
О. АДАМ:

ПРИЧИНЫ ТОГО ЯВЛЕНИЯ, ЧТО НА НЕКОТОРЫХ ЮГО-ЗАПАДНЫХ УЧАСТ
КАХ ТРАНСДАНУБИИ НЕЛЬЗЯ ПОЛУЧИТЬ ОТРАЖЕНИЯ

Автор указывает на то, что зоны, не дающие отражения, на некоторых терри
ториях обусловлены весьма большими поглотительными свойствами мощных поверх
ностных слоев. Это доказывается автором при помощи определения частного, полу
ченного из величины полезной записи и из величины записи основных вибраций 
сейсмических каналов.

О. Ä  d á m :
CAUSES OF N O N -R EFLECTIO N  OF SOME 

SO U TH -W ESTER N  TR A N SD A N U B IA N  AR EAS

Author states that the non-reflecting zones of some areas are caused by the 
considerable absorbing property of thick near-surface strata. This is proved by 
determination of the signal-to-noise quotient.

EGYES DNY-DUNÁNTÚLI TERÜLETEK NÉMASÁGÁNAK OKAI
ÁD ÁM  OSZKÁR

Az elmúlt évek folyamán a DNy-dunántúli területeken, a Zala folyó 
két oldalán munkánk igen sok esetben eredménytelen volt. Ezeket a terü
leteket neveztük szeizmikusán néma foltoknak. Ilyenek gyakorisága tette 
szükségessé új mérési eljárások, közöttük a légrobbantás módszerének 
kikísérletezését [1], majd alkalmazását is ezen a területen. Ezzel a mód
szerrel felvételeink minősége is lényegesen javult és a «néma» részeket, 
foltokat szükebb körökké vonhattuk össze. Felvételeinken a jel-zaj (ezen
túl JjZ) hányados értéke igen kedvezően megnövekedett. A J /Z  hányados 
a reflexiós hasznos jel-amplitudó és környezetében 0,1 sec-on belül jelent
kező zaj-amplitudó viszonya. Ez a tanulmány ennek felhasználásával és 
segítségével igyekszik azt a feltevésünket igazolni, hogy ezeken a szűk 
körre határolt területeken a némaság okát nem a mélyszerkezetben, hanem 
a felszíni viszonyokban kell keresnünk.

A terület felszíni viszonyai szeizmikus szempontból a lehető legkedve
zőtlenebbek. Mérési területeink mind igen tagolt, erdős, szakadékos
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helyekre estek, a 150— 160 m tengerszint feletti talpmélységű völgyek 
sűrűn váltakoznak a 250— 260 m tszf. magasságú dombhátakkal és kisebb 
fennsíkokkal. Az egy terítésen belüli szintkülönbség gyakran eléri a 100 
m-t is.

A mélybeli geológiai viszonyok az egész területen egyformán változato
saknak mondhatók. Ez főképpen a felsőpannon rétegsorra vonatkozik, 
amely erősen lencsés településű. Az alaphegység felszíne is a lemélyített 
mélyfúrások szerint meglehetősen erodált és repedezett [4]. Mindezek 
azonban, mivelmású.n. «jól» reflektáló területeken is így van,egyes nagyobb 
vetőzónák kivételével, amelyek eléggé ritkán fordulnak elő, nem magyaráz
zák a reflexiók teljes kimaradásának és a felvételek teljes energiahiányá
nak okát.

A Zala folyó a felszínt két geológiai részre osztja [3], a Zala két oldala 
élesen elválik egymástól. A Zala balpartján a felsőpannont az alsó és felső 
levantei homok és kavics, a jobbparton pleisztocén lösz borítja, általában 
200 m tszf. magasság felett. Ezekkel a nagy kiemelkedésekkel azonosítha
tók legtöbb helyen a szeizmikusán néma foltok is.

A Zala folyó mindkét oldalán találkoztunk néma területekkel, ahol az 
energia csaknem teljes hiánya jellemezte felvételeinket. A lyukrobbantásos 
eljárásnál az energiahiány igen nagy mértékben jelentkezett, mert a fúráso
kat nem mélyítettük le a szükséges mértékben. Az utóbbi években, mint 
már az előzőkben is említettük, bevezettük a légrobbantásos eljárást, 
nagyrészt kedvezőbb J/Z  hányados elérése céljából. így rosszabb területe
ken is lényegesen jobb eredményt kaptunk.

Szelvényeinket már a tervezésnél úgy telepítettük, hogy lehetőleg jó 
területről induljanak és hasonlóan jó területen végződjenek. A reflexiós 
szelvények mentén, kisebb-nagyobb térközökkel általában 2000 m-enként 
végeztünk kisrefrakciós méréseket a kissebességű réteg vastagságának és 
sebességének meghatározására.

Feldolgozásunk lényege az, hogy egy szelvény felvételein kiválasztot
tuk azt a korrelálható reflexiósort, amely a szeizmogramok legnagyobb 
részében bármilyen gyengén is, de jelentkezik. Minden terítés közepén 
azonos csatornán meghatároztuk a J /Z  hányadost. Az így kapott J/Z 
hányadost a szelvény mentén felrajzoltuk és a reflexiós beérkezések minősí
tését is megadtuk. A minősítések a reflexiós beérkezések biztosságát és 
pontosságát jelölik [2]. Az így kapott görbe fölé felrajzoltuk a szintezési 
szelvényt és a kissebességű réteg határvonalát is. A kissebességű rétegre 
vonatkozóan jellemző sebességértékeket is közlünk az ábrákon.

A felvételek általában egyforma, vagy közel egyforma körülmények 
között készültek. (A töltetnagyság 13x2 kg, szűrés 36 Hz-es. Minden fel
vételünket kevertük, mindkét szomszédos csatornára 25—25%-os át
hatással.)

A szelvények értelmezése
A vizsgálatot öt szelvényen végeztük el. A Zala folyó jobbpartján egy 

(X — 1), a balpartján három (Y— 1, 2, 3) szelvényen és egy szelvényen 
(Z— 1) a zalai területtől távoleső, ú. n. «jól» reflektáló területen.

Az ábrákon felrajzolt J /Z  hányadosok görbéje (1—4. ábra) ellentétes
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irányban követi a felszín 
hullámait, természetesen 
nem élesen. Az X — 1 szel
vény (1. ábra) közepén 
eredményt egyáltalán nem 
kaptunk.A J/Z hányados 
minimális értéke 1— 1,75 
között van általában, mig 
a maximum gyakran eléri 
a 4-et is.

A reflexiós beérkezé
sek minősítése a legmaga
sabb helyen a leggyen
gébb, CB—CD jelű, eset
leg minősítés nélküli.

Általában a magasabb 
részek alatt két, esetleg 
három kissebességű réte
get is találunk. Az energia 
elnyelés elég nagymértékű 
volt, hogy a második se
bességág már egyáltalán 

g nem jelentkezett. Az
л 1600— 1700 m/sec-os réteg
^ felszínének meghatározá

sához hosszabb szelvényre 
és lényegesen nagyobb töl
tetre volt szükség.

A Z— 1 szelvényen 
(5. ábra), amelyet «jó» 
reflektáló területen készí
tettünk, a felszín majdnem 
sík és nagyobb magasság- 
különbség nem fordul elő. 
A J/Z hányados sehol nem 
csökken a 2 alá. A kisref- 
rakciós út-időgörbék leg
feljebb egy vékony kis
sebességű réteget jeleznek.

Végeredményben meg
állapíthatjuk azt, hogy a 
némaságot a Zala folyó te
rületén elsősorban a nagy
vastagságú kissebességű 
réteg okozza. A folyó jobb
oldalán ez a lösszel, míg a 
baloldalán a levantei eme
letek kavicsával és ho-
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mokjával azonosítható. Rendkívüli módon megnehezíti a kiértékelést a 
terep nagymérvű egyenetlensége is, amely sok esetben a még könnyen fel
ismerhető reflexiós beérkezéseket is eltorzítja. Természetesen eltérő ok is 
előfordulhat — nagyobb vetőzóna, magas zavarnívó — , amelyek hatása 
hasonló.

E beszámolóban feldolgozott anyag üzemi munka közben és felvételek 
alapján készült. Megállapításai csupán alapul szolgálhatnak egy pontosabb 
és külön e célra szolgáló eszközökkel ellátott csoport munkájához.

Ez a dolgozat a Geofizikai Intézet szeizmikus osztályán készült.
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