túlnyomás nagysága és a porózitás arányos egymással.
Túlnyomás-előrejelzés a hullámterjedési sebességek alapján

Észrevettük tehát, hogy a túlnyomásos zónákban a hullámterjedési sebes
ség a normálishoz képest lecsökken. Kérdés, a gyakorlati esetekben hogyan 
vegyük észre ezt a csökkenést, hiszen a sebességek helyenkénti ingadozását sok 
minden okozhatja.
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A kutatók már évekkel ezelőtt észrevették, hogy a hullámterjedési sebesség 
a mélyebb rétegek felé haladva nő. Faust 1953-ban publikált cikkében rend
szerezte a rendelkezésére álló adatokat. Ezek szerint, ha a kőzetmintákon mért 
hullámterjedési sebességek logaritmusát a mélység logaritmusának függvényé
ben ábrázolta, a geológiailag azonos típusú kőzetek jó közelítéssel egy-egy egye
nesbe estek. Az egyenesek között, a homokköveket és a karbonátokat külön 
véve néhány száz m/sec-os különbséget talált.

Ma már igen sok mérési adat bizonyítja, hogy az azonos típusú, normálisan 
kompaktálódott kőzetekhez valóban hozzárendelhető egy-egy egyenes. Ezt az 
egyenest nevezzük a kőzettípus (pl. márgák) normál kompakciós trendjének. 
A különbségek ott vannak, hogy egyes szerzők szerint az egyenesek egyenlete:

log v =  log v(0) + m log H,

mások szerint pedig
log v =  log v{0)A- mH

alakú. Mivel az újabb cikkekben a második képlet használata gyakoribb, a to
vábbiakban ezt fogjuk használni.

A karotázs-gyakorlatban a márgarétegeket használják a túlnyomásos zónák 
felismerésére. Felrajzolják a márgarétegekhez tartozó akusztikus hullámterjedési 
idők logaritmusát a mélység függvényében. A normál nyomású helyeken a pon
tok egy egyenesbe fognak esni. Ezt az egyenest a márgák normál kompakciós 
trendjének nevezzük. A túlnyomásos zónákban ez a trend megszakad. A hullám
terjedési idő görbe eltolódik a kisebb sebességek, azaz a nagyobb hullámterjedés 
idők felé. Az 5. ábrán erre láthatunk egy példát.

A mérési eredmények alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy míg 
a normál trend helyzete a terület kompakciós viszonyaitól függ, a kisebb sebes
ségek felé való eltolódás mértéke a túlnyomás nagyságával arányos. A logarit
mikus ábrázolást használva az azonos nyomásgrádiensű pontok a normál trend-

Рис. 5. Изменение скорости распространения волн в зоне
с повышенным давлением со слоями мергелей (по Рей
нолдс, Тимко, Зайнер). На горизонтальной оси рисунка 
записано обратное значение скорости распространения 
волн, т.н. «время проходки интервала». Значения скорости, 
измеренные на участке с нормальным давлением, хорошо 
совпадают с нормальным трендом. В зоне с повышенным 
давлением скорость снижается. Измеренные величины 
отклоняются от нормального тренда в направление повы

шенного времени распространения волн.
Fig. 5. Changes of the velocity of'wave propagation in the overpressure zones in case of marly layers 
(after Reinolds, Timko, Zainer). On the horizontal axis of the figure we can see the reciprocal value 
of the wave propagation velocity, i.e. the interval passing time. Velocity values encountered in the 
interval with normal pressure do fit well into the normal trend. In the overpressure zone the velo
city decreases. The observed values move away from normal trend into direction of greater propaga

tion time.
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del pár huzamos egyeneseken helyezkednek el. Ezeket az adatokat az USA Gulf 
Coast területének vizsgálata alapján publikálták. Mivel a hazai területek kom
pakciós viszonyai különbözhetnek az említett terület kompakciós viszonyaitól, 
hitelesített nyomásmérésekkel kellene meggyőződni az állítások helyességéről 
a hazai körülmények között is.

A szeizmikával nem tudjuk az egyes geológiai rétegeket vizsgálni. Mindig 
egy-egy mélységintervallumra átlagolt sebességet határozunk meg. Egy-egy 
intervallumba többféle geológiai réteg is beletartozhat. Ezért a szeizmikus se
bességvizsgálatokból egy átlagos kőzetsebesség görbét kapunk. Mivel a geológiai
rétegek az intervallumok vastagságához képest sűrűn váltakoznak, az interval
lum sebességek egy átlagos kőzet keveréknek megfelelő trendhez fognak igazodni. 
Ez a görbék felhasználását egyáltalán nem befolyásolja, ugyanis a túlnyomásos 
zónákban valamennyi kőzettípus trendje eltolódik a kisebb sebességek felé 
(6. ábra). Ebből következik, hogy az átlagos trend is el fog tolódni.

6. ábra. Agyagok, homokkövek és karbonátos kőzetek sebességválto
zása, a mélység függvényében. Az „a” ábra a normál nyomású esetet 
szemlélteti, a ,,b” azt, amikor túlnyomásos zóna is van a rétegek 
között. A túlnyomásos zónában valamennyi kőzettípus normál trendje 
megtörik. Ebből következik, hogy a szeizmikával mérhető átlagos 
kőzetkeverék sebességtrendje is megfog törni a túlnyomásos zónákban. 

Jelölések: 1-agyagok, 2-homokkövek, 3-karbonátok.

Рис. 6. Изменение скорости в глинах, песчаниках и карбонатных 
породах, в зависимости от глубины. На рис. «а» изображен случай 
при нормальном давлении, а на рис. «ь» когда между слоями 
находится зона с повышенным давлением. В зоне с повышенным 
давглением нормальный тренд меняется по всем типам пород. 
Из этого следует, что в зонах с повышенным давлением изменится 
и тренд скоростей сочетания пород, которые возможно изучать 

с ейс ми чес кими метода м и.
Обозначения: 1 -  глины; 2 -  песчаники; 3 -  карбонаты.

Fig. 6. Velocity-changes of clays, sandstones and carbonate rocks in function of depth. Figure 
a) represents the case with normal pressure, b) the case when among the layers a zone with over
pressure is also present. In the zone with overpressure the normal trend of every rock-type wall 
be modified. From this we can conclude that the velocity-trend of an average rock mixture as mea

sured by seismic methodes will also be modied in zones with overpressure.
Denotations: 1 — clays, 2 — sandstones, 3 — carbonates

Nézzünk meg két, az Alföld területéről származó példát. A 7. ábrán egy 
normál nyomású területen végzett sebességvizsgálat eredménye látható. Az áb
rára rárajzoltuk a normál trendnek megfelelő egyeneseket is. A mélységinter
vallumokat sorszámmal jelöltük. Az azonos sorszámú intervallumok a szeizmikus 
stacking szelvényen korrelálódó intervallumokat jelentik.

Érdekes megfigyelni, hogy amikor a szelvény mentén egy intervallumot kö
vetve az intervallum mélyebbre kerül, a sebessége megnő. Lényeges azonban, 
hogy a megváltozott sebesség is illeszkedik a normál trend megváltozott mély
ségnek megfelelő értékéhez.

A 8. ábrán egy túlnyomásos terület sebesség vizsgálata látható. A túlnyomá
sos zóna 3200 méter mélység alatt kezdődik. Láthatjuk, hogy a túlnyomásos 
zónába eső intervallumok sebességértéke nem illeszkedik a normál trendhez, eltér 
a kisebb sebességek felé.

65



7. ábra. form ál nyomású terület szelvénymenti sebességvizsgálata. Az ábrákon látható sorszámok 
a korrelálódó intervallumokat jelölik. Az ábrára rárajzoltuk a normál trendnek megfelelő egyenese
ket is.

Kövessünk végig egy-egy intervallumot a szelvény mentén. Láthatjuk, hogy ha az intervallum 
mélyebbre kerül, a hozzá tartozó intervallumsebesség megnő. Érdekes megfigyelni, hogy a megvál
tozott sebesség is illeszkedik a normál trend megváltozott mélységnek megfelelő értékéhez.

Puc. 7. Изучение скорости по профилю на территории с нормальным давлением. Поряд, 
ковые номера на рисунках изображают интервалы корреляции. На рис. указаны прямые- 

соотвествующие нормальному тренду.
При прослеживании одного интервалла по профилю видно, что если интервал на

ходится глубже, то скорость его увеличивается. Интересно, что измененная скорость также 
совпадает с величиной, соответствующей измеренной глубине по нормальному тренду.

Fig. 7. Velocity-investigation along profile of an area with normal pressure. Numbers on the figures 
are marking the correlated intervals. Straight lines denoting normal trend are also represented.

I f  we follow in an interval along the profile, we see that if the interval goes down, the velocity 
corresponding to it incresases. It is interesting to note that also the modified velocity is fitting into 
the value of the normal trend corresponding to the modified depth.

Az ábrákra rajzolt normál trendet az eddig összegyűlt mérési anyagból ha
tároztuk meg. Ismereteink bővülésével lehetséges, hogy a jelenleg használt 
trendet módosítanunk kell.

Az eddigieket összefoglalva tehát megállapít hatjuk, hogy a szeizmikus 
sebesség vizsgálatok alapján felismerhető a túlnyomásos zónák jelenléte. Az ered
mények értékelésekor természetesen figyelembe kell venni a szeizmikus módszer 
viszonylag durva mélység felbontóképességét is.
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8. ábra. Túlnyomásos terület szelvénymenti sebességvizsgálata. Az ábrára rárajzoltuk a normál 
trendnek megfelelő egyeneseket is. Az ábrán látható sorszámok a korrelálódó intervallumokat jelö
lik. A túlnyomásos zóna 3200 méter mélység körül kezdődik. Láthatjuk, hogy a túlnyomásos zónába 

eső intervallumokban mért sebességek a normál trend alatt vannak.

Puc. 8. Измерение скорости по профилю на территории с повышенным давлением. На рисунке 
изображены прямые, соответствующие нормальному тренду. Порядковые номера на рисунке 
означают коррелирующиеся интерваллы. Зона с повышенным давлением начинается на 
глубине окого 3200 метров. Видно, что значения скорости, измеренные в интервалах в зоне 

с повышенным давлением, находятся ниже нормального тренда.

Fig. 8 . Velocity-investigation of an overpressure zone along a profile. Straight lines corresponding 
to the normal trend have also been represented. Numberings on the figure denote correlated in
tervals. The zone with overpressure begins at about 3200 m of depth. We see that velocities measured 

within the zone with overpressure are below the normal trend.

A nyomás nagyságának becslése
Az irodalomban többféle módszert közöltek a nyomás nagyságának becslé

sére. Legmegbízhatóbbnak a mérésekkel hitelesített görbeseregek használata 
látszik. Ilyenkor ismert mérési adatok felhasználásával nyomásgrádiens érté
kekre hitelesített görbesereget állítanak elő. A görbesereg egy-egy konkrét 
területre jellemző. A görbesereget a sebesség-mélység függvényre ráhelyezve a 
nyomásgrádiensek közvetlenül leolvashatók. Mivel jelenleg a hazai területekre 
ilyen görbesereg nem áll rendelkezésünkre, ezzel a módszerrel egyelőre nem 
foglalkozunk.

Érdekes az ún. ekvivalens mélységek módszere, amit Reinolds, Tiinko, 
Zainer publikáltak, 1973-ban.

A fedőrétegek nyomása egyrészt a kőzet vázra, másrészt a pórusfolyadékra 
nehezedik (9. ábra). A normál nyomású helyeken a kőzetszemcsék tartják a
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kőzetszemcséket, a pórusokban levő folyadék nyomása pedig csak a folyadék- 
oszlop magasságától és a folyadék fajsúlyától függ.

9. ábra. S(H) — a fedőrétegek nyomása egy
részt a kőzetvázra, másrészt a pórusfolyadékra 
nehezedik, crváz (íf) a kőzetvázra ható nyo
más, Ppórus (H ) a pórusfolyadék nyomása, H  
mélységben.
A  szaggatott vonal azt jelzi, hogy a túl
nyomásos zónában a vázra ható nyomás egy 

részét a pórusfolyadék nyomása veszi át.

Puc. 9. S(H) -  давление покрывающих 
слоев влияет на каркас породы и на жид
кость в порах, бкаркас (Н) -  давление 
влияющее на каркас породы, рпорю (Н) -  

> давление жидкости в порах, Н -  на глу
бине.

Пунктирной линией изображено, что 
часть давления сказывающегося на кар
касе, в зоне с повышенным давлением 
переходит на давление жидкости в порах.

Fig. 9. The pressure of covering layers — S (H) — in the intervals within the overpressure zones is 
bearing down partly on the rock-framework, partly on the pore-liquid, о -frame (H ) is the pressure 

exerced on the rock-frame, рроге (H )  is the pressure of the pore liquid at a depth of H. 
Interrupted line denotes that within the zone with overpressure part of the pressure exerted on the 

frame-work is taken over by the pressure of the pore-liquid.

A túlnyomásos zónákban a kőzetvázra ható nyomás csökken, míg a pórus
folyadékban a nyomás nő. Mint ezt az 1. és 2. ábrákon láthattuk, a különbségi 
nyomás csökkenése a sebesség csökkenéséhez vezet. A csökkenés következtében 
egy túlnyomásos H2 mélységben a sebesség azonos lesz egy magasabb helyzetű, 
de normál nyomású H1 mélységben levő rétegben mért sebességgel (10. ábra). 
Az ekvivalens mélységek módszere feltételezi, hogy a sebességek a H1 és H2 mély
ségben azért egyformák, mert a kőzetvázra ható nyomások is egyformák. Ezzel 
a feltételezéssel a nyomás egyszerűen kiszámítható.

Vezessük be és jelöljük vesszővel a grádiensértékeket. Tetszőleges Q(H) 
mennyiség grádiense H  mélységben legyen Q\H). Definiáljuk ezt a következő
képpen:

Q'(H) =  Q(H)IH.

Ez a definíció a továbbiakban az iszapfajsúly számításoknál előnyösen fel
használható.
Normál nyomású esetben:

OVáz = [S' ( H ^  — p '  ( f f , ) ] ! ! ,
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Рис. 10. При методе эквивалентных глубин 
для расчета давления на глубине Н2 ис
пользуется то, что в слое с повышенным 
давлением, находящемся на глубине Н2, 
скорость распространения волн совпадает 
со скоростью распространения волн, из
меренной в слое на глубине Н2, в котором 
слое давление нормальное. По методу 
предполагается, что скорости одинаковые 
п о т о м у  что, на каркас породы влияют 
одинаковые давления. И с п о л ь з у я  это, 
можно рассчитать величину давления на 
глубине Н2.

10. ábra. Az ekvivalens mélységek módszere a H 2 mélységben levő nyomás kiszámításához azt hasz
nálja fel, hogy a mélyebb helyzetű, H 2 mélységben levő túlnyomásos rétegben a hullámterjedés se
bessége azonos a kisebb, Hj mélységben levő, de normál nyomású rétegben mért hullámterjedési 
sebességgel. A módszer feltételezi, hogy a sebességek azért egyformák, mert azonosak a kőzetvázra 

ható nyomások. Ezt felhasználva H 2 mélységben a nyomás nagysága kiszámítható.

Fig. 10. The method of equivalent depths for the computing of the pressure at depth H 2 applies the 
circumstance that in the overpressure zone of a greater depth H., the velocity of wave propagation 
is the same as that of a zone with normal pressure at a smaller depth H ,. It is supposed for the met
hod that velocities are equal because pressures exerted on the1 rock-frame are equal. Basing on this 

pressure value at depth can be computed.

ahol S ’ ( H ) a fedőréteg nyomásgrádiens. Mivel H 1 mélységben a nyomás még 
normális volt, p ’ ( H x) azonos a hidrosztatikus nyomásgrádienssel.

A következő, grafikus módszernek nevezett eljárást Eaton publikálta, 
1976-ban. Megállapított egy tapasztalati képletet a nyomásgrádiens megválto
zásai és a sebesség megváltozása között (11. ábra).

V'  (H )  =  S'(H )  -  [S' 0

ahol r N a normál nyomású esetben az intervallum áthaladási idő, r0 pedig a 
ténylegesen mért érték. S ’ (H) a fedőréteg nyomásgrádiens, p'hst pedig a hidro
sztatikus nyomásgrádiens. Ez a képlet a 12. ábrán látható módon grafikusan 
egyszerűen megoldható.

Láthatjuk, hogy mindkét eljáráshoz ismerni kell a hidrosztatikus nyomás- 
grádienst és a fedőrétegek nyomásgrádiensét. Számunkra, szeizmikával foglalko
zók számára különösen a fedőréteg nyomásgrádiens előállítása jelentett problé
mát.

Az irodalomban Eaton közölt egy, szerinte mindenütt eredményesen hasz
nálható általános fedőréteg-nyomásgrádiens görbét. A görbe használata során 
azt vettük észre, hogy a szeizmikus alaphegység mélységétől függően más-más 
eredményt kaptunk. Ebből arra gondoltunk, hogy talán a normál trendet kellene 
a szeizmikus alaphegység mélységétől függően másképp felvenni.

A probléma megoldásában OGIL-os kollégáink segítettek. Igen sok mag
minta vizsgálatából megállapították, hogy a kőzetek térfogatsúlya nem egy
szerűen a mélységtől függ, hanem a kőzetminta mélységének és a pannon fekü 
mélységének az arányától. Az OGIL-ból kapott térfogatsúly adatokból számí
tottuk ki a 13. ábrán látható fedőréteg nyomásgrádiens függvényt.
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11. ábra. Az Eaton-féle grafikus módszer a 
hullámterjedési sebesség csökkenését hasz
nálja fel a nyomás kiszámítására. Normális 
nyomás esetén az intervallum áthaladási idő 
értéke Tpj lenne. A ténylegesen mért értéket 
jelöljük r0-lal. Ez ékből és a p'}lst hidroszta
tikus nyomásgrádiensből a 12. ábrán látható 
módon kapjuk a nyomás nagyságát H  mély

ségben.

Puc. 11. В графическом методе Эатона 
используется для расчета давления умень
шение скорости распространения волн. 
При нормальном давлении время пробега 
интервалла было бы rN фактические 
значения обозначаются через т0. Из этих 
величин и градиента гидростатического 
давления Pfist, определяется давление 
на глубине Н, методом изображенном на 

рис. 12.

Fig. 11. The graphic method of Eaton uses the decrease of wave propagation velocity for computing 
pressure. In case of a normal pressure the value of interval passing time would be t^j. The factual 
observed value should be denoted as r0. From these and from a hydrostatic pressure gradient p'nst 

we get the pressure value atdepth H  as it can be seen on Fig. 12.

12. ábra. A nyomás kiszámítása az Eaton-féle 
grafikus módszerrel. S’ (H) a fedőréteg nyomás- 
gradiens, p ^  a hidrosztatikus nyomásgrá- 
diens, p’ (H) pedig a keresett nyomásgrádiens.

Puc. 12. Рачет давления графическим 
методом Эатона. S’ (Н) градиент дав
ления покрывающего слоя, P'hst -  гради
ент гидростатического давления; р’ (Н) -  

искомый градиент давления.

Fig. 12. Computing of pressure according to the graphic method of Eaton. S’ (H) is the pressure gra
dient of the overburden, p'/lst the hydrostatic pressure gradient, while p’ (FI) denotes the pressure

gradient sought for.

Hasonlítsuk össze az ismertetett két nyomásszámítási módszert a 14. ábrán 
látható modell segítségével. A modell érdekessége, hogy a túlnyomásosnak 
feltételezett zónában az intervallum — áthaladási idó' — görbét úgy módosítot
tuk, hogy az a logaritmikus ábrázolásban párhuzamos legyen a normál trenddel. 
Irodalmi adatok szerint a normál trenddel párhuzamos egyenesek a mélység 
függvényében konstans nyomásgrádiens értékeknek felelnek meg. A modell- 
példán azt szeretnénk kipróbálni, hogy a két módszer visszaadja-e a nyomás
grádiens konstans értékkel való megváltozását.

A 15. ábrán a két módszerrel számított nyomásgrádiens függvények látha
tók. A H  =  1,8 km mélységtől kezdve a nyomásgrádiensnek konstansnak kel
lene lenni. Láthatjuk, hogy az egyik módszer nagyobb, a másik pedig kisebb 
értéket adott a vártnál.



13. ábra. Fedőréteg nyomásgrádiens függvény. A görbét az OGIL térfogatsúly mérései alapján szá
mítottuk.

H  a vizsgált réteg mélysége 

H m a pannon fekű mélysége

Puc. 13. Зависимость покрывающий слой -  градиент давления. Кирвая определяласн на 
основе измерений объемного веса проведенного в ОГИЛ.

Н глубина залегания изучаемого слоя
Нpf  глубина залегания паннонского фундамента

Fig. 13. Pressure-gradient-function of the covering layer. Curve has been yomputed basing on volu
me-weight measurements of OGIL:

H  depth of the layer studied 
H pf depth of Pannonié base rock

Ezt a vizsgálatot több, hasonló modellre elvégeztük. Ebből azt a következ
tetést vontuk le, hogy a mérési tapasztalatoknak legjobban megfelelő eredményt 
akkor kapjuk, ha a két módszer kombinációját használjuk. Sajnos ez a megálla
pítás csak néhány, az irodalomból ismert adaton és elméleti modellvizsgálatokon 
alapul. A probléma végleges megoldásához hitelesített terepi mérésekre lenne 
szükség.

Összefoglalva, elmondhatjuk, hogy megfelelő minőségű szeizmikus anyag 
esetén a sebességvizsgálatok felhasználhatók a túlnyomásos zónák létezésének 
előrejelzésére. A pontos nyomásértékek megadásához azonban még további 
kísérleteket kell végeznünk. Ezzel kapcsolatos problémáink a következők:

— normál trend meghatározása,
— fedőréteg nyomásgrádiens meghatározása,
— hidrosztatikus nyomásgrádiens meghatározása,
— a kiszámított értékek hitelesített nyomásmérésekkel való ellenőrzése.
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14. ábra. Modell az ismertetett nyomásszámítási eljárások összehasonlí- 
200 300400500 (fjs/m) tásához. A túlnyomásos zónában az intervallum-áthaladásiidő-függ- 

vényt úgy módosítottuk, hogy az a logaritmikus léptékű ábrán a nor
mál trenddel párhuzamos egyenest adjon. A mérési tapasztalatok sze
rint ilyen esetekben a nyomásgrádiens a mélység függvényében

konstans.

Puc. 14. Модел для сравнивания излагаемых методов расчета 
давления. В зоне с повышенным давлением зависимость времени 
прохода интервалла была изменена так, чтобы на рисунке в лога
рифмическом масштабе получилась кривая, паралеллная с нор
мальным трендом. По опыту при измерениях, в таких случаях 
градиент давления, в зависимости от глубины,

Fig. 14. Model for the comparison of pressure computing procedures 
given above. In the overpressure zone we modified the function of 
intervalpassing time so that it should represent a straight line parallel 
to the normal trend on the figure with logarithmic scalec. According to 
practical experience in such cases the pressure gradient is constant as 

a function of depth.

15. ábra. A 14. ábrán látható modellből számított nyo
másgrádiens függvények. A szagatott vonallal rajzolt 
görbét az ekvivalens mélységek módszerével számítot
tuk, a folyamatos vonallal rajzolt görbét az Eaton-féle 

grafikus módszerrel.
H  =  1,8 km-től kezdve a nyomásgrádiensnek a mélység 1 
függvényében konstansnak kellene lenni. Láthatjuk,

hogy égjük módeeed teartökélszer sem dményt.

Puc. 15. Зависимости градиента давления, расчи- з 
тайные по модели, представленной на рнис. 14.

Кривая, изображенная пунктирной линией, рас- 
читана методом эквивалентных глубин, а кривая, 
изображенная непрерывной линией ,была расчитана 
рафическим методом Затона. Начиная от Н = 1,8 J 
км, градиент давления в зависимости от глубины 
должен был быть постоянным. Видно, что ни с 
одним из методов нельзя достигнут совершенных н 

результатов. (кт

Fig. 15. Pressure-gradient functions computed from the model seen on Fig. 14. The curve with in
terrupted lines has been computed by the method of equivalent depths, while that with continuous 
line by the graphic method of Eaton. Beginning with the depth H  =  1,8 km the pressure gradient 
must be constant as a function of depth. We see that neither of the methods furnishes a perfect 
result.

Milyen eredmények várhatók a szeizmikus sebességvizsgálatok alapján ?
1. Megadható a túlnyomásos zóna közelítő helyzete, 100 — 200 méteres 

pontossággal.
2. Megadható a várható túlnyomás nagysága és a nyomásnövekedés üteme.
3. Nem várható, hogy a szeizmikus módszer néhány méteres pontossággal 

megadja a túlnyomásos zóna helyét, illetve vastagságát.
4. A szeizmikus sebességvizsgálat a visszaverődő hullámokat használja fel. 

Ezért nem várható, hogy a szeizmikus alaphegység alatti részekről 
információt adjon, innen ugyanis rendszerint olyan gyenge a vissza
érkező jelenergia, hogy az pontos vizsgálatokhoz nem használható fel.
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Könyvszemle

Meskó Attila: Szeizmika I  — I I .  ELTE TTK jegyzet, I. kötet: 384 old., 102. ábra, 2. táblázat 
II. kötet: 209. ábra (közülük 7 külön melléklet), 2. táblázat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

A mő két kötetre osztása csak nyomdatechnikai jellegű: az oldalszámozás a második kötetben 
újra kezdődik, de a részek számozása folyamatos. Az első kötet az 1 — 3. részt, a második a 4 —6. 
részt tartalmazza, mindegyik kötet külön tartalomjegyzékkel. A  részeken belül fejezetek vannak, 
mindegyik rósz végén irodalomjegyzékkel.

Az első kötet elején szereplő bevezetésben a szerző áttekintést ad a könyv beosztásáról. Az I. 
rész tárgyalja a rugalmasságtani alapismereteket, a rugalmas hullámok általános elméletének néhány 
tételét, majd a geometriai szeizmika közelítéseit. A II. részben levezetik a síkhullámok reflexiós és 
refrakciós együtthatóit; ugyanitt foglalkoznak a reálisabb, viszkoelasztikus közegbeli hullámterje
dés leírásával.

Az első két részben adott alapismeretekre támaszkodva a III. rész tartalmazza a szeizmikus 
módszerek gyakorlati alkalmazásait, a terepi módszerek előkészítésének, járulékos műveleteinek 
és végrehajtásának leírását. (Terepi metodika.)

A II. kötet a negyedik résszel kezdődik, ahol a mérések regisztrálásának problémáival és a 
feladatok megoldásában alkalmazott műszerekkel foglalkoznak. Az V. rész a digitális feldolgozást 
tárgyalja és a digitális szeizmika műveleteit. (korrekciók, szűrések, sebességanalízis, migráció és 
speciális programcsomagok) írja le. A felhasználás részleteivel, az eredmények értelmezésével az 
utolsó, VI. rész foglalkozik. Ennek végső célja — a rendelkezésre álló más geofizikai mérések ered
ményeivel való összevetéssel együtt — a földtani kép kialakítása.

A könyv hatalmas, modern anyagot tár az olvasó elé, mélyremenő, minden kívánalmat kielé
gítő elméleti megalapozással. A nagyszámú ábra a megértést és olvashatóságot jól elősegíti. így a 
könyv igen sréles körű felhasználásra számíthat és különösen a második rész tartalmazza a korszerű, 
speciális részeket. Mint furcsaságot említhetjük meg azonban, hogy a kiadási adatok szerint az első 
rósz 338, a második pedig csak 238 példányban jelent meg, pedig éppen ez utóbbi számíthat nagyobb 
érdeklődésre.

T. G.
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