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Ciele 3D modelu:
Vytvorenie geologického rámca pre hydraulický model
Vytvorenie 3D modelu podložia Dunajskej panvy
definícia štruktúrnych a stratigrafických plôch ktoré určujú dnešnú geologickú stavbu územia
korelácia horninovej náplne
priradenie atribútov k horizontom/zónam > modelovanie vlastností

-

Priame výstupy
Grafické výstupy:
-

geologické mapy horizontov
hĺbkové mapy horizontov
geologické rezy

Vytvorenie textovej prílohy

Postup tvorby 3D modelu:
1.

Prípravná fáza: vytvorenie spoločného rámca pre všetky strany
(softvér: MS Excel a Word, MapInfo)
1.1. vytvorenie spoločných smerníc (horizonty, mierka, súradnicový systém atď.)
1.2. vytvorenie spoločnej zjednotenej stratigrafickej legendy pre všetky zúčastnené inštitúcie

2.

Zber a spracovanie dát – zdroje (softvér: MS Excel a Word, MapInfo, grafické editory)
2.1. existujúce vrtné údaje
2.2. existujúce seizmické rezy
2.3. literatúra (publikované mapy, rezy)

3.

Spracovanie dát, zakladanie modelu (softvér: MS Excel, MapInfo, Petrel)
3.1. prepočet (slovenských) seizmických rezov (čas vs. hĺbka)
3.2. „prekódovanie“ vrtných údajov podľa zjednotenej stratigrafickej schémy (fáza 1.1.), korelácia vrtných údajov
3.3. zadávanie údajov do modelovacieho softvéru PetrelTM

4.

Tvorba modelu (softvér: Petrel)
4.1. vytvorenie horizontov podľa dohodnutých smerníc (fáza 1.2.)
4.2. vytvorenie zlomového modelu
4.3. vytvorenie 3D modelu (kombinácia zlomov a horizontov)
4.4. spresnenie náplne zón na základe formácií podľa zjednotenej stratigrafickej schémy

5.

Výstupy (softvér: Petrel, Corel DRAW, GIMP, MS Excel, Word, PowerPoint)
5.1. geologické mapy jednotlivých horizontov
5.2. mapy hĺbok jednotlivých horizontov
5.3. geologické rezy
5.4. vysvetľujúci text
5.5. prezentácie

Fáza 1 - Príprava na tvorbu 3D modelu - 1.2. Spoločné smernice
Súradnicový systém:
Maďarsko: EOV
Slovensko: S-JTSK („Křovák“)

UTM 33N (=Universal Transverse Mercator, sever, 33. pásmo)

Modelové horizonty:
0. povrch (SRTM = Shuttle Radar Topography Mission; model povrchu na základe satelitných snímok NASA)
< zóna kvartéru: kvartér + najvyšší pliocén >
1. báza kvartéru (zdroj: DANREG, literatúra – NIE vrtné údaje!)
< zóna vrchného panónu: vrchný panón + spodnejší pliocén >
2. báza vrchného panónu
< zóna spodného panónu >
3. báza spodného panónu
< zóna sarmátu >
4. báza sarmátu
< zóna bádenu >
5. báza bádenu
< zóna bádenských vulkanitov: lokálne vyvinutý bádenský andezitový vulkanizmus –
„stratovulkán Kráľová“ – len v Dunajskej panvy!!!>
(6. báza bádenských vulkanitov)
< zóna paleogénu a spodného miocénu: väčší význam iba v južnej časti, resp. v Blatnianskej
depresii >
7. báza kenozoika = povrch predkenozoického podložia (čiastočne z literatúry)
< zóna predkenozoických útvarov >

Fáza 1 - Príprava na tvorbu 3D modelu - 1.1. Tvorba zjednotenej stratigrafickej schémy
Problém: projekt Transenergy – supra-oblasť ako aj všetky pilotné oblasti – siaha cez štátne hranice, ale
stratigrafické systémy zúčastnených krajín sú ťažko korelovateľné
Riešenie: spoločným úsilím vytvoriť zjednotenú stratigrafickú schému podľa vekových a litologických kritérií, ktorá
bude v rámci projektu Transenergy platná pre všetky zúčastnené strany – „budeme hovoriť o tom istom“
Príklad:
Podľa lokálneho delenia
Názov súvrstvia
Slovensko

Volkovské a Kolárovské
súvrstvie

Maďarsko

Zagyvianske a
Nagyalföldské súv.

Rakúsko

Rohrbašské súv.

Slovinsko

Ptuj-Gradské súv.

Podľa stratigrafickej schémy Transenergy
Litológia

Riečny, jazerný a
kontinentálny piesok,
silt, íl; niekedy s lignitom
a štrkom

Vek

Nové označenie

Vrchný miocén –
pliocén

MPl

Fáza 2 - Vstupné údaje: 2.1. Vrtné údaje
Počet vrtov

Najhlbší [m]

Najplytší [m]

Priemer [m]

Slovensko

146

3303

113

1139

Maďarsko

189

4517

100

1084

Rakúsko

74

1860

114

243

lokalizácia vrtov – 2D
lokalizácia vrtov – 3D s
vyznačením jedného „plotu
vrtov“ (well fence)

Fáza 2 - Vstupné údaje: 2.2. Seizmické údaje
Počet seiz. rezov

Zdroj

Prepočet na hĺbku

Digitalizované

Slovensko

21

z literatúry, 4 SEG-Y

ŠGÚ DŠ

ŠGÚ DŠ

Maďarsko

57

SEG-Y

MÁFI

MÁFI

Rakúsko

0

–

–

–

línie seizmických rezov

pohľad 2D
pohľad 3D (digitalizované)

Fáza 3 - príprava na tvorbu 3D modelu
3.1. digitalizácia a prepočet (slovenských) seizmických rezov (čas vs. hĺbka)

Digitalizácia horizontov z
bitmapových podkladov

Fáza 3 - príprava na tvorbu 3D modelu 3.2. korelácia vrtov

„plot z vrtov“ (well fence)

korelácia vrtov

Fáza 4 - tvorba 3D modelu 4.1. vytvorenie neporušených horizontov z vrtných a seizmických
údajov

horizont bázy kenozoika – 2D

horizont bázy kenozoika – 3D

Fáza 4 - tvorba 3D modelu 4.2. vytvorenie zlomového modelu

mapa zlomov – 2D

zlomový model – 3D

3D grid

Fáza 4 - tvorba 3D modelu 4.3. vytvorenie 3D modelu zlomami porušených horizontov
(kombinácia neporušených horizontov a zlomového modelu)

Fáza 5 – priame výstupy

5.1., 5.2. a 5.3. geologické mapy a mapy hĺbky jednotlivých

horizontov, geologické rezy
mapa hĺbok
podložia horizontu
bázy kenozoika

geologický rez
(s horizontmi)

geologická mapa podložia na horizonte
bázy kenozoika (s formáciami)

