BASALT TRUPULEIKIN

Seismiskar kanningar
á Glyvursnesi
í 2003

1. mynd vísir ein seismiskan skurð, ið liggur í landsynnings
partinum í føroyska økinum og tvørturum Hetlandsrennuna.
Seismikkurin er tulkaður, t.e. at tað út frá seismikkinum er
teknað omaná seismikkin, hvussu undirgrundin sær út.

Myndin lýsir basalttrupulleikan. Undir basaltinum ber illa til
at tulka seismikkin, og hetta ger tað trupult at gera neyvar
fyrireikandi kanningar, sum eru avgerandi fyri, hvar borast
skal. [E. Lamers and S.M.M. Carmichael, 1999]
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Í sambandi við fyrra útbjóð
ingarumfar varð Sindri–
bólkurin (www.sindri.fo)
settur á stovn, og hann er
fíggjaður av teimum olju
feløgum, sum tá fingu leitingarloyvi í Føroyum.
Endamálið við bólkinum er at stuðla tiltøkum,
sum hava týdning fyri framhaldandi oljuleiting
í Føroyum. Eitt av hesum tiltøkum er SeiFaBa
átakið (Petrophysical and Seismic Properties of
Faroes Basalts; www.basaltphysics.net). Sum
liður í hesum átaki eru ymsar seismiskar kann
ingar gjørdar á Glyvursnesi og í Vestmanna.
Tað serliga við at gera kanningar á landi í
Føroyum er, at her verður seismikkurin skotin
beinleiðis inn í basaltfláirnar, og mátingar
verða gjørdar beinleiðis á basalti. Umframt at
dáturnar beinleiðis kunnu nýtast til at lýsa,
hvussu seismikkur ferðast í basaltfláunum, so
kunnu dáturnar saman við aðrari vitan innan
jarðfrøði nýtast til at menna ein myndil til
simulering av, hvussu seismikkur ferðast í
basaltfláum. Við einum tílíkum myndli ber til
við simuleringum at kanna seismik í basaltflá
unum undir skipaðum umstøðum og royna,
hvussu ymiskir hættir at viðgera dáturnar
kunnu betra um endaligu dáturnar.
Hvat er seismikkur?
Seismikkur eru mátingar av jarðristingum. Seis
miskar kanningar verða gjørdar við at máta
ekkóið av ristingum úr undirgrundini, sum eru
skaptar á yvirflatuni. Tað kann samanberast við
ekkolodd á skipum, men umframt at síggja

ekkóið frá havbotninum, so sæst tað eisini frá
broytingum í teimum ymsu jarðløgunum í
undirgrundini.
Seismiskar kanningar eru ein týðandi táttur í
oljuleitingini. Seismisku dáturnar verða tulk
aðar, og undirgrundin verður á henda hátt kort
løgd. Til ber at meta, um jarðfrøðin er tann
rætta, fyri at eitt oljuøki kann vera til staðar.
Um sannlíkindini fyri einum oljufundi eru nóg
stór, verður borað. Av tí at tað er dýrt at bora,

2. mynd vísir, at megin
parturin av føroyska
økinum er fjalt av basalti.
Á myndini vísir „National
border„ markið millum
Føroyar og Bretland,
og „SE limit of flood
basalts„ vísir markið á
basalti í undirgrundini
(sí 1. mynd). Reyð punkt
eru oljufelt enskumegin
markið. [Sorensen, 2003]
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A

er tað av stórum týdningi, at tær fyrireikandi
kanningarnar eru neyvar fyri at minka um talið
á „turrum“ brunnum (boringar har eingin olja/
gas verður funnin).
Seismikkur og basalt
Tað er trupult at gera seismiskar kanningar í
økjum, har basalt (gosgrýti) er. 1. mynd vísir
ein seismiskan skurð, ið liggur í landsynnings
partinum í føroyska økinum og tvørtur um

Myndil:

Teir seismisku eginleikarnir verða avgjørdir so gott sum til
ber fyri øll punkt (x,y,z). Í hesum føri eru tað dátur av Glyv
ursnesi, úr Vestmanna og úr boriholinum í Lopra saman
við jarðfrøðilýsingini hjá Jóannesi Rasmussen og Arne
NoeNygaard av Føroyum, sum eru grundarlag fyri
myndlinum.
Simulering: Í einum myndli verður roknað, hvussu ein seismisk bylgja
ferðast.

4. mynd. Klárgering av
upptøkutólum á landi
(geofonum). Tær vórðu
grivnar niður, so minni
óljóð skuldi vera. Síðani
vórðu tær knýttar í ein
seismikkápul, sum kom
frá upptøkumiðstøðini
(3. mynd).
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5. mynd. Kápul (streamer)
til upptøku av seismikki
á sjógvi er spentur
millum sleipibát (pílur
A) og Jackup rigg.
Kápulin varð førdur til
upptøkumiðstøðina (3.
mynd). Við píl B er bátur
við luftkanón til skapan
av seismiskari bylgju.

3. mynd. Bilurin var
upptøkumiðstøðin, har allar
mátingarnar vórðu talgildaðar.
Vognurin aftan er til at flyta
útgerð. Aftanfyri vognin sæst
ein av seismikkáplunum. Hann
liggur tvørturum hegnið. Við
píl A stendur borivognurin,
ið nýttur varð, tá ið dynamit
varð nýtt til at gera seismiskar
bylgjur.

Hetlandsrennuna. Seismikkurin er tulkaður, t.e.
at tað sambært seismikkinum er teknað omaná
seismikkin, hvussu undirgrundin sær út.
Myndin lýsir basalttrupulleikan. Undir
basaltinum ber illa til at tulka seismikkin, og
tað ger tað trupult at gera neyvar fyrireikandi
kanningar, sum skulu vera við til at avgera,
hvar ið borast skal.
Markið millum Føroyar og Bretland er á
myndini umleið har, sum basaltið endar, og lýs
ir tað væl munin á at leita eftir olju í føroyskum
øki og í bretskum øki. Undantikið landsynn
ingshornið (eisini nevnt gullhornið), er megin
parturin av tí føroyska økinum fjalt av basalti
(2. mynd).
Hví er tað trupult at síggja undir basalt?
Basalt er sera gott til at bera seismiskar bylgjur,
og harvið skuldi borið til at sæð ígjøgnum bas
alt.

6. mynd. Kanningarøkið á
Glyvursnesi. Bláar linjur
á landi vísa geofonir (4.
mynd), tá ið skotið verður
við dynamitti sum keldu.
Skotpunktini liggja eftir
somu linjum. Gul og reyð
linja á landi vísa geofonir,
tá ið skotið verður við
luftkanón sum keldu. Gul
og reyð punkt á sjógvi eru
skotpunkt fyri luftkanón.
Grøn linja á sjógvi er
upptøkukápul (5. mynd).
Basalttrupulleikin liggur í, at tað eru stórar
broytingar frá sedimentum (legugrýti) til basalt,
umframt at tað eru stórar broytingar inni í
basaltinum (royðugrót og innskotið grót). Har
umframt eru nógvar rivur í basaltinum, ið
kunnu órógva tað seismiska signalið.
Sagt á ein annan hátt, so er tað ein spurn
ingur um, hvussu nógv av teirri seismisku
bylgjuni kemur ígjøgnum basaltið, og hvussu
bylgjan sær út, aftaná at hon hevur verið ígjøgn
um basaltið.
Tó skal sigast, at ikki alt basalt er líka trupult
at síggja ígjøgnum.
Fyribils úrslit
Seismikkurin á Glyvursnesi vísir reflektiónir
(ekkó) frá í minsta lagi 1500 metra dýpi og
møguliga heilt frá 3000 metra dýpi. Her skal
havast í huga, at tjúgdin á basaltinum í stórum
parti á føroyska økinum er minni enn 1000
metrar.
Simulering av seismiskum bylgjum í einum
modelli gjørt útfrá jarðfrøðiligari vitan um bas
altfláir í Føroyum gevur úrslit, sum eru í sam
svari við seismikkin á Glyvursnesi.

Tað gevur vónir um, at tað fer at bera til at
gera ein myndil fyri basaltfláir, ið kann brúkast
til simulering av seismiskum bylgjum. Ein tílík
ur myndil fer at gera tað møguligt at gera neyv
ar kanningar av ferðingini hjá seismiskum
bylgjum í basaltfláum.

Bókmentir
Lamers, E. and Carmichael, S.M.M., 1999, The Paleocene deepwater
sandstone play west of Shetland, Petroleum Geology of Northwest
Europe: Proceedings of th 5th conference, s 645659.
Sorensen, A.B., 2003, Cenozoic basin development and stratigraphy
of the Faroes area, Petrolum Geoscience, 9, s 189207.

Uni Petersen
er útbúgvin cand. scient. í jarðalisfrøði á Københavns Universitet 2002.
Hann hevur síðan 2002 starvast sum Phd lesandi á Náttúruvísinda
deildini, Fróðskaparsetur Føroya. Phd granskingin umfatar serliga
seismiskar kanningar í basalti.
Teldupostur: uni@setur.fo

 • FRØÐI 2/200

