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SOME DATA O B TA IN ED W IT H SEISMIC R E F L E X IO N M EASUREM ENTS
CONCERN IN G VT H E H U N G A R IA N PA R T OF T H E E A R T H 'S CRUST
The investigators of the Flungarian Geophysical In stitu te R oland Eötvös
carried o u t deep-sonde reflexion experim ents for the investigation of the crustal
structure of H un g ary by m eans of self-constructed seismic m easuring equipm ents.
25 —500 kg of d ynam ite placed in a borehole of 30 —60 m depth has been used for
impulsing. T hey succeeded in gaining deep reflexions on five places altogether.
The obtained tim e d a ta have been com puted to d epth d ata w ith a m ean velocity
of 5,8 km /sec down to th e Conrad-surface, and of 6,0 km /sec u n til th e Mohorovicicsurface was reached, w hilst tak in g into correction the loose sedim entary layers.
The results are sum m ed up in a table. It m ay be sta te d th a t th e Conrad- and
M ohorovicic-surfaces can be determ ined by m eans of th e reflexion m ethod on the
territo ry of th e P annonian P lain, too. Their m ean depths is 20, and 27 —30 km ,
resp. and th e y are showing a slight dip in SE-direction.

SZEIZMIKUS REFLEXIÓS MÉRÉSSEL MEGHATÁROZOTT
NÉHÁNY ADAT A FÖLDKÉREG MAGYARORSZÁGI RÉSZÉRÖL
G Â LFI J . és STEGENA L.

Ebben a dolgozatunkban a magyarországi mélyreílexiós szondázási
kísérleteinkről számolunk be. Kísérleteinket a Magyar Állami Eötvös
Loránd Geofizikai Intézetben végeztük.
1954 óta többször végeztünk szeizmikus reflexiós mérést azzal a céllal,
hogy tanulmányozzuk Magyarország néhány helyén a földkéreg felső,
néhányszor 10 km vatsagságú részének felépítését. Ilyen kísérletet már
Junger, Shor és Reich is végzett. Méréseinket nemcsak azért végeztük,
hogy adatot szolgáltassunk a Conrad- és Mohorovicic-réteg Reich blaubeureni és Twaltwadse kaukázusi mérései közötti szakasz mind ez ideig
ismeretlen helyzetére vonatkozóan. Volt a gyakorlathoz közelebb álló
másik célunk is. Általánosan ismert tapasztalat ugyanis, hogy jelentős
nehézségekkel találjuk magunkat szemben, amikor a magyarországi gravi
tációs anomáliákat regionális vonatkozásban 2—4 km mélységben levő
hatókkal kívánjuk értelmezni. Magyarország gravitációsan meglehetősen
teljesen felmért terület, azért foglalkoztat minket az egymástól távoleső
területek gravitációs anomáliáinak egybevetése. Valószínűnek tartjuk,
hogy a hatók ennél mélyebben keresendők. A mélyszerkezet ismeretében

ábra. M agyarország izosztatikus

anom áliatérképe
helyeivel

a mélyreflexiós kísérletek

54

Gálfi —Stegena

Szeizmikus reflexiós méréssel meghatározott néhány ad a t. . .

55

biztosabban tudjuk a gravitációs adatokat értelmezni. Eddigi eredmé
nyeink még nem elegendők e feladat megoldására.
A mérések konstrukciónk alapján Magyarországon gyártott 26 csator
nás szeizmikus reflexiós mérőberendezésekkel történtek. Ezek a berendezé
sek megfelelő érzékenységük és alacsony frekvenciájú szeizmométereik
révén alkalmasak ilyen kísérletekre. Hullámkeltésre 30—60 m mély fúrás
ban elhelyezett, 25—500 kg dinamitot használtunk.
Ez ideig Magyarország öt különböző helyén, mégpedig Sopron (1),
Debrecen (2), Karád (3), Pécs (4) és Bonyhád (5) vidékén sikerült nagy
mélységből kiértékelhető reflexiókat nyernünk. Ezeket a helyeket Magyarország izosztatikus térképén a zárójelben levő megfelelő számmal jelöltük
meg (1. ábra).
Szeizmogramjainkat általánosságban a 2. ábrán bem utatott soproni
szeizmogram jellemzi. Az első beérkezést követő, a tercier-üledék sorából
származó reflexiók után —- a bem utatott szeizmogramon 2,5 s-nál jelent
kezik a medencealjzatról jövő reflexió. Ezután üres szakasz következik a
szeizmogramon addig az időpontig, amikor — ezen a felvételen 6,8 s-nál —
megjelenik a mélyreflexió. A 2,5 és 6,8 s közötti hosszú üres szakasz kizárja
azt, hogy ezt a reflexiót reverberációnak kellene tekintenünk. A bemuta
to tt szeizmogram Sopron melletti Fertőszentmiklóson, 25 kg dinamittal
készült.
Az öt mérési hely közül kettőn (Pécs és Debrecen) csak két mélyref
lexiót kaptunk. A 3. ábrán egy pécsi (Komló melletti) felvétel egy részlete,
a 4. ábrán a Debrecen melletti, hajdúszoboszlói mélyreflexiók láthatók.
K ét további helyen (Sopron és Bonyhád) több mélyreflexió jelentke
zett, mindkét helyen 4—4. Azonban mindkét helyen két reflexió erősebb,
határozottabb volt, a többi reflexió ezek köré csoportosul és határozatlan
vagy csak nyom jellegű. Bem utatjuk a soproni mélyreflexiós szeizmogram
menetidőgörbéit (5. ábra), a mélyreflexiók közül a legfelső és a legalsó
jelentősebb 6,82 és 7,83 s-nál. A bonyhádi szeizmogram legmélyebb, 9,62
s-os reflexiót tartalmazó részletét m utatja a 6. ábra.
Végül az ötödik helyen (Karád) csak egy mélyreflexiót sikerült meg
határoznunk (7. ábra).
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Conrad és Mohorovicie szint
szeizmikus reflexiós mérések alapján is fellelhető, több-kevesebb határo
zottsággal, pannon síkságunk alatt.
A mélységszámításnál Közép-Európában legmegfelelőbbnek látszó és
Beich által is használt sebességet, mégpedig a Conrad-felületig 5,8 km/s, a
Mohorovicic-felületig 6,0 km/s sebességet használtuk. Korrekcióba vettük
m indenütt a laza, medencefeltöltő üledékeket azzal a vastagsággal és sebes
séggel, amelyet szeizmikus úton határoztunk meg. A táblázaton a korrek
ciók kiszámítását és a számításhoz felhasznált adatokat m utatjuk be.
A 8. ábrán az egyes mérési helyeken kapott mélységeket rajzoltuk fel
az egyes szintekhez tartozó beérkezési időkkel. Ezektől jobbra a Conradés Mohorovicic szintre általunk kapott átlagos mélységet is felrajzoltam,
valamint Beich németországi, blaubeureni eredményeit. Az értékek
nagyjából egyeznek. Az öt magyarországi adatból kiolvasható, hogy a két

ábra, Mélyreflexiós szeizmogram Fertőszentm iklósról, (K észítette: Polcz Iván)
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ábra, Hajdúszoboszlói mélyreflexiós szeizmogram részlete. (K észítette: F lack Győző)
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szint északnyugatról néhány fokos dőléssel délkelet felé mélyül. Ezzel meg
egyező irányú és nagyságú dőlésre utal a bem utatott soproni menetidőgörbe is.
A 8. ábra jobb szélére rajzoltuk a Conrad és a Mohorovicic-felületnek
az 1956 I. 12-i dunaharaszti földrengés adataiból Bisztricsányi és Csömör
által refrakciós úton számított mélységeit, valamint a helgolandi és haslachi
nagyrobbantások Németországra vonatkozó
adatait.
Összevetve a reflexiós és refrakciós úton
nyert mélységeket, az egyezést tűrhetőnek kell
mondanunk. A reflexiós eljárásnál a vertikális
átlagsebesség, a refrakciós eljárásnál a hipocent
rum mélysége ismeretlen és ezért hibaforrás le
het. A pontosság fokozására szükségesnek lát
szik hosszabb szakaszú reflexiós útidő-görbe
mérése a reflexiós sebesség meghatározása
céljából. Ez a munka lesz legközelebbi fel
adatunk.

6. ábra. B onyhádi mélyreflexiós szeizm ogram részlete. (K észítette:
L am bert Ferenc)
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5. ábra. Fertőszentm iklósi
reflexiók m enetidő-görbéi.
(K észítették : Polcz Iván
és H o b o t József)

7. ábra. K arád i m élyreflexiós szeizm ogram részlete. (K észítette : Pacsirszky
László)
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ábra. A Conrad- és a M ohorovicic-rétegek helyzete M agyarország egyes pontjai
a mélyreflexiós felvételek ad atai alapján
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T áblázat az üledékharántolásra szükséges m enetidőkről
Az üledék
Körzet

1
2
3
4
5

Sopron ..............................
D e b re c e n ..........................
K arád ..............................
Pécs ..................................
Bonyhád ..........................

Vastagság
m

átl. seb.
m/s

4300
1300
1500
530
1500

3300

2200
2970
5600

2200

Átfutási,
(korrekciós)
idő

5
2,61
1,18

1,01
0,19
1,36
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