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A BUDAPESTI FÖLDRENGÉSI OBSZERVATÓRIUM
FELADATA.

Irta: Simon Béla.

ÜBEB DEN AUFGABENKRE1S DES SEISMOLOGISCHEN
OBSERVATORIUMS IN BUDAPEST.

Von B. Simon.

A Magyarhoni Földtani Társulat Választmánya a folyó 1937.

esztend elején egy Földrengés] és Geofizikai Bizottság felállítá-

sát határozta el; a Bizottság létesítésének célja az. hogy a Társu-

lat keretében összefogja az említett két, a földtannal rokon tudo-

mány mvelit és az irántuk érdekldket. Evvel kapcsolatban a

Magyarhoni Földtani Társulat Nagytekintet Választmánya részé-

rl csekélységemet kitüntet megbízás érte, a Földrengési és Geofi-

zikai Bizottságban a földrengési tárgykör eladójául kérettem fel.

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a megtisztel bizalomért

az Elnök r Öméltóságának, a Társulat Nagytekintet Választmá-
nyának és az igen Tisztelt Társulatnak szinte köszönetemet nyil-

vánítsam.

Azt hiszem, helyesen fogom fel megbízatásomat', amikor a kö-

vetkezkben a magyar földrengési szolgálatot ellátó Budapesti
Földrengési Observatorium korszer feladatáról megemlékezem.

Bevezetül legyen szabad elre bocsiáijtanom, hogy bár a föld-

rengés maga földtani jelenség kisérje, a földrengéstan jól körül-

határolt feladatkörrel és sajátos kutatómódszerrel rendelkez önál

ló tudomány, amely jelenlegi kifejldésében feladatait és kutató-

módszerét tekintve még a fizikához áll legközelebb, de azért a föld-

tanhoz való rokonságot megtartotta és vallja ma is.

*• * *

R e b e u r-P a s c h w i t z-nak a múlt század végén szerencsés

véletlen folytán nyert tapasztalata, amely szerint érzékeny mszó
rekkel a földrengések nagy távolságban is megfigyelhetk ( egy
ers japán földrengést regisztrált — szándékán kívül — Potsdai 1

bán) egy csapással nemzetközi tudománnyá tette a földrengéstant

és új lendületet adott fejldésének. A tudományos kutatás számá-
ra értelmét vesztette a rengéses és rengésmentes vidékek közötti

régi megkülönböztetés, amely a mszerek nélkül való emberi meg
figyelések alapján történt s amelynek továbbra csak a rengések

várható károkozása megítélésénél van jelentsége, mert az ers
rengések földrengésjelz készülékekkel bárhol észlelhetk. Miután
egy-egy földrengés teljes megfigyelési anyagát a földkerekség ösz-

szes földrengési Observatoriumai szolgáltatják, az egyes Observa-

torium csak önmagában nem nagy érték részletet ad, a földren-
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gesi kutatómunka csak úgy lehet eredményes, ha minden ország-
ban egységes szempontok szerint végzett; e szükségletnek megfe-
lelen az 1903-ban kötött nemzetközi megállapodás értelmében, a-

melyhez Magyarország az elsk között csatlakozott, megalakult
Nemzetközi Földrengéskutató Szövetkezés kezébe vette az egész

földkerekség rengéskutatásának irányítását.

Az egységes munkamódszer gyakorlatban való bemutatását a

mintaállomások Jena, Strasbourg biztosítják, míg az egysé-

ges munkaprogrammot a Földrengéskutató Szövetkezés kétéven-

ként összeül kongresszusa tzi ki. A munkaprogramul végrehaj-
tása a nemzeti földrengési szolgálatok feladata, amelynek elvégz
sérl a Szövetkezésnek jelentéssel tartoznak. Mivel ezek a jelenté-

sek is a Kongresszus elé kerülnek, az egységes munkaprogramm
végrehajtásának e réven szinte páratlanul álló szaktudományi el-

lenrzése 1 valósult meg. A Földrengéskutató Szövetkezés ftitkára
l!)16-ig Ivövesligethy R a d ó volt s így az személyén kérész-

iül több mint egy évtizeden át Hazunknak jelents szerep jutott a

földrengési kutatómunka feladatainak egységes szempontok sze

l int való kialakításában.

A magyar földrengési szolgálatot — amint már említettem —

a

Budapesti Földrengési Observatorium látja el, amelyben az sz
szes magyar a Budapesti Központi, a Kalocsai, a Kecskeméti
és a Szegedi Földrengési Observatoriumok egyesültek a Buda-
pesti Központi Földrengési Observatorium vezetése alatt. A ma-
gyar földrengési szolgálat költségeirl való gondoskodás teljes

egészében a Budapesti Földrengési Observatorium költségvetése

keretében történik. Nemzetközi viszonylatban a Budapesti Közpon-

ti Földrengési Observatorium fállomás, és egyúttal a Magyar
Központi Földrengési Iroda, míg a többi magyar Observatoriumok
mellékállomások, amelyeknek megfigyeléseit, illetve mszerfeljegy-
zéseit a Budapesti Központi Földrengési Observatorium, mint a

Magyar Központi Földrengési Iroda dolgozza fel és közli.

A Budapesti Földrengési Observatoriumnak a nemzetközi

földrengéskutatás körébe vágó két mködési ága a makroszeizmi-

kus és a mikroszeizmikus földrengési szolgálat.

1. A magyar makroszeizmikus anyag, a hazánk területén m-
szerek nélkül is érezhet földrengésekre vonatkozó megfigyelések

gyjtését és feldolgozását közvetlenül a Budapesti Központi Föld-

rengési Observatorium végzi. Az adatok szolgáltatásában a 400

helyen elosztott 840 állandó küls munkatárs mellett az esetrl

esetre felkért észlelk támogatják az Intézetet. Ez utóbbiakkal úgy
lép érintkezésbe az Observatorium, hogy rengés esetén a megrázott

terület nagysága szerint 100—1000 kérdívet küld szét az illet vi-

dék intelligenciájához olyan elosztásban, hogy minden helységbl
3—4 válaszra lehessen számítani. Legyen szabad e helyeit is kér-

nem a Társulat igen tiszteli tagjait , hogy ha a jövben esetleg

ilyen kérdívet kapnának, annak haladéktalan és gondos kitölt

sével, visszajuttatásával támogassák az Intézetet munkájában. Az
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Összegylt .jelentések els feldolgozását az Intézet idrendi kapcso-

latokat kidomborító, évenként megjelen makroszeizmikns kataló-

gusa foglalja magában, mely a nemzetközi makroszeizmikns kataló-

gus magyar anyagát szolgáltatja: a végs feldolgozás egy-egy
geológiai egység 50—100 évre terjed megfigyelési anyagát kiérté-

kesít rengésmonográfia keretében a területi és talajszerkezeti ösz-

szefiiggések kidomborítása mellett történik.

2. A részben távoli, részben közeli ers rengések jelzésére al-

kalmas földrengésjelz készülékekkel felszerelt magyar földrengés!

Observatoriumok mszereinek feljegyzéseit, amint már említettem,

a Budapesti Központi Földrengési Observatorimn dolgozza fel. A
feldolgozás lényegében véve az egyes szeizmogramm - fázisok fizikai

jelentésének kibogozásában áll. A feldolgozott eredmények közlése

a Földrengéskutató Szövetkezés Strasbourgban székel Központi
irodája számára szolgáltatott napi, a nemzeti Központi Földren-

gési Irodáknak megküldött ideiglenes havi, továbbá a földkerek-

ség összes Földrengési Observatoriumaihoz eljuttatott évi mikro-

szeizmikus jelentésekben történik. Ilyenképen járul hozzá a magyar
földrengési szolgálat a nemzetközi mikroszeizmikus katalógus

Fig. 1. ábra. Rengésfészkek eloszlása 1913—1930 között Budapest távo-

labbi környezetében. Jól látható, hogy a déleurópai rengésfészkek,

amelyekbl évente 900 rengés pattan ki, 2000 km-nél kisebb távolság-

ban, karéjban veszik körül Fvárosunkat. E. Bellamy után.

gyarapításához. Ez a kutatási ág vezet a helyi menetgörbe felállí-

tásához. fokozatos javításához, az egyes állomások sajátos altalaj-

viszonyainak feltárásához.

A magyar Földrengési Observatoriumok a déleurópai rengés-

fészkektl. amelyekbl évente !)()l) rengés pattan ki, 2000 kilométer-

nél kisebb távolságra fekszenek (1. ábra). Az ebbl a távolsági öv-

bl származó szeizmogrammok használhatók els sorban a rengé-

sek fészekmélységének, kipattanást helyének meghatározására.
Földrengési szolgálatunk jelentsége éppen abban áll. hogy az n.

n. világrengések regisztrálása mellett, amelyek jelzésére az összes

Földrengési Observatoriumok hivatottak, kontinensünk sajátos

földrengési viszonyainak és felépítésének ismeretéhez szolgáltat ér-

tékes adatokat („Budapest Európa földrengési hálózatának fájdal-
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másán nélkülözött állomása” írja a Budapesti Földrengési Obser-
vatorium megalapítása, eltt Wiochert, a nagynev szeizmológus.)

Azon célból, hogy az Intézet ezen feladatának a jövben még foko-

zottabb mértékben megfelelhessen, kívánatos volna mszerfelszere-
lését modern, ers nagyítású, kis lengésidej, kiváltképpen gyönge,
közeli rengések regisztrálására szolgáló készülékekkel kiegészíteni.

Hogy többek között a Budapesti Központi Földrengési Observato-
rium fekvése földrengéskutatási szempontból mennyire elnyös,
azt az bizonyítja, hogy bár mszerfelszerelése összehasonlítatlanui

gyöngébb, mint a Jénai Birodalmi Földrengéskutató Intézeté, (a

melynek modern készülékei kereken 10-szer érzékenyebbek a mie-
inknél), a déleurópai rengésfészkek közelségének következtében ké-

szülékeink évente jóval több rengést jeleznek, mint a jénaiak.

A földrengések bekövetkezése elre nem jósolható meg, éppen
azért a földrengésjelz készülékeknek állandóan készen kell lenniük
a regisztrálásra. Ez a körülmény okozza, hogy egy megfelelen
mköd földrengéskutató hálózat fenntartása tekintélyes pénzbe
kerül. Ugyanis a készülékeket az épülettl elválasztott és teherbíró

talajra alapozott oszlopokra kell helyezni, nehogy a nem földren-

gésektl ered épületrezgések (amelyeket többek között szél, járká-

lás, gépek keltenek) zavarják a feljegyzéseket. Ám ilyen viszonyok

között a talajvíz elszigetelése lehetetlen, s a készülékek folytonos

rozsdásodása miatt szükséges állandó javítás tetemes összegeket

emészt fel. Hogy a készülékek sok vagy kevés rengést jeleznek, az

már a fenntartási költségeket nem befolyásolja, mivel a mszerek
állandó készenlétben tartása, érzékenységük szakadatlan ellenrzé-

se a tagadhatatlanul tekintélyes pénzmennyiséget felemészt, de

elengedhetetlen elfeltétele a Földrengési Observa tóriumok kifogás-

talan mködésének. Épen azért a földrengési szolgálat fenntartási

költségeinek megítélésénél az egyedül lényeges és helyes szempont,

hány intézet, mennyi mszerének iizembentartását kell biztosítani.

Más kérdés, amennyiben feltevése tudományos kutatással

szemben egyáltalán megengedhet, hogy érdemes volt-e áldozni az

államoknak a földrengéskutatás céljaira szolgáló tetemes összege-

ket, van-e ezeknek a vizsgálatoknak megfelel gyakorlati jelent-

ségük. Elssorban is vitatható, hogy csupán gyakorlati célzat és

eredmények teszik indokolttá közpénzeknek tudományos célokra

való fordítását, másodszor, amint az alábbiakból kitnik, az egész

földkerekségen egységes terv szerint végzett földrengési vizsgáln-

iuk gyümölcseképpen az alkalmazóit födlrengéstan olyan kutató-

éijárásai fejldlek ki, amelyek segítségével a nemzeti vagyoni ha
tékonyan meg lehet védeni a földrengések, továbbá a technikai

kultúra rohamos fejldése következtében létrejöv és mind gyako
i ibb, nagyobb mérv egyéb eszközökkel el nem hárítható károsa

dústól; ebbl a feladatkörbl alakul ki a földrengési szolgálatok

harmadik, több ágra szakadó feladatköre: az alkalmazott földron

géstani kutatás.
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3. A rendszeres nmkroszeizmikus vizsgálatoknak köszönhetjük,

hogy ma már a rengéskárok ellen sikeresen védekezni lehet és a

védekezés nem kíván elviselhetetlenül nagy anyagi áldozatokat. A
védekezés két lokérdése — ha a gazdaságosság szempontját is te-

kintjük — mel> területekre terjedjen ki éls a rengés ersségén kí-

vül milyen tényezk befolyásolhatják a károsodást, amelyek csak

az összes mvelt országok együttes munkájával voltak tisztázha-

tók. Kitnt, ott, ahol egyszer földrengés volt, annak hasonló ers-
ségben való megismétldése várható. Továbbá, a rengés károkozása

a földmozgás abszolút ersségén kívül nagy mértékben függ az al-

talajviszonyoktól. Így laza (homok, kavics,) csuszamlásra hajla-

mos (agyag), mocsaras, a vékony, laza takaróval fedett szilárd

talajon különösen, ha a takaró vízzel átitatott, ugyanolyan abszo-

lút ersség rengés jóval nagyobb károkat okoz, mint szilárd

sziklán. Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy a használatos ge-

ológiai térképek, amelyek inkább az altalajt felépít rétegsorok

idrendi egymásutánját és a gyrdéses tektonikát emelik ki,

nem megfelelk a makroszeizmológiai kutatás céljaira; a föld-

rengéskutatónak különleges földtani térképekre van szüksége. Ezek
a térképek a törési tektonika mellett a szeizmológiai szempontból
egyformán viselked, uralkodó közetféleségekct összefoglalva tün-

tetik fel és arról is felvilágosítást adnak, hol fedi a rengésersséget
növel 2 méternél vastagabb mállási takaró a szilárd kzeteket
Xagy segítséget jelentene, ha Magyarországról e szempontok fi-

gyelembevételével készített legalább 1 : 200.000 méret geológiai
térképanyag rendelkezésre állana. E térképanyag elkészítésében,

legyen szabad remélnem, hogy a Budapesti Földrengési Observato-
rium számíthat a Földtani Társulat és a Földtani Intézet megért
pártfogására.

Közfelfogás szerint Hazánkban a rengéskárok ellen védekez-
ni felesleges, annyira energiaszegények rengéseink. Sajnos, ha a

magyar földrengési katalógusba beletekintünk, ezt a nézetet nem
látjuk indokoltnak. A kérdés megvilágításául az elmúlt utolsó más-
félszázad néhány rengését kívánom idézni.

Az 1783. április 22-i rengés alkalmával Komáromban a vár
és minden lakóház megsérült, Gyrött és Acsott sok épületen ke-

letkeztek falrepedések, Budakeszin a leomló falak 4 embert agyon-
vertek. A csupán Komárom polgári lakóházaiban okozott kár
75.000 forint volt.

Az 1810. január 1 4- i móri rengéskor Mórott sok ház romba-
dlt, a környéken különösen Bodajkon, Csákberónyben, Fehérvár-
esurgón, Iszti mérem jelents épületsérülések, 3 halott. Az okozott
kár 360.000 forint.

Az 1858. január l.Vi földrengés Zsolnán és környékén pusztí-

tott; az okozott kár jelentékeny lehetett, hogy összegszeren meny-
nyi volt, annak nem sikerült nyomára jutnom.

Az 1906. január 10-i földrengés Jóke, Jablonic, Aszós, Hra-
dist, Korlátk, Verbó épületeit tette tönkre.
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Az 1911. július S-i rengés fleg Kecskeméten, Nagykrösön,
Kerekegyházán, Lajosmizsén okozott károkat.

Az 1925. január öli földrengés alkalmával magában Eger-
ben veszedelmesen megsérült 200 ház, amelybl 15 teljesen lakha-

tatlanná vált, megrongálódott 2.000 kémény. 1.000 tzfal. Ostoroson
-100 épületbl csak 8 maradt sértetlen; súlyos károk voltak még
Kistályán, Andornakon. Egerszalókon. (200 ház rongálódott meg),
Xovajon, Felnémeten. A kár összeg 1,500.000 P.

Az egyébként gyönge 1927. március 4-i várpalotai rengés al-

kalmával Várpalotán 255 ház sérült meg, a kár 4.600 P.

Kétségtelen, hogy rengéseink túlnyomó nagy része nem okoz
kárt, azonban akadt közöttük a múltban is és sajnos, el kell készül-
ve lennünk arra, hogy lesz a jövben is károkozó magyar rengés.
Erre való tekintettel a Jénában rendelkezésén'. re állott és alább

Fig. 2. ábra.

részletesen felsorolt magyar rengésmonográfiák és katalógusok

anyagát, ahol szükségesnek mutatkozott újra feldolgozva elkészí-

tettem (2. ábra) Csonka Magyarország földrengés! illetleg föld-

rengésveszélyességi térképét.

* A következ magyar rengésmonográfiák és katalógusok a mó-

déiul makroszeizmológia módszerével kiértékesített anyagát használ-

tam fel a térkép készítésénél:

1. Az. 1783-i nagy komáromi földrengésre vonatkozó eredeti hiva-

talos katonai és polgári jelentések.

2. T? é t h 1 a Antal: i)as Erdbeben 'on Mór am 14. Januar 1810.

Földtani Közlöny XL. 227. Budapest, 1910.
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A térképen az epicentrumok mellett kii 1 önkii lön jelöléssel

fel vannak tüntetve azok a területek, amelyeken olyan ers rengés

volt, tehát várható a jövben is, hogy a) egész helység elpusztult,

b) tetemes épületkárok, e) jelentéktelen épületsérülések kisérték,

d) földrengés éreztetett épületkárok nélkül, é) földrengés nem volt.

Ha tehát a jövben életbevágóan fontos közm, új település elhe-

lyezésérl lenne szó, e térkép alapján meg tudjuk mondani, várha-

tó-e a kiszemelt helyen károkozó rengés, amennyiben várható, ki

tudjuk jelölni azokat a területeket, amelyeken való építkezés az al-

talajviszonyok miatt veszélyes. Rendes körülmények között, ha a

kiszemelt terület felhasználása földrengést szempontból (altalaj-

viszonyainál fogva) nem volna ajánlható, közvetlen közelében le-

het találni másik megfelelt, amelyen ugyanazon gazdasági el-
nyök várják az új létesítményt. A rengéskárok elleni védekezés
további helyes módja az altalajkiválasztás mellett a gondos alapo-

iás.

Bár a bemutatott térkép ideiglenesnek tekintend, nagy vo-

násaiban híi képet ad: a térképet a Budapesti Földrengési Obser-

vatórinmban rendelkezésemre álló, de még fel nem dolgozott ma-
gyar rengésmegfigyelési anyag figyelembe vételével kiegészíteni

szándékozom a törési tektonikát is feltüntetve a Földtani Intézettl
kapott, most készül tektonikai térkép alapján, amelynek kilátásba

,‘i. Saly Auguszi: Földrengések hazánkban különösen váro-
sunkban; történeti adatok és kéziratok nyomán. A Pannonhalmi Szent

Benedekiek rév-komáromi algymnasiurnának tizedik programúija. Ko-
márom, 1860.

4. Réthly Antal: Az 1894 —95. években Magyarországon észlelt

földrengések. Budapest, 1914.

5. Réthly Antal: Az 1896—99. években Magyarországon ész-

lelt földrengések. Budapest, 1915.

6. Réthly Antal: Az 1900., 1901., 1902. évi magyarországi föld-
rengések. Budapest, 1909.

7. Réthly Antal: Az 1903. évi magyarországi földrengések
Budapest, 1906.

8. Réthly Antal: Az 1904. évi magyarországi földrengések
Budapest, 1906.

9. Réthly Antal: Az 1905. évi magyarországi földrengések
Budapest, 1906.

10. Réthly Antal: Az 1906. évi magyarországi földrengések.
Budapest, 1907.

11. Rétbly Antal: Az 1907. évi magyarországi földrengések
Budapest, 1908.

_ , J
12

'-
Retllly Antal: Die Etemeute des Kecskeméter Erdbebens.

holdrajzi Közlemények Ar
ol XXXIX. 152. Budapest, 1911.

13. Réthly Antal: Die Erdbebenkarte Ungarns. Gerlands Bei-
Irágy zr Geophysik Bd. XIII. 283. Leipzig 1914.
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helyezett átengedéséért dr. Lóczy Lajos igazgató úr Öméltósá-

gának elre is hálás köszönetéinél fejezem ki.

Ezt az új térképet úgy akarom elkészíteni, hogy egyúttal

rávilágítson arra is, meglev iparvállalataink földrengésektl
mennyiben veszélyeztetettek. Befejezésül a magyar rengésekrl

még csak annyit legyen szabad megemlítenem, hogy rengéseink

túlnyomórészt tektonikusok, van azonban köztük néhány beomlásos
rengés is.

4. A házakban elhelyezett gépek (a kisipari üzemekéi meg
a nagy gyárakéi egyaránt) n. n. „szabad eri” megrázzák úgy a

gépet magába fogadó, mint a környez épületeket. Ha a házak
tökéletesen merevek lennének és a talajjal is tökéletesen

mereven lennének összekötve, akkor minden részükben ugyanúgy
mozdulnának ki, tehát káros feszültségek nem keletkezhetnének. Ev-
vel szemben a nem tökéletesen merev épületek maguk is rezgésbe
jönnek s (legalább is els közelítésben) rugalmasnak tekinthet
alakváltozást szenvednek.

Ismeretes dolog, hogy a

p = P sin
2 n t

periodikus ertl mozgatott és rugalmas ervel (súrlódás mellett)

egy ponthoz kötött M tömegpont mozgásegyenlete

14. S i m o n B é 1 a: Az 1927.

Pótfüzetek a Természettudományi
15. Simon Bél a:

napest, 1930.

16. S i m o u B é 1 a

:

napest, 1931.

17. S i m o n Béla:
dapest, 1932.

18.

nyászati

19. Simon Béla:
dapest, 1934.

20. Simon Béla-
dapest, 1937.

21. Simon Béla:
dapest, 1937.

22. Simon Béla:
1930-ig

-

. Budapest, 1937.

23. Simon Béla:
dapest, 1937.

24. S i ni o n B é 1 a

:

dapest, 1937.

március 4 i várpalotai földrengés

Közlönyhöz 1927. Budapest, 1927.

Az 1929. évi magyarországi földrengések. Bu-

Az 1930. évi magyarországi földrengések. Bu-

Az 1931. évi magyarországi földrengések. Bu-

18. Simon Béla: Várpalota és környékének földrengései. Bá-

és Kohászati Lapok 1931. évi májusi száma.

Az 1932. évi magyarországi földrengések. Bu-

Az 1933. évi magyarországi földrengések. Bu

Az 1924. évi magyarországi földrengések. Bu-

Földrengések Várpalotán és környékén 1038

—

Az 1935. évi magyarországi földrengések. Bu-

Az 1936. évi magyarországi földrengések. Bu-
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M
2 a

dt2

d a

dT Da = P sin
2 7f t

T
( 1 )

ahol M a tömegpont tömege, T\ jellemzi a csillapítást, I) a rugal-

mas ert. A differentiálegyenlet megoldása (a viszonylag hamar
lecsillapuló önrezgésektl eltekintve)

a = A sin (

2 n t

9) (2)

ahol

T
+ 4 ?

2 (sr-) 2

1 O

(3)

T„ a rezg pont saját rezgésideje, e a csillapítás,

lóg 2 s=
1.9 + lóg 2 f

(4)

Ha a matematikai tárgyalás egyszersége kedvéért úgy te-

kintjük a téglalap alaprajzú épületet, hogy mint egységes tömb
rezeg, a rezgések egy-egy fal síkjával párhuzamosan történnek, a

rezgésirányra merleges falsík a rezgés folyamán is sík marad,
és az altalaj esetleges süppedésének károkozó hatásától isi eltekin-

tünk, a fal mozgásegyenlete hasonló típusú lesz mint az(l) alatti

differenciálegyenlet és a vízszintes irányú legnagyobb kitérés, ér-

téke a max konstans szorzótól eltekintve a (3)-nak megfelelen a

T “ 2 T
1 - + 4 p

2 (^) 2

1 O 1 o

(5)

tényeztl függ; T itt a gép másodpercenkénti forgásszámának re-

ciprokja (a géprezgés rezgésideje) T0 a ház saját lengésideje ?

a csillapítása és mint elbb

lóg 2
s

A"
=

1.9 + lóg 2 f (4)

Tehát a legnagyobb kilengés értéke (= a házrezgés tágas-
sága) a ház lengésidejének a géprezgés periódusához való viszo-
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nyíltól s a ház csillapít i sá tói függ; az elidézett rezgések periódu-

sa a (2) egyenleteknek megfelelen megegyezik a gép periódusá-

val. Legnagyobb a házrezgés tágassága rezonancia fennforgásakor.,

ha a V függvénynek maximuma van, esetünkben, amikor T=T„.
Mivel tapasztalat szerint a házak csillapítása kicsi, 1.1—1.7

között mozog, a rezonancia éles, tehát ha a ház- és géprezgés meg-
egyez periódusa, az elidézett házrezgés tekintélyes tágasságává
nhet, viszont a gép elhangolásával a vízszintes irányéi házrezgés

tágassága s evvel -együtt a káros feszültségek mérve tekintélyesen

lecsökkenthet.

io rrt majas J eme/eles favazas ház

rezoncujciagórhej'e.

fl.Ramspeck tthcui'

Fig\ o. ábra.

Ez a körülmény teszi kívánatossá a házak saját rezgésidejé-

nek. csillapításának meghatározását.

A T„ saját rezgésid meghatározása úgy történik, hogy a

gép fokozatosan növekv vagy csökken fordulatszámánál a lehet
magasan az épületben elhelyezett rezgésmér regisztrál. Felrajzol-

va a kényszerített házrezgések rezgésidejének és amplitúdójának

összefügg értékeit feltüntet rezonanciagörbét, abból a ház saját

rezgésszáma leolvasható, t. i. itt a görbének éles maximuma van (3.

ábra).
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A z e meghatározása végett a gép fordulatszámúit fokozato-

san növelve erteljes rezgésbe hozzuk az épületet, majd a gépet

hirtelen megállítjuk és a rezgésmérvel a csillapodó önrezgéseket

regisztráljuk. Két egymásutáni amplitúdó hányadosa az s.

Pe történhet az e meghatározása a rezonancia-görbébl is, legyen

a T c a T = T 0

a T a T = T

périodúsu kényszerített rezgésnél a mért amplitúdó, akkcr

lóg F
I

1

4

a t
(

9
)

2
va t

'

A O

i + J

A o

(6 )

Nem lesz érdektelen talán, ha néhány adatot említek a szó-

banforgó házrezgés jellemzkre vonatkozóan:

1) 10.7 m hosszú, 7.a m széles, 16 m magas köböl és téglából

készült épületre

T„ = 0.26 sec T„ = o.23 sec

s
—

1.7 s— 1.7

a rövidebbik a hosszabbik

oldallal párhuzamos rezgésekre.

2) 3 emeletes 10 m magas favázas téglakeretkitöltósíi háznál
hosszanti fal irányába es rezgésekre

Tó = 0.32

s = 1.11

3) 40 m magas, 72 m hosszú, 17 m széles üzemi épületnél

( szénmósómünól)
T„ = 0.83

í = 1.05

a rövidebbik oldal irányába es rezgésekre. Ez utóbbi épületnél

11 %-al elhangolva az egyik rezonancia-rezgéseket kiváltó gépet, a

házrezgések 77 %-al csökkentek. Mivel a gépipar mind gyorsabb
forgási! gépeket termel, az építipar a jobb helykihasználás végett

nagyvárosokban mind magasabb épületeket emel — az épületek sa-

ját rezgésszáma emeletenként 0,1 sec lévén — a káros rezonancia-

esetek a jövben szaporodni fognak, ezért az épületek elhárítható

károsodásának megelzése végett nagyjelentség a házrezgésvizsgá-
latok megindítása. Sajnos, már Budapesten is van néhány géprez-

gésektl megsérült ház; a Székesfváros fel is kérte a Budapesti
Földrengósi Observatoriumot az ezirányú vizsgálatok lefolytatá-

sára arra való tekintettel, hogy jövben a káresetek szaporodása
várható,



326 Simon Béla

5) Hasonlóképpen veszélyezteti az utcai forgalom a házak ép-

ségét, most a részletekbe nem kívánok bocsátkozni, csak azt emlí-

tem, hogy ezen a réven is károsodás fenyegeti a nemzeti vagyoni

és pedig két okból, a rezgések elidézte káros feszültségek keletke-

zése folytán (a károkozás említett tényezje hasonlóképpen tár-

gyalható, mint a géprezgéseké) meg a létrejöv talajsüppedések kö-

vetkeztében. Ez az utóbbi kérdés átvezet az alkalmazott földrengés

tan egy másik fontos ágához, a dynamikus altalajkutatás proble-

matikájához.

6) Két párhuzamos tengely mindenike körül forogjon egy-

mással ellenkez irányban egy-egy excentrikusán elhelyezett tö-

meg, amelyek kölcsönös helyzete legyen olyan, hug> a vízszintes

erösszetevk egymást mindem pillanatban megsemmisítsék. A si-

nus függvény szerint változó nagyságú függélyesen irányított erk
stacionárius sinus-rezgéseket illetve tovaterjed rugalmas hullámot

keltenek. Mérhet a rezgéskelt er periódusa, a rezgéskelt által

az idegység alatt felhasznált energia, a rezgéskelt beslyedése,

magán a rezgéskeltn és kiterjedt környezetében létrejött földmoz-

gás tágassága, fázisa. Ezekbl az adatokból meg lehet határozni a

íezgés terjedési sebességét, a rezgéskel tvel terhelt talaj saját rez-

gésszámát, csillapítását, a létrejött földmozgás tágasságának a rez-

géskelttl számított távolsággal való változását. A következkben

rövidség kedvéért csupán a terjedésisebesség mérésekbl folyó,

0 10 20 30 kO 50 60 70 fO 90m
Rezgésketfóhl -szamJoH lavolsay

Kavics

Fig. 4. ábra.
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néhány nagy gyakorlati fontosságú alkalmazással fogok részlete-

sen foglalkozni, a többiekre csupán utalok.

A létrejöv rezgés tovaterjedési sebességének meghatározása

úgy történik, hogy a vizsgálandó területen keresztül fektetett szel-

vények különböz pontjain rezgésmérvel feljegyeztetve a föld-

mozgást meghatározzuk ugyanazon rezgésfázis (pl. egy kiválasz-

tott legnagyobb kitérés) megérkezésére szükséges idt

t —* t p t p
O

(tp idpontban jut el a P pontba a rezgéskeltnél — p
,

— a t pe id-
pontban mért legnagyobb kitérés). Ha a PP 0 távolság s, akkor a v
sebesség

(7)

Az s és t összetartozó értékeit feltüntet görbe a menetgörbe.

Kitnt, hogy az építkezési altalajul szolgáló laza üledékek-

nek a teherbírása kapcsolatba hozható az említett hullámok terje-

dési sebességével, minél nagyobb a terjedési sebesség, annál teher-

bíróbb az altalaj (4. ábra). Tájékoztatóul álljon itt a következ
Ramspeck A-tól ered táblázat:

Talajminség Terjedési sebesség m|sec A talaj teherbírása

megengedett terh. kgjcm2

Mocsaras 80 0,0

Finom sz. homok 110 1,0

Közepes sz. homok L50 2,0

Agyagos homok 170 2,5

Kavics kövekkel keverve 170 2,5

Finom szem homok 30 %
közepes homokkal keverve 100 3,0

Közepes sz. homok (szálban' 250 4,0

Márga
Kavics (4 m vastag homok

220 4,0

alatt) 330 4,5

Durva kavics 420 4,5

Továbbá, ha a menetgörbe egyenes, azt jelenti, hogy a talaj

tekintélyes mélységig egyenletes felépítés <a növekv távolságban
regisztrált rezgéstágasság tehát exponenciális görbének megfelel-
en folytonosan fogy) míg a rétegzettség abban nyilvánul meg, hogy
a menetgörbe megtörik (a rezgéstágasság a hullámtalálkozás je-

lenségének megfelelen a távolság növekedtével nem fogy folyto-

nosan); könnyen kimutatható tehát az építési altalaj egyenletes
teherbírását megbontó régi folyammeder (5. ábra). Összehasonlítva
mesterséges töltésen a rugalmas hullám tovaterjedési sebességét a
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„szálban álló” kzetben mérttel, amelybl a töltés anyaga vétetett,

el lehet dönteni, várható-e a töltésen további süppedés? Ebben az

esetben ugyanis a töltésen jóval kisebb lesz a hullám tovaterjedési

sebessége, mint a „szálban álló” kzetben.
Mivel a beton úttestben az u tovaterjedési sebesség értéke

u li n (8)

Fig. 5. ábra.

ha U a betonlapok vastagsága, E a rugalmassági modulus, n a rez-

gésszám, o a srség; a beton úttestben meghatározva a rezgés

keltvel létrehozott rugalmas hullám terjedési sebességét az út
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i'gész kiterjedésére gyors vizsgálattal megállapítható, hogy az

elírt minség anyagból készült-e az úttest! További érdekes ered

inénye a vizsgálatoknak, hogy a „szálban álló” és évtizedek- év-

századok alatt egy helyben volt, az es- és más tényezk behatására

megállapodottaknak hitt laza üledékek rezgések hatására tovább ü-

lepedhetnek. Egyik magyarázata annak a megíoghatatlannak fel-

tn jelenségnek, hogy a Duna régi árterében húzódó, újabban hir-

telen megnagyobbodott forgalmú pesti utcáik egyes régi jól meg-

épített házai látszólag minden ok nélkül repedezni kezdenek. tV rez-

gések különösen akkor bírják gyors süppedésre a talajt, ha rez-

gésszámuk a talaj rezgésszámával megegyezik. Ez a megfigyelés

a töltések anyagának rezgésekkel való, a régieknél sokkal gyorsab-

ban célra vezet új tömít eljárásra vezetett.

Az altalaj saját rezgésszámát meghatározva elkerülhetjük,

hogy gépalapozások szenvedjenek a rezonancia-rezgésektl. Érde-

kes egyébként, hogy a terjedési sebesség viselkedéséhez hasonlóan

minél nagyobb az altalaj saját rezgészáma, annál nagyobb teherbí-

rása (a megengedett terhelés). Általában a sebesség-érték cgy-egy

szelvény (terület) átlagos teherbírásának, a saját rezgésszám az

illet hely közvetlen környezetében a megengedhet terhelésnek a

mértéke. Nagy csillapítás a rezgéskeltnek a rezgések hatására

való ers besiilyedésével párosulva arra mutat, hogy a megterhelt

altalaj az illet helyen süppedésre ersen hajlamos.

Egyébként a dynamikus altalajkutatás nem csak a vázolt

technikai-gyakorlati szempontból jelents, hanem a makroszeiz-

mológia nézszögébl is, hiszen éppen az altalajnak és az épület-

nek a rezgésekkel szemben való viselkedése dönti el, milyen káro-

kat okoz a rengés, ami viszont a rengésersségmeghatározás alap-

ja. Éppen azért az eddig tárgyalt alkalmazott földrengéstani vizs-

gálatok szervesen beleilleszkednek a földrengéskutató Intézetek

munkakörébe.

7) Szándékosan utolsónak hagytam a természetes talajkincsek

szeizmikus módszerrel való kutatását; bár ez is Földrengési Obser-

va tórium munkaköriébe tartozónak látszik és a közel múltban le-

folyt külföldi tanulmányutam alatt különös érdekldésem tárgyát

képezte, éppen e tanulmányaim folyományaképpen e munkakör
gyakorlati mvelését nem tekintem Intézetünk feladatának. A geo-

fizikai módszerekkel való altalajkutatás különböz eljárásai (gra-

vitációs, elektromos, mágneses, szeizmikus kutatómódszer) az alta-

laj felépítésének megfelelen alkalmazandók. Helyes tehát, ha az

összes módszerekkel való kutatás végzése egy intézet, nálunk a br.

Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet, Németországban a Preussische

Geologische Landesansalt Geophysikalische Abteilung-ja kezében
összpontosul.

A szeizmikus altalajkutató eljárás ennek következtében csu-

pán abban a vonatkozásban érdekli a "Budapesti Földrengési Obser-

vatoriumot, amikor tulajdonképpen nem is hasznosítható anyagok
felkeresésére irányul, hanem az altalaj rugalmas állandóinak meg-
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ismerésére: egy ú.j földrengési Intézet helyének kiválasztásánál a

robbantással keltett rugalmas hullámok terjedési sebességének

megállapításával, a menet görbéjük taglalásával eldönti, hogy a

kiszemelt területen célszer lesz-e felépíteni a Földrengési Observa-

torium új épületét.

A Budapesti Földrengési Observatorium jelenlegi felszere-

lésével csupán a makroszeizmikus és mikroszeizmikus kutatásokkal

foglalkozhat s e munkájával egy nagy nemzetközi tudományos
munkaprogramm végrehajtásának részese, amelynek célja a *Fön.

titokzatos belsejének feltárása. Nagyon kívánatos volna felszere-

lésének olyan mérv kiegészítése, hogy épületrezgés és dynamikus
altalajkutató vizsgálatokat is végezhessen s ezek révén mint a

nemzeti vagyon hivatott rzje sajátos nemzeti hivatását is betölt-

hesse.

* * *

Zusammenfassung. Es wird iiber den Aufgabenkreis des
Seismologisehen Observatoriums in Budapest in dér internationa-
len Erdbebenforschung Makroseismologie, Mikroseismologie und
auf dem Gebiete dér angewandten Seismik — besprochen, und eine

neue seismische Karte Ungarns vorgelegt.

CRISTOBÁLIT VON DÉR UMGEBUXG VON SÁROSPATAK.

(Mit 4 Figuren und einer mikrophot. Tabelle.)

(Auszüg.)

Von E. Lengyel.

\ erfasser maciit uns mit einem Litophysen und Sphárolithen
entháltenden Rhyolith bekannt. In dicsem Rhyolith kommt Cris-

tobalit zum Vorschein: das Gestein ist ein licht rötlich-brauner,

löchriger Rhyolith, mit Oligoklasandesim, Biotit. und Quarz; in dér

Grundmasse kann mán Glas und Spharokristalle beobachten. An
den Partién, \vo 3 oder mehrere Spharokristalle sich zusammen-

t re ffmi. zAvischen den Lücken erscheint dér (Yistobalit in charak-

teristischer Ballenstruktur. Dér Durchmesser dér isometrisch tafe-

ligen Körner ist etwa 3(1—60 p. Parallelé Zusammenwachsung,

Zvillinge nach 111, rosettenartige Gruppén sind hantig. Ihre Licht-

brechung ist viel kleiner, als dies des lvanadabalsams und des 0-

pals. Iliit- Doppelbrechung ist gering. Dér Charakter dér Langs-

richtung' nach ist -)— . Am Rande dér ( ristobalit-lndiv iduen kommt

auch Tridymit in geringer Menge zum Vorschein.

Von dér Untersuchüng kann mán auf die folgendeu geneti-

sclien Folgerungen schliessen: 1. Dér Cristobalit wie auch dér Tri-

dymit verdanken ihr Entstehen den thermalen \ orgángen dm eh

r(ie an den VerAverfungsIinien beobachtbare — postwulkanische


