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T H E  LOCATION OF A SEISMIC E X PE R IM E N T A L  AREA

Standpoints are presented to be considered a t  the selection of a te rrito ry  
fo r testing  seismic instrum ents, and for experim ental field m easurem ents to the 
solution of seismic problems arisen ou t of routine prospecting. Figures show the 
p lan  of a suitable area near B udapest and seismograms taken  here.

SZEIZMIKUS KÍSÉRLETI TERÜLET KIJELÖLÉSE*

POSGAY K Á RO LY

A szeizmikus terepmérések folyamán igen gyakran jelentkeznek 
módszertani, robbantás-, mérés- és műszertechnikai elméleti és gyakor
lati problémák. Kívánatos volna, hogy ezeknek a feladatoknak a meg
oldására irányuló kísérleteket a terepmérésektől függetlenül lehessen 
végezni és ne csupán azokkal párhuzamosan. Utóbbi esetben a kísérleti 
méréseket nem lehet olyan részletességgel és alapossággal lefolytatni, 
mint amilyent a feladat végleges és tökéletes megoldása feltétlenül 
megkövetel. Márpedig ezeknek a problémáknak a hazai viszonyokra 
alkalmazott megoldása határozza meg, hogy milyen ütemben tudunk 
lépést tartani a szeizmikus kutató módszerek és műszerek tökéletesedé
sével. Nemcsak a szeizmikus módszerekkel végzett nyersanyagkutatás
nak eredményessége, hanem fejlődő szeizmikus műszeriparunk verseny- 
képességének fokozása is ettől függ. A kérdés gazdasági jelentőségét 
fölösleges hangsúlyozni.

A kísérletekre mindenekelőtt alkalmas területet kell keresni. Milyen 
szempontok irányítják ilyen terület kiválasztását?

1. Legyen közel az Intézet és a Műszergyár székhelyéhez, Budapest
hez, hogy a gyakran csak rövid időt igénylő, de sürgős kísérleteket is 
hamar el lehessen végezni.

2. A területen bármely évszakban jó közlekedési viszonyok legye
nek.

3. A terület ne legyen mezőgazdaságilag intenzíve művelt, hogy 
a mérésekkel ne okozzunk károkat.

4. Földtani és szeizmikus sajátságai régebbi mérésekből ismeretesek 
legyenek; a területen — vagy közelében — legyen lehetőleg az alap
hegységig mélyített fúrás.

* A kézira t 1958. július 20-án érkezett.
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5. A felszínközeli kőzetviszonyok biztosítsák a robbantófúrások 
gyors lemélyítését és a robbantó lyukak tartósságát; egy lyukban leg
alább 9—10-szer lehessen a robbantást megismételni.

6. Az alaphegység legyen 1000 m-nél mélyebben, hogy az alap
hegység felett levő rétegösszletből több reflexiót észlelhessünk. Mai 
berendezéseinkkel ugyanis az alaphegység felszíne alól érkező reflexiókat 
csak gyengén tudjuk észlelni; ilyen reflexiók műszerkísérletekre nem 
alkalmasak.

7. Kívánatos, hogy a terület egy része gyengén reflektáljon, hogy 
az itt végzett méréseknek a régebbi mérésekkel történő összehasonlítása 
alapján műszeriparunk fejlődését megfigyelhessük és ellenőrizhessük.

8. Műszerbemutatók céljára a terület egy része legyen jól reflektáló.
A Kőolajkutató és Feltáró Vállalat mérései alapján 11] várható-

volt, hogy Gödöllő környékén a felsorolt szempontoknak megfelelő 
kísérleti terület található. Ezért a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet ezen a környéken indított felderítő méréseket. A mérések ered
ménye szerint Máriabesnyő mellett (az 1. sz. ábrán az I-gyel jelölt hely) 
volna szeizmikus kísérletekre alkalmas terület; bemutatásra alkalmas, 
terület pedig Túra közelében (az 1. sz. ábrán a 3-mal jelzett hely).

A Máriabesnyő és Valkó közötti terület reflexiós mérések szem
pontjából egységesnek tekinthető. Gyenge jel/zaj viszony jellemzi, 
mely a völgyekben javul (2. sz. ábra), a dombokon romlik (3. sz. ábra). 
A dombokon az energiaviszonyok is kedvezőtlenebbek.

A területen három mélyfúrást telepítettek, melyek közül csupán a 
Szárítópuszta közelében lemélyített Gö-3. sz. fúrás érte el a triász alap
hegységet 1900 m mélységben (az 1. sz. ábrán 2-vel jelölt pont). A fúrás.
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közelében a legkönnyebben megközelíthető terület (ahol méréseinkkel 
kárt nem okozunk), Szárítópusztától É-ra, a gödöllő—valkói kövesút 
és a máriabesnyő—szárítópusztai kocsiút kereszteződései mellett van. 
Itt a dombon és közvetlenül a domb aljában könnyen mélyíthetők le 
a robbantólyukak. Ezek tartóssága is megfelelő (a dombtól távolodva 
hirtelen kivastagodó felszín-közeli omlékony homokrétegek nehezítik 
meg a fúrást és robbantást). A terület gépkocsival is járható.

2. A kísérleti területen, völgyben, 0,5 kg robbanótö lte tte l készített
felvétel.

3. A kísérleti területen, dom bon 1 kg robbantó  töl te tte l készíteti.
felvétel.

A terület egyetlen hátránya, hogy a közeli valkói erdő értékes 
vadászterület, s az esetleges légrobbantásos kísérletek bizonyos időszakok
ban nem kívánatosak. A Hajdúszoboszlón lefolytatott légrobbantásos 
kísérletek [2], [3] viszont lezártaknak tekinthetők, mivel a kísérleti 
eredményeket a legkülönbözőbb helyeken végzett gyakorlati mérések 
igazolták [4], [5], [6], úgyhogy az említett hátrány nem jelentős.

Bemutatásra alkalmas területet Túra közelében a javasolt kísérleti 
területtől kb. 10 km-re találtunk. Itt lyuklövéssel is rendkívül szép 
felvételek készíthetők (4. sz. ábra), légrobbantással pedig sikerült 
olyan szép reflexiót észlelni, mely hazai viszonyok között a legszebbek 
közé tartozik (5. sz. ábra). Ez a terület is megfelel a követelményeknek. 
Néhány km-re van az alaphegységig lemélyített Tu-1. sz. mélyfúrástól 
(triász mészkő 1500 m-ben) a közlekedési, fúrási és robbantási lehetőségek 
is megfelelők.
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4. A bem utatókra javaso lt területen 0,5 kg robban tó tö lte tte l kész íte tt
felvétel.

5. A bem utatókra javaso lt terü leten  1 3 x 1  kg-mal léglövéssel 
kész íte tt felvétel.

Javasoljuk, hogy
1. a jövőben mind a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat, mind a Geo

fizikai Mérőműszergyár szeizmikus berendezéseit a máriabesnyői terepen 
hitelesítse és műszerkutató kísérleteit itt végezze;

2. a kísérletek és mérések anyagából egy, esetleg több, azokra 
jellemző felvételt adjanak át a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
Szeizmikus Osztályának, ahol ezeket nyilvántartásba veszik és tárolják.

Amennjdben javaslatunk valóra válik, remélhető, hogy a fenti 
gyűjtemény híven tükrözni fogja a magyar szeizmikus műszerek minden
kori állapotát és fejlődését.

A méréseket részben Erős János irányította, a bemutatott szeiz- 
mogrammokat Polcz Iván készítette.
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