De bodem gedetailleerd inbeeld gebracht door toepassing
van hoge resolutie seismische technieken

De seismische reflectie techniek
Een seismisch onderzoek bestaat uit drie
verschillende delen: acquisitie, verwerking
en interpretatie. Eenschema vaneen dergelijk seismisch onderzoek is weergegeven
in afb.1.
Bij seismische technieken wordt gebruik
gemaakt vaneentrillingsbron welke seismische golven uitzendt. Golven die aan
een laaggrens in de ondergrond gereflecteerd zijn, worden aanhet aardoppervlak
geregistreerd metbehulp van geofoons.

J. A.C.MEEKES
TNO-Diensl
Grondwaterverkenning

M. M.J. KEMME
TNO-Dienst
(Srondwalerverkenning
Jm^ÊÊ^

Dit geregistreerde golfveld hangt af van
de verschillen in fysische eigenschappen
van de gesteenten inde ondergrond,met
name de dichtheid en de geluidssnelheid.
Het uiteindelijke doel iseen reconstructie
van de ondergrond te maken uitdeaan
het oppervlak gemeten, weerkaatste
golven.
Seismische golven
Een seismische golf is een mechanische
trilling diezich vanuit een seismische

Introductie
Voor de uitvoering vaneen effectief grondwaterbeleid is gedetailleerde kennis
over de verschillende voorkomende grondwatersystemen vanprominent belang.
De begrenzing vandeze grondwatersystemen wordt onder meer beïnvloed door
slechtdoorlatende lagen (aquitards). In Nederland zijn het mei name kleipakketten
die alsaquitards optreden.
Het karteren vansedimentaire structuren draagt belangrijk bijaankennis vande
grondwatersystemen. Sedert dejaren vijftig ishetgebruik vangeofysische technieken hierbij sterk in opkomst. Deze geofysische metingen aanhet aardoppervlak geven eenbelangrijke besparing ophetaantal verkenningsboringen, dat
zodoende teruggebracht kanworden tot eenbeperkt aantal opoptimale locaties.
De conventionele geofysische technieken voor hetgrondwateronderzoek hebben
een beperkt oplossend vermogen in zowel de horizontale alsde verticale richting.
In de olie-industrie vormen seismische technieken aljaren de belangrijkste opsporingsmethode. Bijde Dienst Grondwaterverkenning TNO isdeze techniek
recentelijk aangepast en geschikt gemaakt voor hetinbeeld brengen vande
ondergrond tussen 50en 500m diepte (Hoge Resolutie Seismiek). Belangrijk
hierbij isdatde mate vandetail in het model vande ondergrond dat verkregen
wordt, aanmerkelijk groter isdanbijde olieseismiek en de conventionele voor
grondwateronderzoek toegepaste geofysische methoden.

bron, bijvoorbeeld eenexplosie, voortplant. Eenseismische explosie veroorzaakt
verschillende soorten golven zoals akoestische golven (P-golven), sheargolven
(S-golven) en oppervlaktegolven. Inde
seismische exploratie worden met name
P-golven gebruikt, omdat zede hoogste
voortplantingssnelheid hebben en daardoor niet verstoord worden door later
binnenkomende langzamere golven.
De voortplantingssnelheid van seismische
golven hangt afvan de dichtheid en van
de elastische eigenschappen vanhet gesteente. Karakteristieke P-golf-snelheden
voor niet metwater verzadigde sedimenten zijn 400-600 m/s. In waterverzadigde sedimenten variëren de seismische voortplantingssnelheden vancirca

Seimisch onderzoek
Data acquisitie
. voorbereiding:
landmeten vergunningen
. eigenlijke veldwerk:
7-8 personen (3technicien
4-5 tijdelijke veldwerkers)

Data processing
. grote hoeveelheden data
• processing parameters zijn data
afhankelijk:testszijn nodig
• resultaat: seismische sectie,een
profiel vanreflectoren.

Interpretatie
• bepaling vanstructurele informatie
• boorgat informatie
kan interpretatie verbeteren
. correlatie vanseismische,
structurele en lithologische
informatie.

Afb. 2 - Schematisch
seismogram met:
a. directegolf,
b.gereflecteerdegolf,
c. refractie, d. meervoudige reflectie, e. oppervlakte golf.

1450-2000 m/s. De snelheid hangt sterk
af van de diepte.
Golven worden gekarakteriseerd door
amplitude en golflengte (of frequentie).
Seismische golven bevatten een groot
aantal verschillende golflengtes.Hoe
kleiner de golflengte vaneen seismische
golf des te hoger dete bereiken resolutie
is. Golven meteenkorte golflengte
worden echter sterker geabsorbeerd door
de ondergrond dangolven meteen lange
golflengte.
Wanneer een golf een grensvlak tussen
twee lagen metverschillende voortplantingseigenschappen bereikt,dan
wordt een deel vande energie gereflecteerd, terwijl eenander deel doorgaat. De
verhouding tussen de doorgaande enge-
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Aß. 3 - Mogelijke golfpaden ineenhorizontaal gelaagd medium: a.directegolf,
b.gereflecteerde golf, e.gerefracteerde golf,d.meervoudig gereflecteerdegolf.

reflecteerde energie wordt bepaald door
het contrast in akoestische impedantie tussen de lagen (akoestische impedantie is
het produkt vandichtheid en snelheid).
Doorgaans ishet gereflecteerde deel klein
ten opzichte vanhetdoorgelaten deel.
Het is deze gereflecteerde energie die gebruikt wordt in reflectieseismiek om een
beeld vande ondergrond te bepalen.
Iedere grenslaag geeft in principe een
reflectiesignaal aanhetoppervlak. Hoe
dieper de grenslaag, hoelater hetgereflecteerde signaal binnenkomt.Met
andere woorden, reflecties van grenslagen
op verschillende diepte komen na elkaar
binnen.
Een seismogram iseengrafische weergave vande geregistreerde golven waarbij
de signalen vande verschillende geofoons
naast elkaar worden geplot. Verschillende
oplijningen, 'events' genoemd, worden
dan zichtbaar. Belangrijke events dieop
kunnen treden zijn weergegeven in afb. 2.
Ze worden veroorzaakt door golven met
verschillende looppaden zoals weer-

Afb. 5 - !'eldopsel voor
6-voudigc CMP
bedekking met een
24 kanaals scismograaf
en eenscholinterval van
2 geofoonafslanden.

gegeven inafb.3.Naast reflecties (b) zien
we golven dieinde seismiek refracties
worden genoemd (c)en meervoudige
reflecties (d). Oppervlaktegolven, welke in
het algemeen een lage snelheid hebben,
komen ookvoor ineenseismogram. Voor
de uitvoering vaneenveldwerk wordt altijd eentestmeting gedaan om (onder
andere) te bepalen watde optimale tijden offset- (afstand vangeofoon tot bron)
intervallen zijn voor opname van reflecties.

Standaard seismische reflectietechnieken
maken gebruik vanenkelvoudig gereflecteerde P-golven. Andere golven worden
beschouwd alsruis. Tijdens de verwerking
wordt danookgeprobeerd deze andere
golven te onderdrukken.
Data-acquisitie
De veldopstelling isschematisch weergegeven inafb. 4.
Als bron wordt een geringe, ineen boorgat geplaatste lading dynamiet gebruikt.

Afb. 4- Schematische veldopstelling

plaatsen van schietlading
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Verscheidene Kwartaire en
Tertiaire afzettingen
Kedichem Formatie
Harderwijk Formatie
sedimenten van verwilderde
rivieren
grof zand en klei

Tegelen Formatie
rivier afzeltingen nabij kust
klei met fijn zand
Maassluis Formatie
mariene sedimenten
fijne zanden en klei lagen
Maasluis Formatie
mariene sedimenten
overwegend zanden
Oosterhout Formatie
mariene zanden

in \n co CD CD

Afb. 6 - Geïntegreerde seismische tijdsectie.

Ieder veldwerk start met een aantal testschoten om de optimale lading en diepte
van die lading te bepalen. Iedere ontvanger bestaat uit een string van zes
geofoons in de lengterichting van de lijn,
op gelijke onderlinge afstand.
Het ontvangen signaal wordt in veldeenheden direct bij de ontvangers gedigitaliseerd om ruis op de transponkabcls
te voorkomen. Vervolgens wordt hel
digitale signaal naar de opnamewagen gezonden waar het op band wordt vastgelegd. Door steeds slechts een deel van
de opstelling te verschuiven wordt ieder
datapunt in de ondergrond (Common Mid
Point, CMP) meerdere malen afgetast
(afb. 5).
Data verwerking
Verwerking van seismische velddata is
nodig om ze geschikt te maken voor interpretatie. Velddata afkomstig van hetzelfde

CMP moeten op de juiste wijze bij elkaar
worden opgeteld, 'gestacked'. Dit heeft
een verbetering van de signaal-ruisverhouding tot gevolg. De verwerking
dient zodanig te geschieden dat een seismische sectie, of seismisch profiel, een zo
goed mogelijke afbeelding is van de
reflectoren in de ondergrond.

- snelheidsanalyse voor het bepalen van
de NMO (Normal Move Out: extra looptijd door scheve stralengang) correctie;
- NMO-correctie: voor het stacken van
traces met overeenkomstig CMP dient
voor looptijdverschillen te worden gecorrigeerd (zie afb. 5);
- stacken.

Om een indruk te geven van de verschillende verwerkingsstappen wordt hieronder een kort overzicht gegeven.
- plotten van velddata voor kwaliteitscontrole;
- definitie van preciese opnamegeometrie;
- amplitudebehandcling;
- frequentiebehandeling: deconvolutie,
bandpassfiltering;
- statische correcties: correctie voor
laterale snelheidsverschillen in de onregelmatige oppervlaktelaag;

Interpretatie
Voor de interpretatie van de seismische
sectie dient alle beschikbare relevante
geologische informatie te worden verzameld. Het komt de interpretatie zeer ten
goede als zeer dicht bij de lijn een seismische opname in een boorgat bestaat of
kan worden gemaakt. Door middel van
het correleren van de resultaten van
oppervlak en boorgatseismiek kunnen
reflectoren eenduidig worden geïdentificeerd.
Vervolgens worden de verschillende
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reflectoren in de sectie uitgekarteerd.
Breuken en andere geologische
fenomenen (bijvoorbeeld hellende en uitwiggende lagen) kunnen eenvoudig worden herkend in een sectie.
Onderzoek Utrecht
Om de toepasbaarheid van deze techniek
voor de verkenning van aquifers te testen
zijn op het terrein van de Rijksuniversiteit
Utrecht (de Uithof) seismische metingen
verricht. Op deze locatie is een systeem
voor de ondergrondse opslag van koud en
warm water gepland. Enerzijds is hiervoor
van belang dat er permeabele zanden zijn
voor de opslag zelf, anderzijds moeten er
voldoende, continue kleilagen zijn om de
verbreiding van het water te begrenzen.
De relevante Tertiaire en Kwartitaire
formaties liggen tussen de 60 en 250 m
diepte.
Hiervoor is een korte seismische lijn geschoten (~200 m) waarbij de volgende
opname parameters zijn gebruikt:
aantal ontvangers: 30
station interval: 3 m
opname lijn: bron aan begin van de lijn;
afstand tot eerste geofoon: 18 m
bron: seismische ontstekers ( « 4 g
dynamiet) op 4 m diepte
ontvangers: strings van 6 50 Hz. geofoons
bedekking: 7/8 voudig
registratie tijd: 1024 ms
sample tijd: 0,5 ms.
Voor de verwerking is de standaardprocedure toegepast, wat resulteerde in de
tijd-sectie als weergegeven in afb. 6. In
een nabijgelegen boorgat zijn snelheidsmetingen gedaan om een betrouwbare
tijd-diepte conversie uit te kunnen voeren.
De lithologische boorbeschrijving en
andere geofysische boorgatmetingen
maakten het mogelijk om tot een optimale
correlatie van seismische data en geologie
te komen. Het geschematiseerde boorgat
is naast de tijd-sectie weergegeven in
afb. 6.
De seismische sectie is als volgt geïnterpreteerd. (De bovenste 50 m ligt buiten
het interesse gebied en is daarom niet opgenomen.) Volgens de literatuur
[Van der Gun, 1978] bestaat de toplaag uit
Holocene kleien en lemige zanden met
daaronder kleien, leem en slibhoudende
zanden uit de Formaties van Kedichem en
Sterksel. De eerste duidelijke reflector in
de sectie ligt op 70 ms (56 m). In het
boorgat is dit de overgang van een kleipakket naar zand, hetgeen geïnterpreteerd
wordt als de grens tussen de Formatie van
Kedichem met de onderliggende Formatie
van Harderwijk.

De Formatie van Harderwijk bestaat uit
zandige afzettingen van verwilderde
rivieren (Rijn en Maas). Het afzettingspatroon van deze formatie is sterk
wisselend, wat overeenkomt met het
karakter van de seismische sectie tussen
de 80 en 150 ms. Het seismische karakter
is te typeren als discontinue licht hellende
reflecties met een hoge amplitude. De interne events hebben een hoge amplitude
nabij het midden van de reflecties en
nemen af naar de randen. Deze reflecties
worden geïnterpreteerd als kleilenzen of
andere lenzen met een afwijkende samenstelling in een omgeving van middelgrof
zand. In het algemeen hangt de sterkte
van de reflectie af van het complexe interferentiepatroon veroorzaakt door kleinschalige structuren. In het geval van een
enkele reflector is de amplitude afhankelijk van de dikte van bijvoorbeeld
de kleilens.
Onder deze discontinue reflecties zien we
een regelmatig patroon van reflecties met
een grotere laterale verbreiding. Deze
worden geïnterpreteerd als de fluviatiele
afzettingen van de Tegelen Formatie.
Deze sedimenten zijn in de buurt van de
kustlijn, in een veel rustiger milieu afgezet.
De overgang van de Formatie van
Harderwijk naar de Formatie van Tegelen
is niet als een duidelijk seismisch event in
de sectie te herkennen. Dit is te verklaren
uit een geleidelijke verandering van het
afzettingsmilieu, waarbij ook de afzettingen geleidelijk veranderen van overwegend zandig naar steeds meer klei. Van
zo'n geleidelijke overgang is geen seismische reflectie te verwachten. Zoals zojuist genoemd, uit de overgang van milieu
zich wel in het karakter van de reflecties.
Deze opeenvolging klopt met de
geologische setting: in het boorgat vinden
we de overgang naar kleiïge afzettingen
rond de 125 m (150 ms).
Het contact met de onderliggende
Formatie van Maassluis geeft wel een
duidelijk event in de sectie. De abrupte
overgang van het kleipakket van de basis
Tegelen naar de middelfijne zanden aan
de top van de Formatie van Maassluis is
duidelijk herkenbaar (155 m, 183 ms). De
formatie als geheel kenmerkt zich door
continue doorlopende reflectoren. De
sedimenten zijn van mariene oorsprong.
In het boorgat komen twee kleipakketten
voor van circa 10 m dik. Deze zijn ter
hoogte van de boring (~ter hoogte van
station 52) duidelijk in de sectie te herkennen op een diepte tussen de
193-203 ms (165-175 m) en 212-220-ms
(186-195 m). Deze reflecties zijn tot ongeveer het midden van de sectie vervolg-

baar. Verder rechts treedt vermoedelijk
interferentie op met reflecties van een
fijnere interne gelaagdheid waardoor de
dikkere lagen zich plaatselijk niet meer
manifesteren. De basis van het onderste
kleipakket is zeer duidelijk over de hele
sectie vervolgbaar.
De onderkant van de formatie, c.q. de
grens van het Kwartair met de Formatie
van Oosterhout, in de boring aangetroffen
op 225 m, zien we in de sectie op 250 ms
waar het rustige patroon van het basis
Kwartair plotseling overgaat in de sterke
continue reflecties daaronder.
Conclusie
In de seismische sectie kunnen, tussen de
50 en 250 m duidelijk de verschillende
eenheden en bovendien de aard van hun
afzettingsmilieu herkend worden.
Bekende watervoerende pakketten kunnen worden getraceerd en de continuïteit
van de afsluitende pakketten kan worden
aangegeven. In de sectie zijn geen
breuken aangetroffen. Deze mate van
detail in het model van de ondergrond,
dat met de seismische reflectietechniek in
dit dieptebereik behaald kan worden, is
groot in vergelijking met tot nu toe
gebruikte geofysische methodes. Door
deze gedetailleerde kennis van de ondergrond kunnen boringen voor de verkenning van de grondwatersystemen
optimaal worden gelo'caliseerd waardoor
het aantal benodigde boringen aanzienlijk
kan worden teruggebracht.
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J. A.C.MEEKES and M.M.J. KEMME:
Detailed mapping of the subsurface by the
application of high resolution seismic
techniques
High resulution seismic techniques (HRS)
contribute significantly to delineating aquifers, by
supplying detailed information on sedimentary
structures. Geophysical methods conventionally
applied in hydrogeological surveys often fail to
provide the resolution required for groundwater
studies. The importance of HRS to groundwater
studies is illustrated by a survey conducted near
town of Utrecht. Adetailed correlation between the
events in the seismic image and the subsurface
layers is presented.

