A szénhidrogén-kutatásban alkalmazott geofizikai
módszerek fejlődésének főbb állomásai a kezdetektől
napjainkig
A történelmi Magyarországon az 1850-es években
kezdődtek az intenzív szénhidrogén-kutatások, első
sorban felszíni szivárgások, kibúvások területén. A
magyar ipari kormányzat már az I. világháború előtt
felismerte, hogy az „államnak kell kezébe vennie az
ország valószínű petróleum területeinek szakszerű
átkutatását és megnyitását”. E célkitűzésekről az
1911. évi VI. törvénycikk is rendelkezett. A törvény
ugyanakkor arról is szólt, hogy a pénzügyminiszter
a kutatás és bányaművelés jogát az országgyűlés
tudomásul vétele mellett harmadik személyre átru
házhatja.
A számos, koncessziós jogot kapott vállalkozás
közül pusztán kettő érdemes említésre. 1933-ban az
European Gas and Electric Company (Eurogasco)
kapott koncessziót a Dunántúl területére, és több
átalakulás után 1938-ban létrejött a M agyar—Ame
rikai Olaj Rt. (MAORT).
1937. november 26-a a magyar olajbányászat fon
tos dátuma, mert a B-2 (Budafa) jelű fúrás e napon
kezdett olajat termelni.
A MAORT az ismert per kapcsán 1948. szeptem
ber 24-én került állami tulajdonba.
A Nagyalföld déli részére 1940-ben a M agyar—
Német Ásványolaj M űvek Kft. (MANÁT) kapott
kutatási engedélyt.
E két magánérdekeltség mellett a kincstár is vég
zett — anyagi lehetőségeinek függvényében — az
ország számos helyén szénhidrogén-kutatásokat, de
az 1918— 1940 közötti évek ipari jelentőségű felfe
dezéseket nem eredményeztek, csupán enyhén gázos
termálvizeket.
Az 1910-es évek közepéig a fúrások helyét első
sorban felszíni geológiai térképezés és a felszínen
észlelhető különböző kibúvások (szivárgások) adatai
alapján határozták meg. E területek elfogyásával a
kutatások olyan területekre helyeződtek, ahol a fúrá
sok kockázata egyre nagyobb lett és megnövekedett
— világszerte is — a meddő fúrások száma.
Az egyre mélyebb tározók (rezervoárok) térképe
zése szinte parancsolóan kiáltott olyan „eszköz”
után, amely a meddő fúrások számát minimálisra
csökkenti. Az eszköz EÖTVÖS Loránd torziós ingája
révén adott volt, de kellett még egy olyan nagytudású
olajgeológus is, mint BÖCK Hugó, aki felismerte a
torziós ingában rejlő kőolajkutatási lehetőségeket.
Az 1916. évi egbelli (ma Gbely, Szlovákia) sikeres
mérésekkel indult el az Eötvös-féle torziós inga vi
lághódító útjára és hosszú ideig a szénhidrogén-ku
tatások fő eszközének bizonyult nemcsak itthon, ha
nem szerte a világon.
A 30-as évek közepéig a kőolajkutatásoknál majd
nem kizárólag Eötvös-inga és graviméteres mérése
ket végeztek, de a említett érdekeltségek koncessziós
területein külföldi szeizmikus csoportok is mértek.
1936-ban az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet is
megkapta első szeizmikus berendezését, amellyel
kincstári megrendeléseknek tett eleget.
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A II. világháború, illetve az azt követő évek nem
csak a politikai, gazdasági berendezkedésben, hanem
éppen ennek következményeként a szénhidrogén
kutatások területén is jelentős változásokat hoztak. A
magyar és a szovjet kormány 1946-ban létrehozta a
közös M agyar—Szovjet Nyersolaj Rt.-t (MASZOVOL) a Dunától keletre eső területrész kutatására. E
vállalat birtokába került az addig végzett kincstári,
ill. a M ANÁT által végzett összes kutatási eredmény.
A MAORT államosítása után 1953-ban az állam
megalapította a MAORT és a MASZOVOL össze
vonásával a MASZOLAJ Rt.-t, amely magyar—
szovjet érdekeltségű volt, és kutatási tevékenysége
már az egész országra kiterjedt. E vállalat 1955-ben
teljes vagyonával a magyar állam tulajdona lett és
1991-ig OKGT (Országos Kőolaj- és Gázipari
Tröszt) névvel végezte kizárólagos joggal a hazai
kőolaj- és földgázkutatást, ill. -termelést.
Az OKGT, ill. jogelődje fokozatosan kiépítette
mindazon szervezeteit — köztük a geofizikai kutató
egységet is 1952-ben — amelyek a kutatás és terme
lés különböző fázisaihoz kapcsolódó tevékenység
elvégzésére alkalmasak voltak.
Az OKGT (és elődei) számára szükséges geofizi
kai mérések zömét a Geofizikai Kutató Vállalat
(GK V) megalapításáig az ELGI végezte, sőt a későb
biekben is részt vállalt a kőolajkutatás szerteágazó
tevékenységéből. A soproni, majd a miskolci egye
tem Geofizikai Tanszéke és a Soproni Akadémiai
Kutató Laboratórium (ma GGKI) elsősorban geoelektromos fejlesztő, és részben mérési tevékenységé
vel járult hozzá az elmúlt évtizedek szénhidrogén-le
lőhelyeinek felfedezéséhez.

Gravitációs kutatás
A gravitációs kutatások a II. világháború után
reneszánszukat élték. Az Eötvös-inga mérések
ugyan háttérbe szorultak, de a nagy teljesítményű
graviméterek továbbra is tartották vezető szerepüket
a szénhidrogén-kutatásban és hozzájárultak több
olajmező felfedezéséhez. A Bouguer-anomália tér
képek elemzésére a 70-es években különböző szűrő
sorozatok is alkalmazásba kerültek reziduális, regio
nális és sávszűrt térképek formájában.
E munka sok új eredményt hozott, amelyek első
sorban a szeizmikus mérések tervezésénél és a
komplex kutatásoknál voltak jól felhasználhatók,
ugyanakkor az elemzések arra is rávilágítottak, hogy
a nem szabályos hálózatban mért 1 pont/km2 sűrűsé
gű hálózat nem mindig ad egyértelmű eredményeket.
E felismerés nyomán a Geofizikai Kutató Vállalat a
70-es évektől megkezdte a szabályos hálózatú,
4 pont/km2 sűrűségű graviméteres méréseket. E mé
rések eredményei az integrált értelmezésben sikere
sen alkalmazhatók.
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A terepi mérési technológia, feldolgozási eljárá
sok és interpretációs munka azonban mindig megkí
A magyarországi kutatások arzenáljában a mágne vánták a speciális alkalmazásokat, amelyeket a hazai
szerkezetek kis kiterjedése, a telepek viszonylag kis
ses mérések is mindig megfelelő szerephez jutottak.
vastagsága, ugyanakkor bonyolult földtani felépítése
Az elmúlt néhány évben e módszert felhasználták a
szénhidrogének direkt detektálására is. A 4 pont/km2 tett indokolttá.
A magyarországi szeizmikus kutatásoknál is jól
területi sűrűségű mérés használhatósága azon alapul,
megkülönböztethető
a hagyományos fotoregisztráláhogy a telepből migrált szénhidrogének katalizálják
sos
(1952—
1966),
az
analóg (1966— 1971) és a di
az üledékben lévő vasásványok átalakulását. így a
gitális
(1971-től)
jelrögzítés
korszaka, napjainkban
talajvízszint közelében az üledékek hematitjából és
pedig a 3-D-technika (1989) egyre nagyobb térhódí
goethitjéből magnetit keletkezik, amely néhány nTs, 0,5-2 km hosszúságú jeleket generál, és ezek érzé tása és a különböző felvételezési technikákhoz tarto
keny magnetométerekkel jól mérhetők. A módszer zó számítógépes feldolgozás és munkaállomással tá
mogatott értelmezés elterjedése.
gyakorlati eredményeket hozott.
A technológiák és a műszerezettség fejlődésével,
valamint a korszerű mérésekkel számos, korábban
sikertelenül kutatott területen váltak eredményessé a
Geoelektromos kutatás
kutatások.
Napjainkig a hagyományos szerkezeti csapdák
A kőolajipar saját geoelektromos részlegét 1963nagy
részét megismertük. Hátramaradtak a rejtett
ban hozta létre tellurikus (TE) és dipól (DE) egyen
(szubtilis)
csapdák, amelyek feltérképezése egyrészt
áramú mélyszondázások végzésére alkalmas felsze
igényli a nem szeizmikus módszerek további, kor
reltséggel. A megalapításig, és részben azután is az
szerűbb alkalmazását; másrészt a szeizmikus mód
előzőekben már említett intézmények elégítették ki
szerek
területén a terepi felvételezésnél, a feldolgo
a kőolajipar ezirányú igényeit. A mérések a üledékes
zásnál és értelmezésnél igényli a
összletvastagság változásainak, valamint a medence— megnövelt horizontális és vertikális felbon
aljzat morfológiájának térképezésére voltak elsősor
tást,
ban felhasználhatók, de főképpen csak átnézetes
—
részletes sebességanalízist,
részletességgel.
—
ál-akusztikus
szelvények készítését,
A 70-es években bekövetkezett szeizmikus mód
—
a
jel
amplitúdónak
az észlelési távolságtól va
szer- és műszerfejlesztések az említett geoelektro
ló függése elemzését,
mos méréseket túlhaladottá tették, tehát szükségessé
— szeizmikus litológiai modellezést,
vált e területen is a módszerek korszerűsítése.
— attribútum szelvények előállítását,
A TE-t felváltotta a magnetotellurikus szondázás
— a fúrólyukban a teljes szeizmikus hullámtér
(MT), a DE-t pedig az elektromágneses frekvencia
felvételezését (VSP).
szondázás (CSEM, CSAMT) módszere. E módsze
Az említett feladatok megoldásához mind a sze
reknél megnövekedett a felbontóképesség, a lehatolási mélység, amely új földtani feladatok megoldásá mélyi feltételek, mind a műszerezettség (hardver),
mind pedig a programrendszerek (szoftver) rendel
ra tette alkalmassá ezen új módszereket (pl. vulkáni
kezésre állnak. A nemzeti olajipari vállalat 1991-ben
képződményekkel lefedett tercier összletek és paletörtént
átszervezése szervezetileg is olyan feltétele
ozoós, mezozoós aljzat belső szerkezetét vizsgáló
ket
teremtett,
ahol az integrált munkavégzés (team)
kutatásoknál).
lehetősége is adva van.
A 80-as évektől napjainkig sikeresek voltak azok
E rövid, de átfogó elemzés összegezéseként meg
az elektromágneses kutatások is, amelyek a szénhid
állapítható, hogy az eddigi kutatások két nagy szaka
rogén-telepekből történő másodlagos migráció által
okozott geokémiai változásokhoz kapcsolódó geo sza különíthető el egymástól: a II. világháború előt
tire és a világháború utánira. Ez utóbbi az új bányaelektromos anomáliák kimutatására irányultak.
törvény életbe lépésével lezárult, és kezdődik egy
olyan szakasz, amelyre ismét a koncessziós lehető
ségek, a vállalkozások lesznek a jellem zőek, bennük
Szeizmikus kutatás
remélhetően sok geofizikai feladattal.
Az 50-es évektől a hazai szénhidrogén-kutatásban
Összeállította Molnár Károly,
mind mennyiségben, mind jelentőségben a szeizmi
Kloska Károly, Nagy Zoltán, Rumpler János és
kus módszerek vették át a vezető szerepet. Általában
Tóth János közreműködésével
a módszer reflexiós válfaja volt túlsúlyban, de volt
olyan időszak is, amikor — főképpen műszeres
okokból — a refrakciós módszer is fontos szerepet
IRODALOM
játszott, azonban akkor is csak a regionális és átné
zetes kutatási fázisban.
A korábban említett nem-szeizmikus módszerek a
SZÉNÁS Gy., ÁDÁM O. 1953: Szeizmogeológiai vi
fejlett országokban általában kevésbé voltak haszná
szonyok DNY-Magyarországon. Geofizikai Köz
latosak, mint az akkori, ún. keleti blokk országaiban.
lemények II, 9
A hazai szeizmikus kutatások azonban — ugyan
SELÉNYI P. 1953: Roland Eötvös Gesammelte Ar
némi késéssel —, de mindig követték a világban
beiten. Budapest
kialakult tendenciákat.
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