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К. П О Ш Г 'А И  И я. Э p о ш :
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ВОЛН В СЛОЯХ, ЗАЛЕГАЮЩИХ БЛИЗ ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Описывается авторами метод, при помощи которого определяются скорости рас

пространения сейсмических волн в слоях, залегающих близ дневной поверхности. 
Определения из скважин, пересекающих вышеупомянутые слои и располагающихся 
друг близ друга — выполняются обычным прибором, применяемым при сейсмических 
полевых работах. В статье показан пример для выделения инвертных по пластовым 
скоростям слоев и тонких слоев, не появляющихся в первом вступлении.

К . P О S G A Y — J. E R Ő S

DETERM IN A TIO N  OF TH E PROPAGATION RA TE OF SEISMIC WAVES 
IN LAYERS CLOSE TO T H E  SURFACE

Authors are describing a procedure by means of which the rate of layers close 
to  the surface may be determined from drillings transversing the layers and close 
to each other w ith an instrum ent used at seismic field measurements.

The report of inverse layers and blind zones are shown by means of example.

RENGÉSHULLÁMOK TERJEDÉSI SEBESSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
FELSZÍNKÖZELI RÉTEGEKBEN
POSGAY KÁROLY és ERŐS JÁNOS

B E V E Z E T É S

1933 óta a szeizmikus refrakciós eljárást sok esetben eredményesen 
alkalmazták sekély geológiai szerkezetek kimutatására. [1, 2, 3, 4] Ezek a 
mérések a szakirodalom szerint a kutatófúrásoknál kisebb költséggel nyúj
tanak jó tájékoztató képet, s eredményeik legtöbb esetben felhasználhatók 
nagyobb mérnöki létesítmények (völgyzárógátak, alagutak, utak, vasutak, 
nagy épületcsoportok stb.) tervezésénél.

1947 után a hazai szeizmikus kutatás nagy mértékben fellendült [5], 
s 1952 őszén kísérleteket kezdtünk kismélységü szerkezetek kimutatására is. 
Méréseinknél a tervezett nagylétesítmények fontossági sorrendjét tartottuk 
szem előtt, s legelső kísérleti méréseink helyéül sem választottunk olyan te
repet, melyen a külföldi leírások szerint biztos eredményeket várhattunk 
volna. így nem csupán geológiai szerkezetek meghatározása volt a feladatunk, 
hanem elsősorban azt kellett megállapítanunk, hogy

a) a kérdéses geológiai szerkezet méréseinkkel kimutatható-e, s hogy
b) a nyert kép megbízhatósága megfelel-e a gyakorlati követelmények

nek.

A kézirat 1954 március 5-én érkezett be.
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2 Posgay — Erős

Rövidesen kitűnt, hogy a sekélyrefrakciós külszíni méréseket ki kell 
egészítenünk olyan mérésekkel, amelyek lehetővé teszik:

a) a méréseinkkel kim utatott szintek és az ellenőrző fúrásokkal feltárt 
geológiai rétegek megbízható azonosítását,

b) a sekélyrefrakciós külszíni méréseknél nem jelentkező rétegek ki
mutatását (jelentős esetek: inverz és átlőtt [6] (rétegek), azaz meg kell hatá
roznunk az egyes rétegekben a rezgéshullámok terjedési sebességét.

Feladatunk a felszín alatt 10—20 méterre levő szintek kimutatása volt, 
ezért szükségesnek látszott, hogy méréseinknél 1—2 méter vastag rétegek 
sebességértékének meghatározására is törekedjünk.

Előkészületek
Elsősorban olyan eljárás kidolgozására törekedtünk, amelyet meglevő 

szeizmikus műszerünk kisebb átalakításával elvégezhettünk, miután a folya
matban lévő terepmérésekkel kapcsolatban kellett sebességmeghatározá
sainkat végezni.

Műszerünket kis mértékben átalakítottuk. Szeizmométereink illeszkedő 
felületeinek belakkozásával gondoskodtunk arról, hogy kismélységü fúró
lyukba eresztve a szeizmométerekbe a víz ne hatolhasson be. Az erősítők 
identitását ellenőriztük. A regisztráló egység optikájában a parallaxis 
hibákat kiküszöböltük, a regisztráló papír sebességét 2 m/s-ra növeltük és a 
galvanométerekre eső fény erősségét nagyobb teljesítményű izzó túlizzítá- 
sával megnöveltük.

Először a mélységszerkezetkutatásban általánosan használt vertikális 
lyukszelvényezéssel [7, 8] kísérleteztünk. Sekély lyukban robbantottunk, s 
a kérdéses rétegeket harántoló fúrásba leeresztett szeizmométerrel mértük 
a rengéshullámok terjedési idejét. A robbantólyuk kifáradásának figyelembe
vétele és a mérés legszabatosabb kivitele [9] mellett sem kaptunk megbíz
ható eredményeket.

A fordított eljárás (a kérdéses rétegekben robbantva és a felszínen ész
lelve) szintén nem volt eredményes.

A terjedési idők mindkét esetben oly nagy szóródást m utattak (kb. 
1—2 millisecundum), hogy megbízható rétegsebességek meghatározására 
nem voltak alkalmasak. Valószínűnek tartjuk, hogy ezek a módszerek csakis 
a legkedvezőbb esetben vezethetnek eredményre, s a tapasztalt szóródás a 
fúrólyukaknak és környéküknek megváltozásával (átmérőváltozás, öblö
getővíznek a rétegekbe hatolása) és a robbantási körülmények eltérő voltá
val indokolható. Az elmondottak alapján nem tartjuk valószínűnek, hogy a 
felszínközeli laza, kevésbbé konszolidált rétegekben a folytonos lyukszel
vényezéséhez hasonló eljárások [10, 11) pontosabb eredményeket adnának. 
Ezektől az eljárásoktól pontosabb eredményt csak oly kedvező területen 
várhatunk, ahol az előbb felsorolt kedvezőtlen körülmények hatása elhanya
golhatóan kicsi, s az eredményeknek (a méréseinknél a tapasztaltnál kisebb) 
szóródása a méréseknél használt műszerre vezethető vissza. Kilczer Gyula 
ajánlotta, hogy egymástól kis távolságban lemélyített fúrólyukakban a 
robbantás mélységében észlelve kíséreljük meg a rengéshullámok sebessé
gének meghatározását. Tanácsa szerint dolgoztuk ki a későbbiekben ismer
te te tt eljárást, mellyel néhány kísérlet után jó eredményeket értünk el.

White és Sengbush a felszínközeli rétegek elasztikus tulajdonságainak 
megállapítására végzett méréseiknél a vertikális sebességmeghatározás mellett
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Rengéshullámok terjedési sebessége 3

hasonló eljárási is alkalmaztak [12]. Egymástól 10 lábnyira 3 vagy 5 fúrás 
mélyítettek le. Az elsőben rengéseket keltve, a többiekben a rengéskeltés 
mélységében elhelyezett kristályfelvevőkkel mérték a rengéshullámok ter
jedési idejét (filmregisztrálással), s a fúrások közötti távolság és a rengés- 
hullámok terjedési időkülönbségének arányaként számították a rétegekben 
a horizontálisan haladó hullámok sebességét. Az észlelést 10 láb mélység- 
változtatással végezték.

Mérési eljárás
Előkészületeink folyamán az a meggyőződés alakult ki bennünk, hogy 

csak White és Sengbush eljárásához hasonló mérésektől várhatunk meg
bízható eredményeket. Véleményünk szerint műszerünk kisebb pontosságú, 
és területünk a mérések szempontjából kedvezőtlenebb volt. Megbízható 
sebességértékek elérésére szükségesnek tartottuk, hogy a fúrólyukak nagyobb 
távolságban legyenek egymástól. Négy fúrásban végeztük méréseinket. Az 
első fúrólyuktól a többit egyenes vonalban 5 méter, 10 méter és 30 méter 
távolságban mélyítettük le. A nagyobb lyukközök miatt célszerűnek ta r
tottuk, hogy a fúrások helyét a szelvénynek olyan szakaszán tűzzük ki, 
ahol külszíni méréseink szerint a külszínnel közel párhuzamos település volt 
várható, hogy eredményeink könnyen értelmezhetők legyenek. Az első fúró
lyukban robbantottunk, s a többiben a robbantás (külszíntől számított) 
mélységében elhelyezett szeizmométerekkel mértük a rengéshullámok terje
dési idejét. A robbantási körülmények változásából származó bizonytalan
ság elhárítására nem a robbantás pillanatát regisztráltuk, hanem a terjedési 
időket a robbantáshoz közeleső fúrásban lévő szeizmométer kiütésétől számí
tottuk. A szelvényezés szintjét a várható talajviszonyok szerint 0,5—1 
méterrel csökkentettük.

Megjegyezzük, hogy a szeizmométereket csövezett fúrólyukba eresztettük 
le, s csak a robbantólyukban húztunk csövet.

Kiértékelési eljárás
Alapfeltevéseink megegyeztek az alkalmazott szeizmika szokásos közelíté

seivel: homogén, izotróp, sík lapokkal, éles határfelületekkel elválasztott 
rétegeket feltételeztünk, melyekben a szeizmikus hullámok terjedése az opti
kai hullámok terjedésével azonos módon tárgyalható a Snellius-Descartes és 
Huyghens törvények alapján.

Csakis az első beérkezéseket értékeltük ki. Amennyiben a réteg egy na
gyobb sebességértékű réteggel határos, nemcsak a direkt hullám, hanem a 
határfelületen refraktált hullám jelentkezésével is számolnunk kell.

A direkt hullámra vonatkozóan

t s
V

A refraktált hullámra vonatkozóan

í = - + 2  t
Vo

H
c o s  l 12 '
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4 Posgcuj — Erős

ahol t és lr a beérkezési időket,
s a robbantási és észlelési hely távolságát,
V (vv v )̂ a sebességeket,
h a határfelületnek a felszíntől számított mélységét,
H  a robbantásnak a felszíntől számított mélységét és
i12 a teljes visszaverődés határszögét jelenti.

A robbantáshoz közeleső fúrólyukban elhelyezett szeizmométer csator
náján észlelt beérkezéstől számítottuk a másik két csatornán észlelt beér
kezési időt. Az így nyert terjedési időkülönbség két egyenlettel jellemezhető. 
Azonos (direkt, illetve refraktált) hullámok terjedési idejének különbségét 
észlelve

míg a közeli csatornán a direkt hullámot, a távolabbin a refraktált hullámot 
észlelve

A t,. e cos i12,

ahol ,s2 a távolli,
•Sj a robbantólyuk-közeli szeizmométer távolsága a robbantási ponttól.

Az azonos hullámfajták (vagyis külön a direkt és külön a refraktált 
hullámok) beérkezésének időkülönbsége egy-egy szakaszon belül állandó. 
Ábrázolásakor függőleges egyenest (lásd az 1. ábrán, tetszőlegesen felvett 
értékekből szerkesztett vázlatot), míg a két különböző fajú hullám beérkezési

időinek különbségét ábrázolva
о s ю а го tl

Qátr _  0 cos i12
W  ~  vl

iránytangensű egyenest kapunk. En
nek az egyenesnek és a nagyobb 
sebességértékű rétegben ábrázolt 
függőleges egyenesnek metszéspontja 
nem a réteghatáron van (még a 
robbanópont-közeli szeizmométerhez 
is egy ideig a refraktált hullám 
előbb érkezik, mint a direkt hul
lám), hanem

1. ábra. Tetszőleges értékekből szerkesztett
vázlat értékkel tolódik el a két különböző

sebességű közeget elválasztó réteg
határtól a kisebbik sebességű réteg felé.

A két réteg sebessége a függőleges egyenesek időkoordinátájából meg
határozható.
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Rengéshullámok terjedési sebessége 5

Példa
Csoportunk egyik feladata negyedkori dunalerakódások elválasztása 

volt a feltételezhetően konszolidáltabb oligocén rétegektől. 3—5 méter vas
tagságú, felszíni, agyagos, homokos, iszapos ártéri kiöntéstermékek alatt az 
óholocén Duna 5—20 méter vastagságú terraszkavicsa volt található. A ter- 
raszképződmény bázisa oligocén homokkő és agyag volt.

m xc

2. ábra. Külszíni sekélyrefrakciós szelvény beérkezési időgörbéi

A homokkő sebességértéke erősen eltért a negyedkori fedőrétegekétől, 
s felszínét sekélyrefrakciós mérésekkel meghatározhattuk. Az oligocén agyag 
és a terraszkavics határát viszont felszínen végzett sekélyrefrakciós méré
sekkel nem tudtuk kimutatni. Jelentkezett ugyan a terraszkavics sebesség- 
értékénél nagyobb sebességgel egy szint, de számított mélysége lényegesen 
eltért az ellenőrző fúrásokban feltárt kavics-agyag határ mélységétől 
(a 2. ábrán az utóbbi szelvénynek egy szakasza látható).

Rétegsebességmeghatározó méréseinkhez szükséges fúrásainkat a szel
vényen a 100 méteres szelvénykarószámnál látható ellenőrző fúrás mellett 
a 105 méteres, 110 méteres és a 130 méteres szelvénykarószámnál mélyí
tettük le. A robbantásokat egy méterenként végeztük, de a kavics-agyag 
határ közelében, 8 és 12 méter között, félméterenként változtattuk a szel
vényezés mélységét.

A robbantólyuk-közeli szeizmométer kiütésétől mért terjedési időkü- 
lönbséggörbék (3. ábra) megmagyarázták a felszínről végzett sekélyszeiz
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6 Posgaij—Erős

mikus mérések eredménytelenségét: a kavicsban a rengéshullámok sebessége 
nagyobb, mint az agyag felső szintjeinek sebességértéke (inverz réteg).

3. ábra. Sebességmeghatározás terjedési időkülönbséggörbéi és a robbantólyuk geológiai
szelvénye

Összefoglalás
Kidolgoztunk egy olyan eljárást, amelynek segítségével a felszínközeli 

rétegek sebességét szeizmikus terepméréseknél használatos műszerrel négy, 
egymáshoz közellevő, a rétegeket harántoló fúrásból meg lehet határozni.

Mint a bemutatott példa bizonyítja, a sebességmeghatározó eljárás le
hetővé teszi az inverz és átlőtt rétegek kimutatását, továbbá segítséget nyújt 
a felszínen végzett sekélyszeizmikus mérések értelmezésénél, azok használ
hatóságának és pontosságának meghatározásánál.

A közölt eljárás laza, könnyen omló rétegek sebességének meghatáro
zására is nagy pontossággal alkalmazható.
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