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AZ EAGE 1996. ÉVI KONFERENCIÁJA ES KIÁLLÍTÁSA 
Amszterdam, 1996. június 3—7.

A tavaly újjászervezett European Association of 
Geoscientists & Engineers idei rendezvényének Amsz
terdam adott otthont. A szakmai program változa
tossága összhangban volt a város sokszínűségével, 
élő-nyüzsgő légkörével. A színes Damrak turistáktól 
és helyiektől lüktető forgataga, a grachtok nappal 
nyugodt, esténként felpezsdülő világa, valamint a 
hajózási múzeum kikötőjében horgonyzó háromár- 
bocos, 17. századi vitorlás mind olyan élmények
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voltak, amelyek megragadták a várost még nem 
ismerő geofizikusokat.

Az 1996. évi amszterdami konferencia és kiállítás 
méreteit tekintve ismét meglepetéssel szolgált. Az 
előadások száma és a kiállítási terület nagysága 
egyaránt túlszárnyalta az előző évekét, és ezzel az 
amszterdami rendezvény a legnagyobb lett az 
EAGE- és EAEG-rendezvények történetében. Idén 
az SPWLA európai szimpóziuma is beépült az amsz
terdami EAGE-konferenciába, ami csak tovább fo
kozta a rendezvény méreteit. Áttekintve az európai 
geofizikusok legutóbbi három találkozóját, a kiál
lítási terület nagyságának és az előadások számának 
alakulását a mellékelt ábrákon szemléltetjük.

A konferencia

Amszterdamban a szóbeli előadásokat — melyek
nek időtartama vitával együtt 25 perc volt — naponta 
7 párhuzamos szekcióban kísérhettük figyelemmel. 
Az előadások témaköreinek széles spektrumát jelzi 
az alábbi felsorolás, amely a szekciók címeit tartal
mazza (GD—Geophysical Division, PD—Petroleum 
Division). A poszterek a korábbi gyakorlatnak meg
felelően a konferencia egész ideje alatt ki voltak 
állítva olyan időpontok megjelölésével, amikor le
hetőség volt a szerzőkkel történő személyes meg
beszélésekre, az eredmények részletezésére és a 
szakmai kapcsolatok elmélyítésére.

A témakörök közül csak néhányat kiragadva a 
következő észrevételek tehetők. Az AVO analízis az 
utóbbi évtized ellentmondásos véleményei után elis
merést nyert. Több olyan előadás hangzott el, amely 
bemutatta, hogy az analízis alkalmazásával jelen
tősen csökkenthető a meddő fúrások száma. Olyan 
előadásokat is hallhattunk, melyek címében nem 
szerepelt ugyan az AVO kifejezés, mégis tartal
maztak ezzel kapcsolatos eredményeket. Ez is azt 
bizonyítja, hogy az észlelési távolságtól függő amp
litúdók analízise fontos helyet kapott a szénhidrogén
kutatás eszköztárában.
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Értelmezési módszerek GD
Adatfeldolgozás: Többszörös és zaj eltávolítás . GD
Modellezés GD 2 szekcióban
Elektromágneses módszerek GD 2 szekcióban
Medence kialakulás és tektonika PD 4 szekcióban
Kőolajképződés és felhamozódás PD 2 szekcióban
Magminták kőzetfizikai vizsgálata SPWLA
Leképezés: Sebességek GD
Adatgyűjtés: Források GD
Anizotrópia GD 2 szekcióban
Kis kutatási mélységű elektromágneses módszerek GD
Kutatás és termelés: Esettanulmányok PD 2 szekcióban
Kőzetfizika SPWLA 2 szekcióban
Leképezés: Migráció GD 2 szekcióban
Az óceánfenék kutatása GD
Radar és kőzetfizika GD
Tározó jellemzés és szimuláció PD 2 szekcióban
Szeizmikus adatok analízise GD
Szeizmikus esettanulmányok GD
Kőzetfizika GD
Nukleáris módszerek, béléscsövezett fúrások SPWLA
Szeizmikus tározó jellemzés GD
Adatfeldolgozás: Statikus korrekció GD
Inverzió GD 2 szekcióban
Felszínközeli és bányaszeizmika GD
Rezervoár monitoring és menedzsment PD
Mélyfúrási geofizika és geológia SPWLA
Adatgyűjtés: Kutatás tervezés GD
AVO GD
Medence feltöltődés és sztratigráfia PD
Elektromos és nukleáris mágneses rezonancia SPWLA
Leképezés: DMO és esettanulmányok GD
Munkaállomások és adatkezelés GD
Gravitációs és mágneses módszerek GD
Mélyfúrás és VSP GD
Felső paleozoós szénhidrogén potenciál PD
Kockázat és bizonytalanság felmérés PD

Az előző évek irányvonalának megfelelően az 
amszterdami konferencián is megfigyelhető volt, 
hogy az AVO feldolgozás során egyre nagyobb sze
repet kapnak a többszörösök eltávolítását célzó algo
ritmusok, valamint az összegzés előtti migráció. 
Részletesen vizsgálják azon hatások kiszűrésének 
lehetőségét is, amelyek AVO anomáliákat okoznak, 
de nincsenek összefüggésben a rétegek gáztartal
mával. Ilyen eljárás például a „tuning” hatás felis
merésére a frekvencia- és a fázistulajdonságok vizs
gálata az észlelési távolság függvényében. Néhány

korábbi publikációval összhangban megállapítható, 
hogy világszerte törekszenek az analízis repedezett 
tárolók esetén történő alkalmazására. Újdonságnak 
számít viszont a 3-D AVO kutatás, amely a ha
gyományos módszerekhez képest tovább növeli a 
fúrás kitűzés biztonságát.

A szeizmikus adatokat értelmező geofizikust szá
mos módszer segíti a szerkezeti kép kialakításában. 
Egy, az AMOCO kutatói által kifejlesztett eljárást, 
melyet SEG-konferencián már publikáltak, most az 
EAGE keretében is bemutattak. Itt a 3-D szeizmikus
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Ez is Amszterdam. Jan Joost Noteboom, az EAEG volt 
elnöke, régi barátunk közvetlenül a RAI Kongresszusi 

Központ mellett horgonyzó hajóján lakott

adatokon számított, a csatornák hasonlóságát mutató 
koherencia együtthatók újabb, javított generációját 
ismerhettük meg, melyeknek segítségével különböző 
szerkezeti elemek, így például vetők, diszkontinu
itások stb. felismerése és kijelölése válik egysze
rűbbé. Ennek a tulajdonképpen igen egyszerű el
járásnak az életútja jól jellemzi a kutatási ered

mények gyakorlatba való átültetésének és a „pénz- 
csinálásnak” egy lehetséges módját. Először a mód
szert kifejlesztő cég hasznosítja, nem adva közre 
semmit, miközben szabadalmi oltalom alá helyezi, 
majd publikálja az eredményeket és az eljárást, és 
szoftver formájában árusítani kezdi, más társasággal 
karöltve.

A geoelektromos módszertani előadások központi 
témája a 3-D értelmezés, a 3-D hatások kiemelése a 
rétegzett féltér háttérzajából. Az elektromos elő
adások zöme sekély mélységű kutatásokat mutatott 
be, azaz alkalmazásuk — a földradar mérésekkel 
együtt — elsősorban a környezetvédelemhez kapcso
lódott. A kevés nagymélységű alkalmazás közül 
kiemelnénk a vibrációs effektus hatásának vizsgá
latát tranziens elektromágneses méréseknél. Az 
egyik bemutatott példában a hét percnyi vibrálás után 
megismételt mérés a látszólagos fajlagos ellenállás 
átlagosan másfélszeres megnövekedését mutatta ki 
a vizsgált teljes (0—4000 m) metszetre. Mivel a nagy 
változások szerkezeti zónákhoz, nagy porozitású kő
zetekhez kapcsolódnak, a módszer hatékony lehet olaj-, 
gáz- és vízkutatásban.

A Medence kialakulás és tektonika, illetve a Me
dence feltöltődés és sztratigráfia témakörökben to
vábbra is az Északi-tenger áll az érdeklődés közép
pontjában. Ezen belül a Voring-medencéről hang
zott el talán a legtöbb előadás, de a kép bővült a 
Feröer-szigetek tanulmányozásával is. Az Északi
tenger megkutatottsága lehetővé teszi, hogy részletes 
szekvencia sztratigráfiai vizsgálatokat végezzenek, 
ezért ebben a témakörben a legtöbb és a legszínvo
nalasabb előadás az északi-tengeri eredményekről 

hangzott el. Európa számára 
két újabb reménybeli terület 
van szénhidrogén perspek
tíva szempontjából. Az egyik 
a Ion-tenger albán és görög 
partvidéke, ahol a szubduk- 
ciós folyamatok nagy gyűrt 
vonulatokat hoztak létre. 
Soha eddig nem láthattunk 
ilyen sok albán előadást, 
amelyeket nagyon jó l il
lusztráltak, de gyengén adtak 
elő. Magyar vonatkozásként 
meg kell említeni, hogy a 
területen a MÓL Rt.-nek is 
van érdekeltsége. A ion-ten
geri övezetről egyelőre szer
kezeti jellegű szeizmikus 
értelmezéseket láthattunk.Egy a derék magyar előadók sorából: ifj. T akács Ernő (ELGI) posztere mellett
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H egedűs Endre a „Liberty Seismic Consultants Inc.” (USA) 
képviselőjeként a kiállításon

Európa másik reménye a paleozoikum lehet, amely
ről szintén hallhattunk néhány átfogó előadást.

A fenti témakörök prezentációi egyébként három 
csoportba voltak oszthatók. Az egyik a nagy te
rületet, akár egy országot bemutató, általános képet 
nyújtó előadások csoportja, a másik a speciális té
májú vagy részterületet boncolgató bemutató és a 
harmadik a kereskedelmi célú előadás. Sajnos, a cím 
néha félrevezető volt, érdekes szakmai kérdésre utalt 
s a valóságban egy semmit
mondó, csak az üzleti célokra 
koncentráló előadást takart.
Az átfogó előadások néha 
nemcsak a szakmai kitekintés 
szempontjából voltak haszno
sak, például Tanzánia kőolaj 
potenciálja mellett sokat meg
tudtunk az ország történetéről 
és földrajzáról is egy tanzániai 
előadótól (kérdés persze, hogy 
ez mennyire illik bele a kon
ferencia témakörébe). Szak
mailag legtöbbet a részterület
tel vagy speciális témával fog
lalkozó előadások nyújtottak, 
ezek voltak a legigényeseb
bek. Kellemes meglepetés volt 
néhány valóban profi orosz 
előadás, bár akadt még néhány 
„m egszoko tt” színvonalú

poszter is. Furcsa kontrasztként szerepelt egy ka
nadai a sziklás-hegységbeli izgalmas takaros szer
kezetetek vizsgálatáról tartott szóbeli előadásával, 
amelyben filctollal színezett és kézzel feliratozott 
ábrákat mutatott be (bár, mint kiderült, egyetemi 
előadó volt). Ennek ellenére le kell vonni azt a 
következtetést, hogy az EAGE színvonalának ma 
már csak a számítógépen készített ábrák felelnek 
meg.

A konferencián a magyar előadók 3 szóbeli és 4 
poszter előadást mutattak be, melyeknek címeit és 
szerzőit az alábbiakban soroljuk fel (* jelöli az 
előadókat):

Szóbeli előadások:

Fodor* L., Horváth F., GernerP., Dövényi 
P., TARI G., Bada G.: Benefits fór Hydrocarbon 
Exploration in the Pannonian Basin from the IBS 
Project

Verő* L., Madarasi A., Seiberl w ., Varga
G.: Magnetotelluric Tracing of the Carpathian Con- 
ductivity Anomaly in the Vienna Basin

D. LŐRINCZ* K., DETZKY G., KlSS-PARCIU P. 
M.: Seismic Study of Tectonic Evolution in the 
Central Part of the Pannonian Basin, Hungary

Poszter előadások:

Scholtz P .: Coherence Calculations of Different 
Seismic Attribute Traces fór Fault Interpretation

TAKÁCS E.: Analysis of a Fiat Spot in Mesozoic 
Carbonate Using Trace and AVO Modelling

*  CompuSeis m

Hazánk lányai és (volt) fiai a CompuSeis kiállítási fülkéjében: D. Lőrincz Katalin 
(ELGI), Jánvári Ilona (ELGI), Pleszkáts Tibor (GECO-Prakla) és N émeth Géza, a 

CompuSeis elnök-tulajdonosa
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Kis s -P a r c iu * P. M., D . L ő r in c z  K .: Tectonic- 
Stratigtaphic Evolution Along the Mid-Hungarian 
Line, Pannonian Basin

BADA* G., FODOR L.: Tertiary Stress Field Evo
lution in the Pannonian Region — Data and Models.

(A konferencia kiadványai, azaz az előadások 
kivonatai az ELGI könyvtárában megtalálhatók.)

A kiállítás

Szeizmikus szemmel nézve a műszerkiállítás ta
pasztalatai úgy összegezhetők, hogy a régi, ismert 
gyártó cégek között hatalmas integráció ment végbe, 
pillanatnyilag a szeizmikus műszereket gyártó leg
nagyobb társaság az INPUT/OUTPUT Inc. Itt ké
szülnek a legkorszerűbb telemetrikus dobozok. A 
legújabb és legszínvonalasabb telemetrikus központi 
egységet viszont egy kis társaság, a CompuSeis 
állította elő, a még 12 évvel ezelőtt az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézetben dolgozó NÉMETH Géza ve
zetésével. A RAPS 2000 típusú központi egység 
alkalmas a legtöbb gyártó által készített dobozok 
2000 csatornájának kezelésére és mindössze egyet
len, 27 kg-os egységből áll. (Húsz esztendeje — 
„sárga cserebogár!” — a szeizmikus műszerpiacot 
még szinte versenytárs nélkül uralta a Texas Instru
ments, amely azóta onnan teljesen eltűnt, az I/O csak 
egy apró mérnökszeizmikus cég volt, míg NÉMETH 
Géza ennyi sem. Ő akkor az azóta már szintén eltűnt 
szocialista hazánk szimpatikus, mosolygós fiaként

tevékenykedett nagy elődök 
nyomában, kiváló munkatár
sak között.)

A mérnökszeizmikus mű
szereknél a csatomaszám nagy
arányú növekedése figyelhető 
meg, a 60—120 csatornás mű
szer a tipikus. Az előző évek 
nagy divathulláma után, ami
kor a 24-bites Delta-Szigma 
konverter alkalmazása volt a 
sláger, most láthattunk éssze
rű kombinációkat is, egyszerű 
erősítésszabályozás és alacso
nyabb bitszámú Delta-Szigma 
konverterek egyidejű alkal
mazásával. Hatalmas előre
lépés van a műszerek szoft
verében, ez elsősorban a 
GEOMETRICS-nél figyel
hető meg. Megváltozott a mé
rések felépítése is. A műsze

rek alkalmasak 120—150 élő csatorna kezelésére és 
reflexiós méréseknél ennél alacsonyabb csatorna
számon szoftveres kiválasztással végzik a stackinget. 
A sok új lehetőséget biztosító korszerű műszerek 
mellett nagy űr, nagy hiány található a rezgéskeltők 
és egyéb mérnökgeofizikai kiegészítő mérési esz
közök területén.

Az ELGI 16 négyzetméteres kiállításán az 
ESS 03-24 szeizmikus műszert mutattuk be, teljes 
kiépítésű szoftverével, amely alkalmas vibroszeiz 
mérésekre, hosszú idejű regisztrálásra, VSP mé
résre, valamint számtalan egyéb szolgáltatásra. Rek
lámoztuk az ESS 48 és 96 csatornás kiépítését is. A 
műszer 0,5—8000 Hz-es frekvenciatartománya, a 
beépített stacking-kapcsoló és az ebből adódó mérési 
gyorsasága még mindig egyedülálló paramétereket 
jelent.

A kiállításon jelen volt régi ismerősünk, a torontói 
Phoenix cég (Leó Fox) is, amely a közelmúltban 
jelentős üzleti sikereket ért el Kínában. A cég két 
elektromos komponenst mérő, illetve ötcsatornás 
GPS szinkronizálású MT műszereit „unlimited” 
számban adta el Kínának, földrengés-előrejelzési 
vizsgálatokhoz. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy 
azonos mérési elvű és tudású mérőműszer saját 
fejlesztésben az ELGI-nél — romló — forintért is 
megvásárolható.)
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Szép volt és hála Istennek, sikerült, vége! (H egedűs Endre, Baráth István, Jánvári Ilona, Bodoky Tamás, Varga Géza,
K iss-Parciu Petru Marcel, Szongoth Gábor)

Karotázsos szemmel Amszterdamban, az 
EAGE-SPWLA konferencián

Az Amszterdamban megrendezett 58. EAGE kon
ferenciával együtt, azonos helyen (RAI) rendezték 
meg a European Formation Evalution Symposium-oí 
(SPWLA). Ez az EAGE vezérkarát és a Dutch Petro- 
physical Society-t egyaránt dicséri, hiszen mindkét 
rendezvényen szép számmal voltak előadások, ame
lyek a karotázs szakemberek érdeklődésére tartottak 
számot. Ebből a kedvező helyzetből fakadt az a 
hátrány, hogy az összesen hét szekcióban tartott 
előadások — legalábbis karotázs szempontból — 
nem voltak összehangolva. Pedig az E teremben 
folyó SPWLA szekció programjában legalább nyolc 
szabad hely volt, amelyek jóval a megnyitó előtt 
ismertek voltak. Mindezek ellenére a kezdeménye
zést mind szakmai, mind gazdasági szempontból 
pozitívan fogadtuk. Növelte a közös rendezvény 
értékét az is, hogy az említett kettősség előnye a 
műszerkiállításon hatványozottan mutatkozott meg. 
A világ jelentős geofizikai cégei mellett az ismert 
karotázs cégek — Schlumberger, Western Atlas, 
Mount Sopris Instruments, Robertson Geologging 
Ltd., Kalamos International Ltd. stb. — is ott voltak 
régi és új műszereikkel, célszoftvereikkel.

Az SPWLA szekcióban négy témacsoportban 
hangzottak el előadások:

— kőzetfizika

— általános kérdések, lyukgeofizika és geológia
— nukleáris módszerek és csövezett fúrólyukban 

végzett vizsgálatok
— elektromos és nukleáris mágneses rezonancia 

(NMR) módszerek.
A fenti témákban 34 előadás szerepelt, amelyből 

30 el is hangzott, s ezek rövid összefoglalói a kiad
vány 2. kötetében „E” jelzés alatt megtalálhatók. 
Nem található meg viszont sehol Claude BOYELDIEU 
érdekes, értékes előadása, amelyben személyes né
zetét mondta el „Legfrissebb eredmények és a jövő  
fejlesztései a lyukszelvényezésben "című előadásában 
öt csoportba sorolta gondolatait:

— a meglévő technikák továbbfejlesztése
— új technika kidolgozása
— vízszintes fúrások szelvényezése
— tároló monitoring
— értelmezési kérdések.
Talán nem érdektelen megemlíteni előadása kez

detét és végét; amikor is bemutatta a Schlumberger 
fivérek által 1927-ben Franciaországban mért első 
elektromos szelvényt, valamint a Maxis 001 szel- 
vényező berendezést, a végén pedig ismertette a 
tároló jellemzésére szolgáló integrált programot, a 
geo-rendszert és három kérdéssel zárta előadását:

— komplex Etológia — komplex pórus rendszer?
— agyagos homok — kis ellenállású termelő 

homokréteg?
— kis porozitás — repedezett tárolók?
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