
A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya 
karsztvízjelző készülék szerkesztésére

PÁLYÁZATOT h ir d e t  

A pályázat tárgya
Olyan karsztvízjelző készülék szerkesztése, amellyel a vetődések, illetőleg karszt

vízjáratok helyzetét mind a külszínről, mind a bányavágatokból 1—2 m-es pontos
sággal előre meg lehet állapítani. A készüléknek a víz nagyságrendjére nézve is tájé
koztatást kell nyújtania, vagyis a hely megjelölésén kívül kétséget kizáróan tájékoz
tasson arról is, hogy a készülék kismennyiségű vizet, vagy komoly vízveszélyt jelentő 
nagymennyiségű vizet jelez. A külszínről eszközölt méréseknél a készülék hatótávolsága 
legalább 600 méterig, a bányavágatokból eszközölt méréseknél legalább 60 m-ig te r
jedjen. Ha a hatótávolság ilymérvű változttása egy készülékkel nem olható meg, 
úgy kis és nagy távhatású készülék szerkesztése is számításba jöhet.

A pályázat célja
A karsztvízjáratok preventív cementálásának lehetővé tétele, a vízjáratok hely

zetének a pályázat tárgyát képező készülékkel való megállapítása alapján, amellyel 
a fővetők mentén lévő vízjáratokat a külszínről, a kisvetőkkel kapcsolatos vízjáratokat 
pedig a bányavágatokból előre meg lehet állapítani.

A pályázat általános feltételei
K i pályázhat:

1. Pályázhat bárki, akár egyénileg, akár munkacsoport keretében. Pályáz
hatnak továbbá kutatóintézetek, vagy más tudományos intézetek, illetve az azokban 
működő kutatók és kutatócsoportok. A pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Osztályához kell beküldeni, a pályázó nevének, lakcímének, munkahelyé
nek és beosztásának megjelölésével. Munkacsoportnál a munkában résztvevő tago
kat is fel kell tüntetni.

2. A pályázó, amennyiben már kísérleteihez anyagi támogatást kíván, nyújtson be 
az Akadémia Műszaki Tudományok Osztályához egy előzetes tervet, műszaki 
leírással együtt, amelyben elgondolásának lényegét, előzetes számításait és várható 
eredményeit ismerteti. Az Akadémia az így benyújtott tervezetet felülvizsgálja és 
annak elbírálása után dönt az anyagi támogatást illetőleg. A pályázaton való rész
vétel nem érinti a pályázónak esetleges újítási díjra való jogát.

A pályázat műszaki feltételei
A benyújtott pályázatnak az alábbi feltételeknek kell eleget tenni:
a) A készülék méretezett rajza.
b) Részletes műszaki leírás : a készülékről, a mérés és térképezés módjáról, a számítás 

menetéről, a várható eredményről úgy a vízvezető-vető helyének kívánt pontosságú 
meghatározásáról, mint a víz nagyságrendjének megállapításáról.

c) A műszaki leírásban foglalt adatok helyességéről és a készülék gyakorlati alkal
mazhatóságáról szóló sorozatos kísérleti eredmények jegyzőkönyve és kiértékelése.



A pályázati feltételek adatainak ellenőrzése
A beküldött pályázatokat a pályázati feltételek adatai szerint a Tudományos 

Akadémia Műszaki Osztálya szakértők bevonásával fogja teljes részletességgel elbírálni, 
a szükségesnek mutatkozó vizsgálatokat lefolytatni, vagy kutató intézetek ú tján  ellen
őriztetni és kivizsgáltatni.

A pályázat határideje
Az előzetes tervezet beküldésének határideje 1953. december 31.
A pályázat beküldésének határideje: 1954. december 31.

A pályázat összege
A feltételek teljes kielégítése esetén 100 000 Ft.
Amennyiben a külszínről és a bányavágatokból eszközölt mérések egy készü

lékkel nem oldhatók meg, úgy csak a külszínről jelző mérőberendezés pályadíja 50 000 Ft. 
és csak a vágatokból jelző mérőberendezés pályadíja 50 000 Ft.

Értékes részleteredményeket tartalmazó javaslatok 30 000 Ft-ig terjedő prémium
ban részesíthetők.

A pályázati összeg (prémium) 25%-a a pályázat eredményének kihirdetésekor 
kerül kifizetésre, a további 75%-a 1 éven belül fizetendő abban az esetben, ha apályá
zat tárgyát képező eljárás, illetőleg készülék a fenti idő alatt a gyakorlatban is megfelel 
a pályázati követelményeknek.
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Д . С е н а т  и О.  А д а м :

СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ЮГОЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ВЕНГРИИ.

Линзообразные третичные отложения, покрывающие карстовый фундамент, 
представляют для измерений отраженных волн весьма значительные затруднения. 
Цель геологических и физических исследований этих проблем —• нахождение пределов 
употребления метода отваженных волн и уточнение соответствующего используемого 
способа. Для этого одним из соответствующих приемов оказался способ воздушных 
взрывов вследствие его благоприятного спектра частоты. Дальнейшие исследования 
с постоянным геологическим и физическим истолкованием явлений считаются необхо
димыми.

G.  S z é n á s  —  О.  Á d á m :

SEISMOGEOLOGICAL CONDITIONS IN SW HUNGARY

In reflection-seismic surveys extraordinary difficulties arise from the lenticular 
tertiary  sediments covering the karsteous basement. The investigation of this problem 
by  geological and geophysical explorations aims to find the limit of applicability of the 
reflection-seismic method, and to point out the way for an improved technique to be 
followed. Airshooting seems to be one of the right solutions because of its favourable 
frequency spectrum, though it is still necessary to carry out further experiments, with 
permanent geological and geophysical interpretation of phenomena.

SZEIZMOGEOLÓGIAI VISZONYOK DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGON
SZÉNÁS GYÖRGY és ÁDÁM OSZKÁR

Délnyugat-Magyarország harmadkori üledékekkel fedett területén 
évek óta próbálkozások történnek reflexiós szeizmikus mérőmódszerrel.

A mérések eddig általában nem váltották be a hozzájuk fűzött remé
nyeket, bár azt is meg kell állapítani, hogy a geológusok nem ismerve kellő
képpen a szeizmika teljesítőképességének korlátáit és határait, túlnagy 
követelményeket tám asztottak és csalódottnak érezték magukat, ha vára
kozásuk nem talált teljes kielégítésre.

Nem szorul külön bizonyításra az a tény, hogy különböző földtani 
viszonyok különböző szeizmikus problémákat vetnek fel, sőt vannak olyan 
földtani körülmények is, amelyekről a szeizmikus módszer mai fejlettségé
ben nem képes információt adni.

A geofizikai módszerek alkalmazását a kőzetek fizikai tulajdonságai
ban (sűrűség, mágnesezettség, rugalmasság stb.) jelentkező különbségek 
teszik lehetővé. A kutató geofizikusok helyesen hangsúlyozzák azt, hogy az 
alkalmazott geofizika feladata fizikai különbségek, fizikai tényezők mérése. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy e fizikai különbségeket, fizikai ténye
zőket földtani tényezők hozták létre. Joggal tartanak tehát számot a geo
fizikus érdeklődésére a «mérhető» földtani tényezők, illetve azon tényezők, 
melyek a méréseket kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolják.
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2 Szénás György és Ádám Oszkár

A földtan és az alkalmazott geofizika nagy mértékben egymásra van
nak utalva. Kőolajkutató szeizmikus méréseket nem a földkéreg tetszés 
szerinti helyein szoktak végezni, hanem ott, ahol kőolaj előfordulás föld
tanilag lehetséges. A mérések várható kilátásait és gazdaságosságát, mint a 
továbbiakban látni fogjuk, földtani körülmények erősen befolyásolják.

A kutató szeizmikával szemben támasztható igény lényegében két 
tényezőtől függ: 1. a módszer fejlettsége (beleértve a műszerek technikai 
fejlettségét), 2. a mérendő terület földtani viszonyai.

Melyek azok a földtani tényezők, amelyek a szeizmikus méréseket 
befolyásolják?

A szeizmikusok ilyen fogalmakkal dolgoznak: sűrűség, rugalmasság, 
terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz, diszperzió, akusztikus ellenállás, 
diffúz visszaverődés stb. Üledékes kőzeteknél ezek a fogalmak, s főleg a 
bennük fellelhető különbségek (tehát a mérhető tényezők), valamennyien az 
üledékképződés valamely sajátságával, illetve változásával kapcsolatosak. 
(Magmatikus és metamorf kőzeteknél ásványtani tulajdonságok, illetve 
ezek különbségei adhatnak mérhető fizikai tulajdonságokat.)

Az elmondottakat az alábbi egyszerű összefüggés szemlélteti. A mészkő 
refrakciós módszerrel mért terjedési sebessége nagyobb, mint a márgáé és
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Szeizmogeológiai viszonyok Délnyugat-Magyarországon 3

jóval nagyobb, mint a homokkőé (kivéve néhány ősi kvarcitot). A mészkő 
mélyebb tengeri, a márga sekélyebb, de még nyílt tengeri, a homokkő 
partszegélyi üledék facies általában. Ezen facieseknek kedvező vertikális 
eloszlása a terjedési sebességek megfelelő kedvező eloszlását eredményez
heti. Ezen faciesek nagymérvű laterális változásai (pl. kiékelődött lencsék) 
azonban zavart sebességeloszlást eredményeznek és rendkívül megnehezí
tik, vagy éppen lehetetlenné teszik az értelmezést. Az 1. ábrán bem utatott 
— a tényleges mérések során nyert — két terjedési időgörbe igazolja ezt az 
állítást. A két — szomszédos terítésekből származó — hiperbola, mint az 
időkorreláció kétségtelen lehetősége mutatja, szoros kapcsolatban van 
egymással, a különböző terjedési sebesség azonban az ábrázolt három 
különféle földtani körülmény bármelyikét jelentheti, kis vetőt, közbetelepült 
nagyobb (V2) terjedési sebességű lencsét, vagy nagyobb átlagdőlést.

Vannak természetesen bonyolultabb összefüggések is. Ezen össze
függéseknek vizsgálata hazánkban nem tekinthet hosszú múltra vissza, 
mint maga a szeizmika sem. A vizsgálatokat a mérések nehézségei tették 
szükségessé. E célra a Geofizikai Intézet külön kísérleti csoportot szerve
zett, azonban a rutinm unkát folytató csoportok ipari mérései is — mintegy 
«melléktermékként» — sok olyan adatot szolgáltattak, amelyek a szeizmikus 
mérések problémáit közelebb segítik a megoldáshoz.

Szükségesnek látszik néhány, a tárggyal kapcsolatos alapfogalom 
tisztázása.

A kőolaitároló szerkezetek

Területünkön a szénhidrogének — az eddigi mélyfúrások tanúsága 
szerint — enyhén boltozódott (3—5°) alsópannon szerkezetekben, homokos, 
lencsés faciesben, vagy az alaphegység felszínét borító litotamniumos 
mészkő repedéseiben helyezkednek el. Az alsópannon szerkezetek általá
ban az alaphegység emelt helyzetű rögei felett települnek, a litotamniumos 
mészkő pedig mint «lepelképződmény» borítja az alaphegységet, elsősorban 
lejtőit. Felette szarmata és pannon üledékek települnek.

Az előforduló kőzetek
Az alaphegység felső triász dachsteini mészkő vagy fődolomit. Mind

két kőzetfajta tömött, cukros szövetű. Sűrűségük 2,5 —2,8 között változik. 
A rengéshullám terjedési sebessége ezekben a kőzetekben, a magyar meden
cében szerzett refrakciós tapasztalatok szerint 4 — 6000 m/sec körül van.

Az alaphegységre nagy üledékhézaggal települ a miocén (tortonai) 
litotamniumos mészkő. Sűrű és tömött. Sűrűsége és terjedési sebessége igen 
közel van a triász karbonátokéhoz. Vastagsága 10 és 200 m között változik, 
legtöbbször alatta marad a mesterségesen keltett hasznos rengés hullám
hosszának (kb. 50 m). Részben ezért, részben a csaknem egyező terjedési 
sebesség miatt, az alaphegységtől különálló problémát általában nem 
jelent. Az üledékhézag m iatt nem tekintjük alaphegységnek.

Felette üledékfolytonossággal települnek az egyre sekélyedő, majd 
beltavakra szakadozó és a partvonalat gyakran változtató szarmata és 
pannon «tenger» üledékei, homokok, homokkövek, * márgák, agyagok. 
A helyenként feldúsuló mésztartalom szabálytalanul elhelyezkedő mész- 
márga közbetelepüléseket alkot, főleg a felső pannonban. A település kiéke
lődő, lencsés, mind vertikálisan, mind laterálisán rendkívül változatos.
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4 Szénás György és Ádám Oszkár

A sűrűség, mint az elmondottakból következik, szintén erősen változó, 
mindenesetre általában 2,5 alatt van. A szarmata és pannon összlet átlagos 
terjedési sebessége, a mélyfúrási szeizmikus szelvényezések, valamint a 
reflexiós terjedési időgörbéből számított átlagsebesség (t0V) diagrammok 
adatai szerint 3000 m/sec alatt van.

Meg kell még említenünk, hogy a terület egyes helyein az alaphegy
séget andezit faciesü eruptívum borítja. Ennek vastagsága nem nagy, 
terjedési sebessége megközelíti az alaphegységét, ezért ezt szeizmikus szem
pontból alaphegységnek szoktuk tekinteni. A litotamniumos mészkőnél 
idősebb.

A harmadkori kőzeteket az alaphegységgel szemben fedőhegységnek 
nevezzük.

Tektonika
Bár a tárgyalás szempontjából csaknem közömbös, mégis az alapfogal

mak teljességének kedvéért röviden megemlékezünk a tároló szerkezetek 
keletkezésének kérdéséről.

Háromféle felfogást különböztetünk meg. Az 1. sz. felfogás szerint a 
szerkezetek úgy jöttek létre, hogy a neogén összletet az alaphegység egyes 
rögeinek vertikális, izosztatikus emelkedése helyenként felboltozta. A 2. sz. 
felfogás szerint az adott triász mészkő-reliefen ülepedés közben keletkez
tek a szerkezetek, mint úgynevezett települt formák. A 3. sz. felfogás 
szerint a szerkezetek fiatal harmadkori hegységképződések, gyűrődéses 
mozgások révén keletkeztek, az alaphegységtől többé-kevésbbé független 
mozgással.

* * *

Az elmondottakból számunkra a sűrűségek és rugalmasságok különb
sége, tehát a terjedési sebességek különbözősége jelenti a lényeget.

Tekintettel arra, hogy ezen különbségek az alaphegység és fedőhegy
ség (illetve litotamniumos mészkő és szarmata) határfelületén kétségkívül 
fennállnak, valamint a harmadkori összletben is vannak sűrűség- és rugal
masságkülönbségek, — a terület kőolajtároló szerkezetei reflexiós szeiz
mikus módszerrel elvben kutathatók. Akadályt a mélység sem jelenthet, 
mert az alaphegység felszíne kevés helyen van 3000 m alatt.

A valóságban azonban sem az alaphegység felszínéről (egy esetet ki
véve), sem a harmadkori összletből nem kaptunk összefüggő, jól követ
hető és korrelálható felületelemeket, úgynevezett vezérhorizontot.

A problémákat az alábbiak szerint rendszereztük és tárgyalásuk alkal
mával közöljük a megoldásra vonatkozó bizonyítékokat vagy feltevéseket. 
A megoldatlan problémák, vagy kellő bizonyítékkal alá nem tám asztott 
megoldások megjelölik a további vizsgálatok útját. Ezekre minden esetben 
rám utatunk.

Ez a tanulmány szeretne adatokat szolgáltatni annak megítéléséhez 
is, hogy ilyen és ehhez hasonló területeken a reflexiós szeizmikus módszer 
folyamatos szelvényezéssel alkalmazható-e?

* * *

A problémakör négyes tagozódást m utat.
1. Az alaphegységről is, a fiatalabb rétegekről is kapunk reflexiókat. 

Ez az eset elég ritka.
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Szeizmogeológiai viszonyok Délnyugat-Magyarországon 5

2. Az alaphegységről kapunk, a fiatalabb rétegekből nem kapunk 
reflexiót. Ez az eset folyamatosan csak a levegőben való robbantás (LL) 
módszerének alkalmazása esetén fordult elő.

3. Az alaphegységről nem kapunk, a fiatalabb rétegekből kapunk re
flexiót. Ez az eset sűrűn előfordul, de meg kell állapítani, hogy a harmadkori 
rétegekből kapott reflexiók, illetve felületelemek korrelálhatatlanok.

4. Sem az alaphegységről, sem a fiatalabb rétegekből nem kapunk 
reflexiót. Ez az eset olyan sűrűn fordul elő, mint a 3. típusú.

1. (Az alaphegységről is, a fiatalabb rétegekből is kapunk reflexiót). 
Amennyiben az itt leírt kedvező esettel állunk szemben, annak magya
rázata az, hogy a továbbiakban jellemzendő kedvezőtlen körülmények nem 
állanak fenn. Természetesen ilyen esetekben soha sincs egyértelmű bizonyí
tékunk arra, hogy az alaphegységről feltételezett reflexió valóban onnan 
jön. Ez a kedvező eset területünkön csak elszigetelten fordul elő egyes 
terítésekre vonatkozóan. Az elképzelhetőség kedvéért mégis közlünk egy 
ilyen reflexiós szelvényt más területről, ahol az alaphegységet kristályos 
pala képezi és felette a harmadkori üledékek nyugodtabb településűek 
(lásd 2. ábra).

2. (Az alaphegységről kapunk, a fiatalabb rétegekből nem kapunk 
reflexiót.) Az LL  alkalmazásánál igen éles alacsonyfrekvenciás reflexiókat 
kaptunk, feltehetően az alaphegységről. A szeizmogrammokban csak egyet
len reflexió volt (lásd 3. ábra).

Ennek magyarázatául a következőket tételezzük fel. Az üledékes 
kőzetek, így a területünkön levő harmadkori rétegek is, a mesterséges rengés

ei-7 R E F L E X IÓ S  S Z E L V É N Y

(f°
Л 6 00 V я  2 3 ”  3 4 ”  4 6 ”  5 7 ”  6 9 ”  8 0 ”  9 2 ”  103”  1 1 5 "  1 2 6 ”  1 3 7 я  1 5 0 "  16 0 я  1 7 2 "  1 8 3 я  1 9 5 я

2. ábra.

* *4г * * •

3. ábra
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6 Szénás György és Ádám Oszkár

hullámmal szemben szelektív abszorpciót mutatnak, vagyis a hullám 
magasfrekvenciás komponenseit elnyelik. Talajlövésnél (TL) a hullám 
frekvenciatartománya igen széles és a nagy energiával rendelkező magasabb 
frekvenciás komponenseket a talaj mint sávszűrő, erősen vágja [ÍJ.

A levegőben robbantás módszerének ellenben az a lényeges vonása, 
hogy a keletkező sík rengéshullámok frekvenciatartománya aránylag 
keskeny, kb. 50 cps széles, olyan energia csúcsértékkel, mely a talaj által 
átengedett frekvenciák között van [2]. Ilyen körülmények között érthető, 
hogy a nagy energiával behatoló, alacsony frekvenciás hullám segítségével 
onnan kapunk reflexiót, ahonnan mélysége szerint egyébként is alacsony 
frekvenciás reflexiónak kell jönnie, amely azonban TL  esetében kis energiá
val jön (lásd 4. ábra).

Az 5. ábra diagrammja m utatja, hogy a TL  felvételekben, amelyek 
alacsony frekvenciás (38—44 Hz) szűréssel készültek, hogyan csökken a 
reflexiók frekvenciája a mélységgel. A felvevő berendezés szűrője LC rend
szerű kiemelő rezgőkör volt, Q =  2 jósági fokkal.
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4. ábra

3. (Az alaphegységről nem kapunk, a fiatalabb rétegekből kapunk 
reflexiókat.)

Az alaphegység némaságát okozó jelenségek részben magában az alap
hegységben gyökereznek, a következő elméleti meggondolások alapján. 
A triász korszakban képződött alaphegység a középső miocén tortonai 
emeletig szárazföld volt. Mikor a tortonai emeletben a tenger elöntötte, 
felszínén nyilvánvalóan magán viselte a hosszú lepusztulási időszak nyomait, 
karrok, karsztjelenségek, eróziós morfológiai formák alakjában. Hegység
képző mozgásokban valószínűleg már régen nem vett részt, mert hiszen a 
triász végén kiemelkedett, ellenben a tőle D-re és É-ra történő alpi hegység
képződést szinorogén, nagyjából függőleges, undációs mozgásokkal követte. 
Ezek a mozgások sok vetőt hoztak létre, sok régi vetőt megfiatalítottak, 
tektonikailag preformálták az eróziót is és végeredményben erőteljesen 
hozzájárultak a felszín egyenetlenné tételéhez.

Ezért, amennyiben az alapkonglomerátum, vagy a helyenként alap
konglomerátum nélkül települő tortonai mészkő nem egyenlíti ki az ősi 
térszín egyenetlenségeit, fellép rajta a diffúz visszaverődés jelensége. Ez a
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jelenség különösen a TL-nél észlelhető, ahol a hasznos hullám kis energiával 
éri el az alaphegység felszínét és viszonylagosan is nagyobb szóródási 
vesztesége lehet az egyenetlen felületen.

Mindezekre mélyfúrásokkal is igazolt bizonyíték kevés van, mert az 
alaphegységet kevés fúrás érte el. Az alaphegységig lemélyített fúrások 
mégis azt m utatták, hogy az alapkonglomerátum — ha van egyáltalán — 
nem túl vastag és az alaphegységet képező mészkő meglehetősen repedezett 
és egyenetlen felszínű (lásd 6. ábra). Erre utal az is, hogy az alaphegység 
megütése alkalmával a fúrások iszapja rendszerint «megszökik» a mészkő 
karsztüregeibe. Az állítást alátámasztja a magyar medence regionális 
tektonikájának, valamint az alaphegység felszíni részeinek ismerete is.

Ezen kívül természetesen a fiatalabb rétegek is gyakorolnak olyan 
hatást, amely a 3. sz. jelenséget előidézi, elsősorban a robbantási energia 
nagymérvű elnyelése, illetve visszaverése által. A visszaverődés a külön
böző terjedési sebességű rétegek határfelületén áll elő és annál nagyobb 
mértékű, minél nagyobb a két közeg akusztikus ellenállásának a különb
sége. Minthogv pedig ez

R  = qV, (1)
a jelenség különösen akkor érvényesül, ha a két anyag sűrűsége és terjedési 
sebessége erősen különbözik. A határfelületen áthaladó hullám amplitúdóját 
az akusztikus ellenállással kifejezve a következő összefüggés adja:

A2 =
R2 +  Я, ’ (2)
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ß -З  fúrás

homokos margó
márga
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6. ábra

ahol А г jelenti a belépő hullám amplitúdóját, és FL, az első és második 
közeg akusztikus ellenállását. Nyilvánvaló, hogyha az és R2 különbsége 
nagy, a lefelé, vagy felfelé áthaladó energia csekély lesz [3].
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I tt kell megemlíteni azt, hogy a méréseknek igen nagy hátránya a 
fiatalabb rétegekből nyert felületelemek korrelálhatatlansága (lásd 7. ábra). 
A jelenség magyarázatát az alábbiakban látjuk. A mélyfúrások földtani
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szelvénye, de főleg elektromos szelvénye tanúsítja, hogy a fedőhegység csak
nem teljes összlete, kivéve a tortonai mészkövet, rendkívül lencsés faciesben 
települ, homokok, márgák, mészmárgacsíkok, sűrűn kiékelődve váltogat
ják egymást. Gyakran két közeli mélyfúrás szelvénye is nehezen korrelál
ható egymással (lásd 8. ábra).

A lencsés település valószínű oka az alaphegységnek az előzőkben 
említett undációs szinorogén mozgása. A szarmata és az alsó pannon emelet 
«tengere» időnként még meglehetősen összefüggő, egységes tenger lehetett, 
amely vastag egységes üledékösszletet rakott le. Ilyen pl. az alsó pannon 
úgynevezett Lenti-márga, amely nagy vastagságú és nagy kiterjedésű, 
elektromos lyukszelvényezésekkel is jól azonosított réteg. Az undációs 
mozgás valószínűleg a Lenti-márga képződése után öltött nagyobb mérete-

H Á R O M  KÖZELI F Ú R Á S  ELEK TROM OS SZELVÉ NYE.  T E R Ü L E TÜ K Ö N  
S Z E IZ M IK U S  M É R É S  VOLT  

(Pannon rétegek)

« - /  « - 2  ex-J

P $  P 3  P Q

8. ábra.

két, valamint a tenger is ezután szakadozott szét sok kis beltengerre, ame
lyek ide-oda mozogva mind külön raktak le különböző, váltakozva egymásra 
települt üledékeket. Ezekben a rétegekben a geológusok sem találnak vezér
horizontot, mindössze néhány «szinttájat» különböztetnek meg (alsó Rátka,
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felső Rátka, Páka, Budafa stb.) A korrelációt leginkább őslénytani alapon, a 
Lirnnficardium, Congeria és Valenciennesia puhatestű fajták segítségével 
végzik.

A szeizmikus mérések számára a lencsés település, az erősen változó

9. ábra

sűrűségviszonyok, az ezzel kapcsolatos terjedési sebesség és akusztikus 
ellenállás változások miatt, rendkívüli nehézségeket jelent. A nehézségek 
zömét az okozza, hogy a mérések követhető egységes szintet nélkülözni 
kénytelenek, de rendkívül hátrányos a magas zavarnívó is, amelyet a sok 
kis lencséről jövő gyenge reflexiók interferenciája okoz.

Miután az előzőkben tisztáztuk a földtani alapfogalmakat, szükséges
nek mutatkozik néhány idevonatkozó fizikai alapfogalom tisztázása is.

A szeizmikus hullám terjedési sebességét több tényező befolyásolja, 
főleg a rétegek rugalmassági tényezői és a sűrűség. A szeizmika által észle
lésre felhasznált (előbb beérkező) longitudinális hullámra vonatkozóan ez az 
összefüggés az ismert képlet szerint így írható fel

V = E  1 — a 
Q (1 +  o) (1 —  2cr)

(3)

ahol E  a Young modulus, о a sűrűség és a az úgynevezett Poisson-szám. 
E szerint a terjedési sebesség a Young modulus négyzetgyökével egye
nesen, a sűrűség négyzetgyökével fordítottan arányos.

A sűrűség a likacsosság növekedésével közel lineárisan csökken [4, 5] 
(lásd 9. ábra). És bár a sűrűség négyzetgyöke a (3) szerint fordítottan ará
nyos a terjedési sebességgel, — mégis a sűrűség növekedése a rugalmassági 
tényezők nagyobb mértékű növekedését vonja maga után, úgyhogy a tömöt- 
tebb, sűrűbb kőzetek terjedési sebessége általában nagyobb.

A rugalmassági tényezőknek a sűrűség növekedésénél nagyobb mérvű
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növekedése csak bizonvos sűrűség értéktartományon belül áll fenn, 1,3 — 
3,0 értékek között, vagyis gyakorlatilag az ismert kőzetek sűrűség érték- 
tartományán belül [4, 5] (lásd 10. ábra).

A likacsosság és sűrűség, a sűrűség és rugalmas állandók, valamint a 
rugalmas állandók és terjedési sebesség viszonyának megállapításával

összefüggést találunk a likacsosság (porozitás) és terjedési sebesseg kozott. 
Valóban laza homokokban a felszínközei úgynevezett mallott retegeben 
(weathered layer) igen kicsi, 300—800 m/sec a terjedési sebesség, a neogen 
összlet több márga tagot tartalmazó sorozatában már 1500—2500 m/sec,

11. ábra
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12 Szénás György és Ádám  Oszkár

és a töm ött triász mészkőben vagy dolomitban 4 —6 000 m/sec-ot is elérhet. 
A terjedési sebességet utóbbi esetekben a mélység is — mégpedig a kőzetek 
térfogatsűrűségének és a mélységnek függvényét képező hidrosztatikus 
nyomás is — befolyásolja [6] (lásd 11. ábra diagrammját). Az irodalombó

E lső  beérkezések 
rérj.sebessége

I/
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12. ábra

ismeretesek olyan adatok, amelyek szerint lassú üledékképződésű területen 
kedvezőbb a jó reflexiók nyerésének lehetősége [7]. A lassú üledékképződés 
általában finomszemű, tömött, tehát sűrűüledékes kőzeteket szolgáltat. 
A sűrűbb kőzeteknek a fentiek alapján nagyobb rugalmasságuk folytán 
általában nagyobb a terjedési sebességük. így egy terület átlagos kőzet
tani, litológiai, szemcsenagysági viszonyairól a terület átlagos sebesség- 
értékei némi tájékoztatást nyújtanak. Ezeket az átlagos sebességértékeket 
elsősorban a reflexiós szelvények terjedési idő diagrammjaiból nyerhetjük, 
ezenkívül a reflexiós szeizmogrammok refrakciós első beérkezéseinek ki
értékeléséből. Ezek a reflexiós észleléseknél nyert első beérkezések az adott 
terítéshossz, illetőleg terítés és robbantólyuk távolság által meghatározott 
mélységű első olyan felületekről jönnek, melyeknek sebességértékei a felet
tük települt rétegétől erősen eltérnek. Ezen szint alatt a sebesség általában 
nő. A 12. ábra táblázata arról tájékoztat, hogy mimódon változik az első 
beérkezés terjedési sebessége egy reflexiós mérési területen szelvényről-szel- 
vényre és evvel arányosan hogyan javul a felvételek minősége.

A terjedési idő diagrammokból, valamint az első beérkezések sebessé
gének rendszeres kiértékelésével nyert adatokból, tehát egy terület sürüség- 
viszonyairól igen nagyvonalú áttekintést nyerhetünk.

Mint ismeretes, a talaj energiaelnyelőképessége igen erősen frekvencia
függő. Ez az úgynevezett szelektív abszorpció. A jelenség elsősorban a magas 
frekvenciákkal szemben nyilvánul meg, ezért van az, hogy minél mélyebb
ről jön egy reflexió, frekvenciája annál alacsonyabb, mint az 5. ábrán lát
tuk. Ott, ahol az energia maximum a szeizmikus szempontból kedvező, 
alacsony frekvenciatartományra esik (LL), és a fiatalabb képződmények
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ben a rétegzettség sűrű, vékony, kicsi az akusztikus impedancia-különbség, 
o tt a kevésszámú magasabb frekvencia teljesen elnyelődik és a sekélyebb 
szintekből reflexiót nem kapunk, mint a 4. ábra LL szelvénye m utatja. 
Erről a 2. sz. probléma tárgyalásánál már szóltunk.

Az amplitudócsökkenés, ami lényegileg az energiacsökkenést, tehát az 
elnyelést m utatja, a következő ismeretes törvény szerint történik.

A x =  A0e—*, (4)
ahol a a csillapodási tényező, x-t  kifejezhetjük а V = n'A egyenlet és a loga
ritmikus dekrementum segítségével a következőképpen

x = k Y  (5)

Látható, hogy az elnyelőképesség a frekvenciával egyenesen arányos.
Meg kellene vizsgálni, hogy milyen szerepet játszik a terjedési sebesség, 

hogy a mérési területeknek a fentiek szerint nyert átlagos terjedési sebesség 
értékei az elnyelőképességről is tájékoztatást nyújthassanak.

4. (Sem az alaphegységről, sem a fiatalabb rétegekből nem kapunk 
reflexiókat.) Némely esetben a robbantási energia frekvenciára való tekintet 
nélkül olyan nagy mértékben elnyelődik, hogy sem az alaphegységről, sem a 
fiatalabb rétegekből reflexiót nem kapunk, legfeljebb bizonytalan nyomokat, 
(lásd 13. ábra). Ezen jelenség magyarázatául az alábbiakat tételezzük fel.

A felszín alatt néhány méter, esetleg néhány tíz méter mély, laza 
litológiai összetételű, úgynevezett mállott réteg települ. Alsó szintje jelen
legi ismereteink szerint földtanilag nem definiálható egyértelműen. Vastag
ságát úgynevezett kis refrakciós robbantások segítségével szokták megálla
pítani a reflexiós beérkezési idő korrekciója céljából. Ennek a rétegnek a 
terjedési sebessége 300—800 m/sec között változik. Laza összetételű, mint 
a robbantólyukak fúrási szelvénye m utatja (lásd 14. ábra), ezenkívül maga
a kis terjedési sebesség is erre utal. Az x — к ^  összefüggés jelzi, hogy a kis
V nagy elnyelőképességet jelent. A robbantólyukakat legtöbbnyire ezen
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14 Szénás György és Ádám Oszkár

réteg alá szokták fúrni, természetesen néha találomra. így a robbantás 
általában nem ebben a rétegben történik, de elkerülhetetlen, hogy a vissza
verődés után a hullám keresztül ne menjen rajta, s ilyenkor a maradék 
energia gyakran teljesen elnyelődik, illetőleg a nagy akusztikus ellenállás
különbség m iatt már be sem lép ebbe a közegbe.

l - \  S Z E L V É N Y - S Z E I Z M I K U S  R O B B  A  N T Ó L Y U K A I N A K  

F Ö L D T A N I  S Z E L V É N Y E

I  humusz !  kavics Ejjhomokos db robbantás szintje" Havics
0 homok I  sárga адуадЩьгйгке ■--'-mállott réteg talpa

14. ábra

A mállott réteg nem feltétlenül azonos fogalom laza összetételű réteg
gel, azonban a laza összetételű felső rétegek és az alattuk lévő nagyobb ter
jedésű sebességű rétegek határfelületén ugyanez a jelenség játszódik le.

Területünkön a dombok általában laza összetételűek. Azt tapasztal
tuk, hogy dombokon egyáltalában nem kaptunk reflexiókat, csak völgyek
ben. Ennek magyarázata a következő lehet.

A pannon utáni erózió a pannon térszínbe bevágott és a bevágódás 
helyein a felső homokosabb, lazább összetételű rétegeket lepusztította, a 
tömöttebb, nagyobb terjedési sebességű rétegekig, amelyek ma a völgyek 
talpán vannak vékony pleisztocén és alluviális takaró alatt.

A dombokon való teljes elnyelődés jelensége egy terítésen belül is 
mutatkozott, mint a 15. ábra a szeizmogrammja m utatja. A 15á és c szeiz- 
mogrammok völgyben, illetőleg dombon készültek. Mellékeljük a megfelelő 
földtani szelvényt is. A különbség szembeszökő.

A dombokon végzett mérések első beérkezései kis sebességet m utat
nak, 1500 — 1700 m/sec-ot. Ügy tűnik fel, hogy az első beérkezések terje
dési sebességének «küszöbértéke» van, 1700 — 1800 m/sec körül. Ez alatti 
értéknél tapasztalataink szerint a területen reflexió nem várható.

A szelvények telepítésénél célszerű a térszín erodáltabb részeit keresni.
* * *

Összefoglalva: A területen reflexiós szeizmikus mérés nem mindenhol 
végezhető eredményesen.

Az átlagos terjedési sebességek nagy vonásokban tájékoztatnak a 
várható eredményről.
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A felületelemek korrelálhatatlansága olyan tény, amellyel a geológusok
nak számolniok kell.

Az alaphegység mélységének meghatározását és szerkezeteinek körül
határolását úgylátszik leginkább az LL  módszer teszi lehetővé, így azonban 
a neogén felületek meghatározásáról többé-kevésbbé le kell mondani. 
Az LL  módszer mélységi alkalmazhatósága korlátozott.

A felvetett problémákkal kapcsolatban további vizsgálatokat kell 
végezni a geofizika és földtan közös értelmezésében. Ezeket a vizsgálatokat 
célszerű más, szeizmikus szempontból kedvezőbb területeken is elvégezni.

A geofizikai mérések értelmezésében a földtan nagy segítséget nyujt, 
ezért a geofizikusok és geológusok együttműködése nélkülözhetetlen.

Ez a tanulmány a Geofizikai Intézet szeizmikus laboratóriumában 
készült. Munkatársak: Pethő Márton, Szádeczky-Kardoss Márta.
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