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ОТТЛИК ПЕТЕР

О ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ, ОТ ДРУГИХ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
ВЕНГРИИ

В работе описываются исследования, проведенные в лабораторных условиях ультра
звуковым методом для определения скоростей распространения упругих волн в ряде 
карбонатных пород (главным образом известняков) и в некоторых силикатных породах, 
а также для выяснения зависимости скоростей от других физических и химических 
характеристик этих пород. Результаты исследований показывают, что для карбонатных 
пород скорость распространения упругих волн является функцией химической чистоты 
и значения скоростей, определенные лабораторными измерениями, оказываются на 
800-1000 м/сек. Завышенными по сравнению с значениями, полученными в полевых 
условиях. Выяснение причины данного явления требует проведения дальнейших иссле
дований.

р. оттык

THE RELATION BETWEEN VELOCITY-VALUES DETERMINED ULTRASONICALLY, 
AND OTHER PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOME HUNGARIAN ROCKS

The seismic velocity as well as the relation between the seismic velocity and other physical 
and chemical properties o f  a number o f carbonateous (mainly limestones) and a few siliceous 
rocks has been investigated in laboratory.

In general it occurred, that seismic velocity in carbonatous rocks — among others — is 
a function o f chemical purity; further the laboratory values are by 8 0 0 - 1000 m/s greater than 
th^se o f the field. The reason o f the latter needs further investigations.

HAZAI KŐZETEKBEN ULTRAHANGGAL MEGHATÁROZOTT 
SEBESSÉGÉRTÉKEKNEK ÉS EGYÉB FIZIKAI, KÉMIAI 

JELLEMZŐINEK ÖSSZEFÜGGÉSE
OTTLIK PÉTER

A mérés elvi alapjai

A méréseket ultrahang-frekvenciás műszerrel végeztük. A mérési eljárás 
abból áll, hogy ismert vastagságú kőzetlemezben ismert frekvenciájú rezgé
sekkel megállapítjuk a rezonáns frekvenciát. A rezonáns frekvenciából és a 
lemez vastagságából a rezgés terjedési sebessége kiszámítható. Ez gyakorlati-

A kézirat 1963. március 6-án érkezett.
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lag úgy valósítható meg, hogy a vizsgált kőzetlemezt egy oszcillátorral ger
jesztett kvarckristályra helyezzük. A kvarckristály rezgései folytonosan be
hatolnak a kőzetmintába és annak szemközti felületéről visszaverődnek. A 
kvarckristály rezgésszámát az oszcillátorral változtatva elérhetjük, hogy a 
kőzetlemezbe lépő és a kőzetminta önfrekvenciája rezonanciában legyen. A  
rezonanciát az energia hirtelen megnövekedése jelzi. Az energia növekedését 
egy mikroampermérővel, vagy akusztikusán, esetleg egyidejűleg mindkét 
módon észlelhetjük.

Az alapfrekvencia, azaz a minimális rezgésszám, amelynél ez a rezonancia 
előfordulhat, arányos a hangrezgés terjedési sebességével a mintában, és for
dítva arányos a mintavastagság kétszeresével.

Rezonancia az alapfrekvencia felharmonikusainál is jelentkezik. Ezért 
az alapfrekvenciát az egymásra következő felharmónikusokhoz tartozó rezo
nanciacsúcsok frekvenciaértékeinek különbségeiből is meghatározhatjuk.

Az eddigiek alapján a sebesség értékét a V =  2d-óf képlet adja meg, ahol 
d a kőzetlemez vastagsága, <5/ pedig a szomszédos rezonanciacsúcsok között 
levő frekvenciakülönbség.

A sebességértékek számításához semmiféle korrekciót nem alkalmaztunk. 
30X 29, 6 X 4 5 , 30X 29, 8 X 5 9  é3 30X 29, 7X 100 mm élhosszú alumínium 
próbatesteken végzett mérések azt mutatták, hogy a geometriai méretek 
ilyen mértékű eltérései a sebesség értékét 2%-on belül változtatják meg. 
Ez pedig az adatok természetéből és tájékoztató jellegéből kifolyólag elha
nyagolható, a méréshez felhasznált minták méretei nem különböztek ilyen 
értékben egymástól.

A mérés gyakorlati kivitele

A mérést a kőzetből kifűrészelt mintákon végeztük. A  mintákat úgy ala
kítottuk ki, hogy azok két párhuzamos sík által határolt lemezek legyenek. 
Ahol a-mintán a kőzet rétegezettségét látni lehetett, ott a lemezt e rétege- 
zettséggel párhuzamosan vágtuk ki. A lemez vastagsága általában 6 — 12 mm 
között változott, alapterülete pedig megközelítően 40X 40  mm volt. A minták 
oldallapjait nem dolgoztuk ki, azaz szabálytalan törési felületűek voltak. A  
fűrészelt felületek egyenetlenségeit csiszolással tüntettük el. A kvarckristály 
és a minta felületének illeszkedése ui. befolyásolja a mintába jutó energia 
mennyiségét. A minta csiszolt felületének simasága az energia visszaverődéséhez 
szükséges. Érdes felületen az energia szétszóródva verődik vissza, s íg}* a 
rezonancia nem alakulhat ki. A  kristály és a minta illeszkedését vékony vazelin 
réteggel javítottuk.

A mérést 0,65 — 2,0 Mc frekvencia tartományban végeztük, aminek 6000 
m/s sebességnél 0,009 — 0,003 m között változó hullámhossz felel meg. A ger
jesztett kvarckristály méréshez felhasznált felületének átmérője 35 mm, azért 
a mintának sem kell ennél nagyobbnak lennie. A  rezonanciát egyidejűleg 
milliampermérővel és akusztikusán észleltük. A minták vastagságát 1/20 mm  
pontosságú tolómércével mértük.
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A mérés hibaforrásai

A mérési eredményt befolyásolja a mért lemez és a kristály közötti illesz
tés foka, az illesztéshez használt anyag, a kristály vastagsága, a gerjesztő 
frekvencia és a kristály önfrekvenciája közötti különbség. Ezen tényezők 
közül az első kettőt, a minták felületeit azonos simaságúra csiszolva és az 
illesztéshez mindig vazelint használva, igyekeztünk azonosnak tartani. Mivel 
a mérésekhez mindig ugyanazt a kristályt használtuk fel és azonos frekvencia- 
tartományban mértük, így ezek mint változó hibaforrások elhanyagolhatók, 
az általuk okozott szisztematikus hiba pedig nem haladja meg a tájékoztató 
jellegű méré3 pontosságának határait.

A mérések során a legtöbb hibát a kőzetlemezre csiszolt felületek nem 
párhuzamos volta, a vastagságmérések és a rezonanciacsúcsok leolvasásának 
pontatlansága okozta.

Az, hogy a méréshez felhasznált felületek nem párhuzamosak, egyrészt 
a rezonancia kialakulását zavarja (sőt bizonyos méréken felül a mérést is 
lehetetlenné teszi), másrészt a vastagságmérést teszi bizonytalanabbá.

A rezonanciacsúcsok frekvenciaértékének pontos leolvasását a csúcsok 
lapos, határozatlan volta nehezíti meg. A rezonancia határozottságát a minta 
visszaverő felületének simasága, a mintán belül levő inhomogenitás vagy disz
kontinuitási felület és egyes kőzettani tulajdonságok is befolyásolják.

A minták közül a Si02-tartalom 20 kőzetnél haladja meg a 9% -ot. Ezek
nek nagy részén, 14 mintán nem lehetett rezonanciacsúcsot észlelni. Ennek 
oka az lehet, hogy a Si02 a mészkövek homogenitását bontja meg és így el
oszlási módjától és mennyiségétől függően zavarja, esetleg meg is akadályozza 
a rezonancia kialakulását. Ezt bizonyítja az a tény, hogy az összes mért minta 
Si02-tartalmának átlaga 17% , azoké a mintáké pedig, amelyeken sebesség- 
értéket sikerült kapni, 6 % . Szélső esetet képeznek a homokkövek, amelyeken 
szemcsés szerkezetük miatt csak kivételes esetben lehetett rezonanciát ész
lelni, és ezt is csak ott, ahol a kötőanyag és szemcse közötti fizikai különbség 
kicsi (pl. kovasavval cementált homokkő).

A méré3 középhibájának megismerése végett 25 mintán több ízben is 
meghatároztuk a sebesség értékét (1. ábra). A középhiba ezekből a mérésekből 
227 m/s-nak adódott. Ez ilyen jellegű mérésnél még megengedett.

A mellékelt táblázaton (1. táblázat) az egyes vastagságmérések és az egyes 
rezonánciacsúcsokhoz tartozó frekvenciaértékek közötti eltéréseket láthatjuk 
az eredményül kapott sebességekkel együtt. Ez a táblázat az egyes mérések 
eltérésének a végeredményt módosító hatását is mutatja. A táblázat szerint a 
vastagságmérésnél elkövetett hiba max. 0,2 mm, de általában nem haladja 
meg a 0,1 mm-t.

A táblázatban elsőként feltüntetett 40 sz. felső triász dolomitos mészkő
ből vett 9,8 mm és 19,4 mm vastag lemezen végzett mérések eredményei, 
amelyek a hibahatáron belül egyeznek, az említett alumínium etalonon vég
zett mérésekkel együtt bizonyítják, hogy a minta vastagsága nem befolyá
solja a végeredményt.
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1. ábra. A sebességmérés adatainak szórása
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Az ismételt mérések eltérései
1. táblázat

Minta- 
szám di mm d2 mm di-(í2 fi h fi /2

1
Vi V 2 ,'F

40 9,8 19,4 9,6 0,308 0,155 6050 6000 50
46 8,5 8,3 0,2 0,35 0,34 0,01 5950 5650 300
59 7,9 7,9 0,0 0,38 0,39 0,01 6000 6170 170

107 9,4 9,4 0,0 0,32 0,30 0,02 6020 5650 370
111 9,1 9,0 0,1 0,34 0,34 0,00 6200 6120 80
120 9,3 9,2 0,1 0,25 0,30 0,05 4660 5520 860

0,35
0,39

0,34—
0,40162 6,9 6,9 0,0 0,01 5380 5520 140

163 10,6 10,7 0,1 0,30 0,31 0,00 6350 6650 300
175 9,5 9,5 0,0 0,31 0,30 0,01 5900 5700 200
176 11,3 11,4 0,1 0,26 0,265 0,005 5880 6050 170
178 8,7 8,7 0,0 0,31 0,31 0,00 5400 5400 0
179 6,4 6,5 0,1 0,42 0,43 0,01 5380 5600 220
195 8,6 8,5 0,1 0,36 0,36 0,00 6200 6120 80
196 10,5 10,5 0,0 0,30 0,30 0,00 6300 6300 0
197 10,5 10,5 0,0 0,30 0,29 0,01 6300 6100 200
198 11,9 12,0 0,1 0,25 0,25 0,00 5950 6000 50
199 8,0 8,1 0,1 0,37 0,35 0,02 6900 5670 230
201 6,1 6,1 0,0 0,45 0,47 0,02 5500 5740 240
202 8,2 8,1 0,1 0,37 0,33 0,04 6070 5350 720

Eljárásunkkal a méréshez előkészített mintáknak csak mintegy 50% - 
án sikerült sebességértéket meghatározni. A minták egy részénél a porozitású 
a másik részénél a Si02-tartalom miatt rezonancia egyáltalán nem, vagy csak 
igen gyengén volt észlelhető. Voltak azonban olyan minták is, amelyeknek 
porozitása és Si02-tartalma olyan csekély, hogy ez nem lehetett az oka a re
zonancia elmaradásának. Ezeknél a mérés sikertelensége nyilván az előbb 
említett valamelyik hibaforrással, vagy kőzettulajdonsággal magyarázható, 
pontosan megmondani azonban nem tudjuk.

Eredmények

Abban a kedvező helyzetben voltunk, hogy a Magyar Állami Földtani 
Intézettől olyan mintasorozatot kaptunk, amelynek földtani kora, sűrűsége,, 
térfogatsúlya, porozitása, S i02- és C 02-tartalma ismert volt (2. táblázat). 
(A kémiai úton meghatározott összetevők mennyiségét szokás szerint oxidos 
formában adták meg, ezért a S i02 tulajdonképpen az összes Si-t, a C 02 pedig 
az összes szervetlen C-t, azaz karbonáttartalmat jelenti.) így a sebességérté
keket közvetlenül össze lehetett hasonlítani a kőzetek egyéb adataival. A  
mintasorozatot kibúvásokról gyűjtötték.

Az eredmények feldolgozásánál a matematikai statisztika módszereit al
kalmaztuk. A kapott adatok közötti összefüggést kísérlet- és összehasonlítás
képpen megpróbáljuk több módon is ábrázolni és a számolt mutatókkal jel
lemezni. Erre azért van szükség, mert az összefüggés nem minden esetben 
nyilvánvaló, a statisztika módszereivel pedig az összefüggések mértéke és 
minősége grafikusan és számszerűen is megadható.
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2. táblázat

Sor
szám Kőzet Kor Sebes

ség Sűrűség Téri.
%

Poro-
zitás Si02 СО

19 Kőzet lisztes dolomitos mk. liász 5580 2,72 2,53 6,98 21,35 31,66
21 „  agyagos mk. dogger 4060 2,80 2,52 10,00 12,25 33,67
33 Anhidrit a. triász 5530 2,89 2,81 2,42 2,65 50,75
35 Meszes aleurit 5100 2,69 2,50 7,06 43,49 14,41
37 Dolomit k. triász 6460 2,69 2,54 5,50 0,20 46,92
40 Dolomitos mészkő f. triász 6025 2,75 2,64 4,00 1,62 40,55
46 Tömött mészkő 5790 2,73 2,60 4,26 0,00 43,42
57 k. triász
-58 Dolomit 5800 2,84 2,65 6,30 0,13 46,60
59 Dolomitos mészkő a. triász 6080 2,82 2,67 5,47 0,31 43,88
86 Tömött mészkő a. kréta 5950 2,76 2,60 5,79 0,82 42,38
88 Tömött kövületes mészkő 4370 2,70 2,59 4,37 10,61 37,95
90 Tömött mészkő 4750 2,69 2,51 6,69 5,31 38,79

107 f. triász 6020 2,85 2,52 11,40 0,24 43,12
108 k. triász 5940 2,73 2,63 4,00 1,47 42,49
m Breccsás mészkő f. triász 6160 2,70 2,46 8,90 3,30 39,93
120 Tömött mészkő dogger 5090 2,70 2,48 8,60 1,59 41,78
121 6080 2,68 2,44 9,80 1,59 42,22
131 Kőzetlisztes tűzkő к. triász 4420 2,59 2,40 7,00 81,68 5,51
161 Tömött mészkő 5800 2,90 2,81 3,10 5,59 38,74
162 5450 2,63 2,54 3,80 0,32 42,61
163 Dolomit f. triász 6520 2,81 2,68 4,60 0,00 46,19
165 Tömött mészkő a. triász 4850 2,90 2,69 7,20 0,93 42,13
167 Lyukacsos dolomit f f 6100 2,78 2,58 7,10 0,80 45,24
169 Tömött mészkő f f 5040 2,59 2,50 7,30 4,10 39,62
175 Tűzköves mészkő k. triász 5800 2,78 2,60 6,47 7,73 39,22
176 Tömött mészkő f f 5960 2,66 2,56 3,75 0,61 42,54
178 Homokos mészkő a. kréta 5400 2,80 2,64 5,71 19,27 33,26
179 Requiéniás mészkő f i 5490 2,76 2,62 5,00 0,15 43,18
195 Töm ött mészkő „ 6160 2,90 2,84 2,30 0,25 42,48
196 maim 6300 2,69 2,62 2,60 0,17 42,52
197 a. kréta 6200 2,65 2,31 12,80 0,20 41,93
198 6000 2,75 2,63 5,20 0,37 42,13
199 k. triász 5780 2,77 2,68 4,10 1,97 41,41
201 9f 5620 2,62 2,56 2,10 0,79 42,49
202 *» a 5710 2,81 2,74 2,64 0,09 42,49

Ezt a célt leginkább a korrelációs koefficiens, ennek négyzete a szorosság, 
a regressziós egyenesek, a standard hiba, vegiil a korrelációs görbe számításá
val vagy szerkesztésével érjük el.

A korrelációs koefficienst az r =  ^ ХУ-~ képlettel számoltuk, aholæésÿ
ncrxrry

az egyes pontoknak a számtani középértéktől való eltereset, n az adatok szá
mát jelenti.

(X - - xy  
n

es cry
(:v - y f képlettel kapjuk.

A regressziós egyeneseket a Y' =  b(x—x ) + Y  képlettel számoltuk. A  
té t  változó összefüggését A-ne к Y,  és F-nak A-re vonatkoztatott regresszió-
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jával, tehát két egyenessel fejeztük ki. A két egyenes által bezárt szög is mu
tatja a kapcsolat mértékét. Ha r =  1-gyel, a két regressziós egyenes egybe
esik.

Az ilyenfajta jellemzés természetesen annál pontosabb, megbízhatóbb, 
minél nagyobb számú adatot használunk fel. Ezért lehet, hogy az általunk 
kapott eredmények az idők folyamán az adatok számának növekedésével 
módosulni fognak. Első közelítésben a továbbiakhoz azonban jó támpontul 
szolgálhatnak az alant következők.

Az eddigi mérésekkel 21 triász, 7 jura és 10 kréta korú kőzet sebességét 
határoztuk meg. A sebességértékeknek a földtani korral való összefüggését a 
2. ábra mutatja. Ezen az ábrán az egyes minták korát igyekeztünk minél 
pontosabban megjelölni: a „triász-’ mező aljára felrakott értékek alsótriász 
korú kőzetek értékei, a mező közepén és tetején elhelyezkedő pontok pedig 
rendre középső, ill. felsőtriász korú mintákon észlelt sebességértékeknek felel
nek meg.

Az ábra szerint a sebességértékek zöme az 5000 — 6500 m/s intervallumba 
-esik, mind a triász, mind pedig a jura és kréta korú kőzeteknél. Ezek között 
.a határok között a pontok látszólag rendszertelenül helyezkednek el, vagyis az 
ábra alapján a sebességek látszólag függetlenek a földtani kortól. Ennek a 
tapasztalattal ellentmondó látszatnak az az oka lehet, hogy eddig csak nagy
jából azonos kifejlődést! mészköveken sikerült sebességet meghatározni. 
Ezért az általános összefüggés megállapításához további, szélesebb föld- 
történeti és kőzettani tartományt felölelő mintákon végzendő mérések szük
ségesek.

A  vizsgált minták sűrűségértékei 2,6 —2,9 g/cm3 határok között egyenle
tesen helyezkednek el, mint azt a 3. ábrán láthatjuk. A kisebb sűrűségértékek
nél a sebességértékek jobban szórnak, mint a nagyobbaknál. A sebesség- 
értékek szórásának megfelelően a korrelációs görbe eltérése a kiegyenlítő 
egyenestől a kisebb sűrűségeknél nagyobb, mint a 2,7 —2,9 g/cm3 tartomány
ban, ahol jól simul az egyeneshez. Eszerint a sebesség első közelítésben a 
sűrűséggel növekszik. A  kapcsolat lazaságát az ábrán feltüntetett r =  0,31, 
r2 =  9 ,7% , s =  ±489 ,3  értékei számszerűen, a regressziós egyenesek pedig 
szemléletesen mutatják.

Mint látjuk a számítások alapján, a sebességsűrűség-összefüggés pozitív 
tendenciájú, de igen kis mértékű. Ez arra vall, hogy a sűrűség növekedésével 
más anyagi jellemzők is változnak, amelyek a kőzet rugalmassági tulajdon
ságait befolyásolják, mert a sebesség a sűrűség négyzetgyökével fordítva ará
nyos.
á A térfogatsúlyértékek 2,44—2,82 g/cm3 határok között változnak (4.

bra). A  helyzet gyakorlatilag azonos az előbbivel a sebesség-térfogatsúly- 
összefüggésnél is. A korrelációs koefficiens értéke valamivel nagyobb, 0,34 
és a regressziós egyenesek által bezárt szög ennek megfelelően kisebb, mint a 
sebesség-sűrűség-összefüggés esetén. Ez azt mutatja, hogy a sebesség jobban 
függ a Vérfogatsúlytól, mint a sűrűségtől, ami természetes is, hiszen a valóság
ban a í  anyagok térfogatsúlyukkal fordulnak elő, és így mi is ilyen állapotú 
kőzeteden kapjuk a sebességértékeket, míg a sűrűség laboratóriumban megha
tározott érték.
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ábra. Sebesség -  földtani kor
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4. ábra. Sebesség -  térfogatsúly
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3 Geofizika — 3-4

7. ábra. Sebesség -  C02%
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A térfogatsúly és a porozitás egymással fordítva arányosak. Ez a sebesség- 
porozitás összefüggését mutató 5. ábrán látható is, bár itt csak a korrelációs 
görbét szerkesztettük meg. A görbe lefutása alapján feltételezhető, hogy a 
sebesség-porozitás-kapcsolat regressziója nem egyenes. Ezért a regressziós 
egyeneseket nem számítottuk ki, a korrelációs koefficiens értéke pedig a fen
tiek miatt 0.

A vizsgált minták legnagyobbrészt karbonátos, üledékes kőzetek. Ezek
ben a vegyi úton kimutatott Si02-tartalom a kőzetek pelagikus faciese miatt 
valószínűleg kolloid eloszlású. A sebességnek a Si02-tartalommal való össze
függését is megvizsgáltuk (6. ábra). A minták legnagyobb részénél a Si02- 
tartalom 2%  alatt marad, az ennél nagyobb kovasavtartalmú pontok száma 
a kiértékeléshez kevés. Ezért a pontokat féllogaritmikus koordináta-rendszer
ben ábrázoltuk. Mivel a pontok eloszlása nem egyenletes, a statisztikai mu
tatók nem jellemzők, csak a korrelációs görbét szerkesztettük meg, ami egy
értelműen mutatja a kapcsolat tendenciáját.

A minták ( 0 2%-ban kifejezett karbonáttartalma jellemző a mészkövek, 
dolomitok vegytisztaságára. A sebesség-karbonáttartalom összefüggését nézve 
(7. ábra) azt látjuk, hogy a növekvő karbonáttartalommal a sebesség is nö
vekszik. Tehát a sebesség a mészkövek vegytisztaságának is függvénye.. 
Érdekes, hogy a vizsgált összefüggések között a sebesség-! '0 2-tartalom között 
a legszorosabb a kapcsolat, amint ezt a 7. ábra adatai igazolják.

A szeizmikus refrakciós terepi mérések folytán meghatározott in situ 
terjedési sebességeket összehasonlítottuk a megfelelő területről származó 
minta laboratóriumban mért sebességével (3. táblázat). Az összehasonlítás

3. táblázat
Terepen és laboratóriumban kapott sebességértékek összehasonlítása

Kor Közép hgs Bakony hgs Mecsek hgs Mátra-Bükk Villány hgs

terep felső 45 00 44 0 0  -  45 0 0
labor Kréta 54 0 0  -  56 00
terep
labor

alsó
4 3 7 0 - 4 7 5 0 60 0 0  -  6300

terep
labor

felső
6300

terep Jura к 37 0 0  -  48 00
labor 5 1 0 0 - 6 1 0 0

terep к 29 0 0  -  32 00
labor alsó 3 0 8 0  -  42 00
terep a 29 0 0  -  46 00
labor 3 6 4 0 - 5 6 4 0

terep felső 53 00  -  59 00 50 00
labor 6 1 0 0 - 6 5 0 0 44 8 0  -  65 0 0 58 0 0  -  5 9 6 0
terep
labor

Triász к
53 8 0  -  65 6 0

5 2 0 0  -  58 00
58 0 0  - 56 00

terep alsó 42 0 0  -  5 6 0 0
]abor 4 8 5 0 - 6 1 0 0 6000
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azonban csak nagyvonalú, mivel a minták származási helye nem egészen 
azonos a mérések helyével. A táblázatban üresen maradt helyek jelzik, hogy 
az ország ilyen irányú teljes megismerése céljából hol kellene még refrakciós 
mérést és laboratóriumi kőzetsebesség-meghatározást végezni.

A terepen és a laboratóriumban kapott sebességadatokat összehasonlítva 
feltűnik, hogy a laboratóriumi vizsgálatokkal általában 800— 1000 m/s-mal 
nagyobb értékeket észleltünk, mint a terepi mérésekkel. Ez annál feltűnőbb, 
mivel a minták mind felszínről valók, a refrakciós sebességek pedig a mélyben, 
nyomás alatt levő kőzetösszlet sebességét jelzik. Az eltérésnek az okát biztosan 
még nem tudjuk. A jelenségnek több oka is lehet, pl. az, hogy a kisméretű 
minták kompaktabbak, homogénebbek, az in situ kőzeteknél, csak üde kőzet
darabokat gyűjtöttek be, vagy pedig az, hogy az anyag a refrakciós mérések
nél használt hosszú hullámokkal szemben másként viselkedik, mint a rövid 
periódusé rezgésekkel szemben. Ebben az esetben a módszer torzít és a tor
zítás tényezőjét további kísérletekkel kell meghatározni. Végül az eltérés oka 
lehet az is, hogy a táblázatban az egyes korokra terepen kapott sebességek 
nem csupán egy kőzetre, hanem az illető korhoz tartozó kőzetcsoportra vonat
koznak. Laboratóriumi méréseinkkel pedig ezeknek a rétegcsoportoknak csak 
egy-egy tagjából származó mintán határoztuk meg a sebességet, amelyik 
nem biztosan egyezik a refrak táló réteggel.

Végül eredményeinket összehasonlítjuk néhány irodalmi adattal:

L. Peselnick és /. Zietz 3 kompakt, homogén és finomszemcsés mészkövön 
végeztek méréseket. Elsőszámú mintájuk sűrűsége 2,72 g/em3, porozitása 
0,01%  (az alapanyag szemcsenagysága 18 /x), a longitudinális hullám terje
dési sebessége pedig 6100 m/s. 2. sz. mintájuk sűrűsége 2,59 g/cm3, porozitása 
2,86%  (szemcsenagysága 9 p.), a mért sebesség 5600 m/s; végül 3. sz. mintá
juknál a sűrűség 2,71 g/cm3, a porozitás 0 ,0% , a terjedési sebesség pedig 
6300 m/s. A fenti adatok nagyon jól egyeznek az általunk észleltekkel, noha 
az idézett szerzők által alkalmazott módszer jelentősen eltért a mienktől.

C. W. Oliphant is végzett fúrómagokon kőzetsebesség-meghatározásokat. 
Vizsgálta a nedvesség, nyomás és hőmérséklet befolyását is a sebességérté
kekre. A méréseket vékony rudakon végezte, ügyelve arra, hogy a longitudi
nális hullám sebességének mérésénél a minta hossza jelentősen nagyobb le
gyen, mint az átmérője. A minták anyagát adó mészköveken terepen is vég
zett kísérleti méréseket, hogy a laboratóriumban és a terepen kapott értékek 
közvetlenül összehasonlíthatók legyenek. A felsőkarbon-korú Neva mészkő 
terepi mérései során 4470 — 4770 m/s sebességgel jelentkezett. Ez a réteg a 
mintákon végzett laboratóriumi mérések alapján egy agyagosabb és egy ke
vésbé agyagos szintre volt. osztható. Ezek 4150 — 4770 és 6060— 6720 m/s 
határok közötti sebességértékeket adtak. Oliphant a mintákon észlelt, fenti 
sebességértékeket korrigálta a víztartalom, nyomás és hőmérséklet szem
pontjából. Mint az adatokból látjuk, az Oliphant által laboratóriumban meg
határozott sebességek határértékei közel állnak az általunk is kapott értékek
hez. Ellentétben azonban a mi tapasztalatunkkal, nála a terepi mérésekkel 
meghatározott sebességintervallum beleesik a laboratóriumi úton megállapí
tott sebességtartományba.

3*
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Kuiper, van Byenés Koefoed dolgozatukban tiszta mészköveken a Poisson- 
állandó értékének kiszámítására 12 — 30 cm hosszú és 13 mm átmérőjű kőzet
mintákon végzett longitudinális és transzverzális sebességmérésekről számol
nak be. Eredményeiket összehasonlították a minták sűrűségével és porozi- 
tásával. Az összehasonlításnál ők is azt találták, hogy a sebesség a növekvő 
sűrűséggel együtt növekszik. A sebességértékek szórása viszonylag kicsi, 
amit ők a minták válogatott tisztaságával magyaráznak. Az általuk kapott 
mészkősebességek alacsonyabbak az általunk észlelteknél, de a minták sűrű
sége is kisebb. Az 1,82 — 2,65 g/cm3 sűrűséghatárok között levő minták sebes
ségértékei 2850 — 5370 m/s között változnak. így az eltérés csak látszólagos, 
mert az általunk vizsgált minták nagyobb sűrűségértékei magyarázhatják 
az észlelt sebességértékek nagyobb voltát is. A sebesség-porozitás-összefüg- 
gés az ő vizsgálataik alapján sem volt annyira egyértelmű, mint a sebesség- 
sűrűség viszonya.

További feladat lenne az eddigi mérések közben felvetődött kérdések 
megoldása, valamint a kőzetek rugalmassági tulajdonságait más módszerek
kel is megvizsgálni. A komplex vizsgálat számos érdekes kérdésre adhat fele
letet és az eredmények megbízhatóságát is növeli.
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