
Szeizmikus értelmezésSzeizmikus értelmezés



Tematika

- Szerkezetföldtani értelmezés:
- szerkezetek kijelölése szeizmikus szelvényeken
- gyakorlatok: a főbb tektonikai stílusokhoz tartozó szerkezetek azonosítása
- 2D/3D értelmezés

- Szekvenciasztratigráfia alapjai

- Szénhidrogén-kutatás:
- csapdatípusok
- CH-indikátorok



Bevezetés

Célja:j
• geológiai szerkezetek térképezése
• üledékes sorozatok elkülönítése (szeizmikus szekvenciasztratigráfia)
• szeizmikus fáciesanalízis
• esetlegesen szénhidrogén indikátorok kijelölése

Értelmezés alapja:
Lényegesnek tartott reflexiók kijelölése és követése.
A folytonosan követhető reflexiók alakja kirajzolja az egyes deformált geológiai 
szerkezeteket, míg egy adott reflexió megszakadása vetők jelenlétére utal.
A fl iók á h i ít tt t iáj ül dékké ődé j ll é iA reflexiók egymáshoz viszonyított geometriája az üledékképződés jellegére is 
enged következtetni. 



Bevezetés

Kontroll:
• geológia: feltárások, geológiai térképek, 
mélyfúrások leírásai, magminták
• mélyfúrási geofizikai adatok (logok)
• további 2D szeizmikus szelvényekkel való 
korreláció
• 3D értelmezésben: együttes kiértékelés
• esetlegesen gravitációs, mágneses
térképek



Bevezetés

Különböző léptékű/felbontású idő- és mélységszelvények
(TRANSALP working group, Mattick et al., 1994; Szafián et al., 2007)



Szerkezetek kijelölése

Kezdjük a reflektorok kijelölését a szelvény tetején,...
...majd haladjunk lefelé, ahol a jel/zaj arány romlik, és a reflexiók elkülönítése kevésbé egyszerű
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Szerkezetek kijelölése
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1. szeizmikus szelvény

Foz do Amazonas:
- Triász  és kréta rift fázisok,  szinszedimentáció a létrejött félárkokban.
- A poszt-rift termális süllyedés következtében mélytengeri környezet jött létre.
- Tercier delta- ill. lejtőkitöltés, vetők felújulása
- Az Amazonas üledékei a késő-miocéntől kezdve jelennek meg.

Mello et al., 2001,



1. szeizmikus szelvény



2. szeizmikus szelvény

Pó-medence, Déli-Alpok:
- Jura-Kréta: extenzióhoz kapcsolódóan blokkosan feltöredezett, gyakran lisztrikus
vetők mentén elforgatott blokkok alkotta Pó-medence létrejöttevetők mentén elforgatott blokkok alkotta  Pó medence létrejötte.
kialakulása, kiterjedt karbonátplatformok
- Középső-miocén: alpi-appennini orogenezis következtében a vetők felújulnak,
az aljzatot is érintő feltolódások formájában az előtéri medence inverziójaj j j
megkezdődik.
- D-DNy-i irányú takarós szerkezetek.

Anelli et al., 1996



2. szeizmikus szelvény



3. szeizmikus szelvény



Szeizmikus szelvények korrelálása



3D szelvények: időszelvények, időtérképek

forrás: Geomega Kft.



Szekvenciasztratigráfia

Szeizmikus szekvencia:
olyan konkordáns reflexiók együttese, amelyek egymással genetikusan 
összetartozó, egyidőben ill. egy ciklusban keletkezett rétegekről származnak.

A k i l ó é f l ő h tá át k f itá k di k d i f lül tA szekvencia alsó és felső határát unkonformitás, gyakran diszkordanciafelület 
jelöli ki.

Tipikus rétegvégződések:Tipikus rétegvégződések:
felső határ: alsó határ:

Az egyes szekvenciák elkülönítésével az üledékes környezetben bekövetkezett 
változásokra (pl. regressziós/transzgressziós ciklusok) következtethetünk.változásokra (pl. regressziós/transzgressziós ciklusok) következtethetünk.



Szekvenciasztratigráfia



Szekvenciasztratigráfia

Meskó, 1994



Szeizmikus fáciesanalízis

Szeizmikus szekvenciákon belül fácieseket különíthetünk el, amelyeken  belül a 
reflexiók egymáshoz való viszonya, folytonossága, amplitúdója közel azonos.
Ezek alapján az egykori üledékképződési környezet rekonstruálható.pj gy p y

Szekvencián belüli szerkezetek:



Szeizmikus fáciesanalízis



Sacchi et al., 1999



Fáciesek 3D képe



Fáciesek 3D képe, időtérképek alapján



Szénhidrogéncsapdák

Olyan szerkezeti/rétegtani elem, amely gátolja a további migrációt, vagy azt jelentős y g , y g j g , gy j
mértékben lecsökkenti, ezáltal lehetőséget biztosít a szénhidrogén-
felhalmozódásra.
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Szénhidrogéncsapdák

Szerkezeti csapdák: • rétegtömörödéses
• gyűrődéses

f lt lódá• feltolódás
• normálvető
• oldalelmozdulás

Horváth, 1988; Horváth és Dombrádi. 2003



Szénhidrogéncsapdák

Rétegtani csapdák:Rétegtani csapdák:
• fácies változás
• diagenetikus
• unkonformitás
• paleogeomorfológiai



Szénhidrogéncsapdák
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Hidrodinamikai csapdák:



Szénhidrogéncsapdák

A szeizmikus szelvényeken a potenciálisan szénhidrogént rejtő csapdatípusokat
tudjuk kijelölni.
A szeizmika szénhidrogének jelenlétét közvetlenül nem tudja kimutatni.



Szénhidrogén indikátorok

Szerencsés esetben a reflexiókban tapasztalt anomáliák árulkodnak a pórustérfogatot
kitöltő folyadékról.

B i h á ókő bb b é ű i í l ki öl ö á ókőBright spot: a zárókőzet nagyobb sebességű mint a tengervízzel kitöltött tározókőzet.
A szénhidrogén tartalom növeli az impedanciakontrasztot és az amplitúdót.

Di t á ókő t ki bb b é ű i t t í l kitöltött tá ókő tDim spot: a zárókőzet kisebb sebességű mint a tengervízzel kitöltött tározókőzet.
A szénhidrogén tartalom csökkenti az impedanciakontrasztot és az amplitúdót.

Flat spot: gáz/olaj ill gáz/víz határ okozhat olyan mértékű kontrasztot mely önállóFlat spot: gáz/olaj ill. gáz/víz határ okozhat olyan mértékű kontrasztot, mely önálló
reflexióként jelentkezik és közel vízszintes elhelyezkedése által elkülönül.

Polarity reversal: amennyiben a zárókőzet sebessége alig kisebb mint a tározókőzetéPolarity reversal: amennyiben a zárókőzet sebessége alig kisebb mint a tározókőzeté,
a szénhidrogéntartalom csökkentheti annyira a sebességet, hogy a reflexió ellentétes
polaritású lesz.



Szénhidrogén indikátorok


