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AGITATION OF THE SOIL

Microseismic vibrations observed at the surface of the ground are characteriz
ing the quality of covers and the depth of basement-rocks. Authors propose the 
systematic observation of the agitation of the soil what may become, in a favorable 
case a new geophysical prospecting method similarly to the gravitational and telluric 
methods or even faster and cheaper.
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BEVEZETÉS
A geológia és a geofizika feladata a Föld és szilárd kérgének meg

ismerése. Az alkalmazott geofizika módszerei közül azok a legolcsóbbak, 
melyeknél nem szükséges mesterséges hatás létesítése. Ezek a mérések 
egyszerűbbek s nagyobb területek gyors, áttekintő felvételére alkalma
sabbak. Ezért előnyös olyan módszerek bevezetése és széleskörű alkalma
zása, melyek a fenti kívánalmaknak jobban megfelelnek. Egy ilyen mód
szer lehet az is, mely a talajnyugtalanság regisztrálásán alapszik.

Általános rész

A Föld felszínén állandó jellegű nyugtalanságot észlelhetünk. Ezeket 
a rezgéseket kezdetleges osztályozásban két nagy csoportba sorolhatjuk.

I. Kontinentális jellegű nyugtalanság. Keletkezése a tengerek hullám
verésével (1., 2.) vagy ciklonok fellépésével (2.) hozható összefüggésbe. 
Ezeknek a rezgéseknek határozott évi és alig felismerhető napi perió
dusuk van.

II. Helyi jellegű nyugtalanság (3., 4., 5.), melynek erőssége percen
ként, óránként és naponként változik. Ezeket a rezgéseket a közlekedés, 
a szél, a talaj egyenlőtlen felmelegedése és megfagyása, vízesések és működő 
gépek stb. okozzák.

Nagy területek gyors, áttekintő megismerésére valószínűleg csak 
a kontinentális jellegű rezgések alkalmasak. Ezeket a mikroszeizmikus 
rezgéseket eddig még nem alkalmazták a földkéreg megismerésére. Meg
figyeléseink, továbbá a szeizmológiai és alkalmazott szeizmológiai iro-
A kézirat 1955. november 18-án érkezeit be.
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dalom alapján javasoljuk egy új, a ..mikroszeizmikus kutatómódszer” 
alkalmazását, mely lehetővé teszi a földkéreg szerkezetének megismerését.

A kőzetek a mikroszeizmikus rezgések terjedése szempontjából 
három csoportba sorolhatók.

1. Sziklakőzetek, melyekben a rezgések elnyelődése aránylag kicsi 
(mészkő, dolomit, metamorfkőzetek, gránit, andezit stb.).

2. Fiatalabb üledékes kőzetek, melyekben a rezgések elnyelődése 
aránylag nagy (agyag, márga, homok, kavics, lösz stb.).

3. Berezgésre hajlamos felszínközeli talajok, melyekben a rezgések 
amplitúdója nagyobb lehet mint az alattuk levő sziklakőzetekben (vízzel 
telített kavics, homok, esetleg sziklakőzetek mállott zónája).

Az új kutatómódszer alapját a kőzeteknek ily eltérő viselkedése adja.

Mérési eljárás

Az esztergomi szénmedencében 1955-ben végzett szeizmikus refrak
ciós méréseknél olyan nagy erősítést használtunk, hogy a talajnyugtalan-
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1. Esztergom—Tát—Nagysáp—Sárisáp-i terület térképvázlata.
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Ságot minden helyen regisztrálni tudtuk. Néhány szelvényünk mentén 
rendszeresen feljegyeztük néhány kiválasztott csatornának azt az erősítési 
mértékét, melynél a galvanométerek fényének kitérése a vetítő ernyőn 
2— 3 mm volt.

Mérési eredményeink
Mérési területünk a megfigyelt mikroszeizmikus rezgések szempont

jából két részre osztható (1. rajz).
A)  Az Esztergom—Tát— Tokod—Dorog helységek által határolt 

területen nagy talajnyugtalanságot észleltünk. Ennek oka a területen 
folyó kiterjedt ipari tevékenység lehet, szerepet játszhat azonban az 
óholocén Duna felszín közelében levő, vízzel telített — tehát valószínűleg 
berezgésre hajlamos — homokos-kavics rétegösszlete is. Eddigi méréseink
ből nem tudtuk eldönteni, hogy melyik tényező hatása érvényesült jobban.

B)  A Nagysáp— Sárisáp-i területen az észlelt talajnyugtalanság már 
jóval kisebb volt.

Ezen a területen az alaphegység felett eocén és oligocén agyag és 
márga, pleisztocén lösz és holocén lerakódások találhatók, tehát olyan 
képződmények, melyekben a rezgések elnyelődése aránylag nagy.

2. ábra. Eor XXI. vonal azonos galvanométer-fénykitéréshez tartozó erősítés
görbéje, szeizmikus refrakciós és gravitációs szelvénye.
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A Nagysáp— Sárisáp-i területen végzett megfigyeléseink értékesek 
voltak. Azokban a szelvényekben, melyek közutakat nem kereszteztek, 
annál nagyobb erősítést kellett alkalmaznunk a galvanométerfények már 
említett nagyságú kitérésének eléréséhez, minél mélyebben feküdt az 
alaphegység, vagyis minél nagyobb volt a rezgéseket erősebben elnyelő 
fedőréteg vastagsága. Ez viszont azt jelenti, hogy annál kisebb a talaj
nyugtalanság, minél mélyebben fekszik az alaphegység. A 2. rajzon az 
Eor X X I. vonal azonos galvanométer-fénykitéréshez tartozó erősítés 
görbéjét, vagyis a triász alaphegységnek a talajnyugtalanság alapján 
meghatározott kontúrját, a szeizmikus refrakciós szelvényt és a gravitációs 
szelvényt (az 1954. évi mérések alapján szerkesztettük meg) tüntettük 
fel. A szelvények egyezése igen jónak mondható.

Következtetések és javaslatok
A Nagysáp— Sárisáp-i területen végzett megfigyeléseink alapján 

valószínűnek látszik, hogy kedvező körülmények között a talaj nyugtalan
ság megfigyelésével az alaphegység lefutására következtethetünk.

Elméleti meggondolások alapján várható, hogy a felszínközeli réte
gekre jellemző egyéb adatokat is ad a talaj nyugtalanság megfigyelése.

Szükséges tehát az eljárás alkalmazási lehetőségeit megvizsgálnunk 
és kedvező eredmények esetén mérési módszerként bevezetnünk, mert 
az ajánlott eljárás — annál is inkább, mert természetes hatást használ 
fel •— rendkívül gyors és olcsó lenne.

A kísérletekhez szükséges berendezés két egyforma, könnyen elő
állítható (aktatáskában szállítható) műszerből állana : szeizmométer, 
telepes erősítő szűrőkkel, telepes csővoltmérő és egyszerű hitelesítő 
berendezés. Az egyik műszerrel egy bázisállomáson regisztrálnánk a talaj
nyugtalanságot, a másikkal pedig végeznénk a terepméréseket.
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