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Vibroszeiz mérések 
Debrecen város belterületén

G Y Ö R G Y L A J O S - J Á N Y Á R J Á N O S

A cikk a vibroszeiz eljárás lakott területeken, illetve városokon belüli alkalmazásáról mvtat be 
‘példát.

В работе приводится пример применения вибросейсмического метода в заселенных 
районах и в пределах городов.

The article presents some examples on the application of the vibroseis method in  inhabited areas 
and towns.

A vibroszeiz eljárás alkalmazásával a Geofizikai Intézetnek az a célja, hogy 
olyan helyeken is lehetővé tegye a szeizmikus kutatást, ahol ez eddig a hagyo
mányos (robbantásos) módon nem volt lehetséges, vagy csak nagy költségekkel 
lehetett megvalósítani.

A lakott területeken — falvakban és városokban — a szeizmikus kutatási 
eljárások közül a vibroszeiz eljárás az egyetlen, amely jó kutatási eredményeket 
szolgáltat.

Lakott területen belüli mérésekre az Intézet vibroszeiz csoportjával első 
ízben 1977. év végén került sor Debrecen város belső területén.

A debreceni mérések részét képezik annak a hajdúsági komplex kutatási 
programnak, amely 1974. évben egy OKGT-Geofizikai Intézet szerződés kereté
ben kezdődött.

A legtöbb területi kutatásnál a kutatási eredményeket összefoglaló térké
peken gyakran fehér foltok jelölik a településeket és azok közvetlen környezetét, 
még akkor is, ha e települések alatt érdekes földtani szerkezetek valószínűsít
hetők.

Esetünkben Debrecen alatt a gravitációs mérések helyi maximumot jeleztek. 
Az 1. ábrán mutatjuk be azokat a szeizmikus vonalakat, amelyekkel a jelzett ano-

1. ábra. A  k u ta tá s i  te rü le t  helyszínrajza 
1. robbantásos e ljárással m ért vonalak , 2. vibroszeiz 

e ljárással m é rt vonalak

Puc. 1. План района работ 1 - профили со вз
рывным способом розбуждения 2 -  профили с 

вибросейсмическим способом возбуждения

Fig. 1. L ocation M ap of Seismic Survey 
1. w ith  sh o t m ethod, 2. w ith  vibroseis m ethod
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máliát megpróbáltuk felderíteni. Ezek a vonalak a robbantásos eljárással már 
korábban lemért hajdúsági vonalhálózathoz csatlakoznak.

A városon belüli mérések megtervezése igen gondos előkészítési munkát 
igényel.

Első lépésben be kellett járni a város azon utcáit és útjait, amelyeken a mé
rési vonalak úgy vihetők végig, ahogy azt a földtani kutatási cél megkívánja. Ez
után ellenőrizni kellett, hogy az így kijelölt vonalak mentén betarthatók-e azok 
a biztonságtechnikai előírások, amelyek a városi mérésekre, ill. a lakóházakra és a 
közműhálózatra vonatkoznak. Ennek megfelelően rendelkezésre kellett álljon az 
érintett terület közműhálózati térképe, vonalbejárással pedig ellenőrizni kel
lett a vonalhoz közeli épületek műszaki állapotát.

Néhány pontban összefoglaljuk azokat a legfontosabb biztonságtechnikai 
feltételeket, amelyeknek a lehető legszigorúbb betartása és betartatása mellett 
terveztük meg a mérést.

Az alkalmazott biztonsági hatásokat, ill. a biztonsági határokra vonatkozó 
előírásokat és javaslatokat az OKGT GKÜ által összefoglalt szakirodalmi anyag, 
a Bányászati Kutató Intézet, a Földtani Talajvizsgáló Intézet és kevés saját 
mérési adatunk alapján az alábbiakban adtuk meg:
1. Az alkalmazható sweep-frekvencia alsó határa: 18 — 20 Hz. (Nagyobb, mintáz 

épületek saját rezgésszáma.)
2. Normál állapotú földszintes épülettől csak 5 m távolságra lehet vibrálni.
3. Panelház esetén a legkisebb vibrálási távolság 10 méter.
4. Városi víz- és csatornahálózat közelében a vibrátorok 3 m-en belül nem 

vibrálhatnak.
5. Gázvezetékeket 5 m-en belül vibrálással nem szabad megközelíteni.
6. Városrészek, gyárak, üzemek ellátását biztosító főnyomóvezetékek (víz, gáz) 

közelében háromszoros biztonsági távolságot kell betartani.
7. Nem szabad vibrálni: villamos- és vasúti síneken, különlegesen rossz állapotú 

(aládúcolt) épületek közelében, hídon, csatornatetőn, vasúti kereszteződé
sekben.

8. A rezgéskeltés pszichológiai hatásának csökkentésére a lakosságot előre érte
síteni kell a munkákról.
(A különböző objektumokra előírt kárküszöb 1/5 részét az élő szervezet már 
kellemetlennek érezheti.)

A fenti feltételekkel sikerült egy közel egyenes É —D irányú vonalat ki
tűzni, amely a városba vezető, Záhony — Debrecen vasútvonal mentén a pálya
udvarig haladt. A további É —D irányt párhuzamosan eltolva viszonylag szűk 
utcákon vezetett vonallal tudtuk tartani. A városközponton áthaladó K —Ny 
irányú vonal a város szélénél csatlakozik a robbantásos technikával készült 
vonalakhoz.

A mérések megkezdése előtt a szükséges hatósági engedélyeket (Bánya
műszaki Felügyelőség, Városi Tanács, Rendőrség, Víz- és Csatornaművek, Gáz
művek, KPM) be kellett szerezni

A kábelterítési munkákat nappal, ill. az esti órákban, a méréseket éjszaka 
(22 — 06 óráig) végeztük. A terítést igyekeztünk az útnak a vibrátorpontokkal 
ellentétes oldalára telepíteni.
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A fenti paraméterek kiválasztásához a vonalmérés megkezdése előtt az 
É —D irányú vonal É-i szakaszán egy rövid kísérleti felvételsorozatot mértünk. 
A kísérleti anyag azt is igazolta, hogy míg a nappali zaj szinte lehetetlenné tette 
a mérést, addig az éjszakai órák zajszintje már elfogadható volt.

A 2. ábrán a K —Ny irányú keresztszelvényt mutatjuk be. A szelvény jel
lemzői:

— a feldolgozás az intézeti MINSZK — 32 számítógépen történt,
— 6 —100%-os fedésű stacking szelvény időben változó frekvenciaszűréssel,
— az összegzés előtt amplitúdókiegyenlítést (TAR), kijátszásnál auto

matikus erősítésszabályozást (AGC) alkalmaztunk,

2. ábra. N y  — К  irán y ú  szeizmikus szelvény

Puc. 2. Сейсмический разрез по широтному профилю 

Fig. 2. Seismic T im e Section, D irection W  —E
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3. ábra. R o b ban tásos és vibroszeiz e ljárással készült szelvények csatlakozása

Puc. 3. Привязка разрезов, полученных при взрывном и вибросейсмическом способах
возбуждения колебаний

Fig. 3. T y ing  oi the  Vibroseis T im e Section to  th e  Shot Seismic T im e Section

— a statikus korrekciót kézi módszerrel végeztük,
— sebességmeghatározások módja: velocity scan,

velocity spectra.
E szelvény nyugat-keleti irányba egyre emelkedő, majd süllyedő aljzatot való
színűsít a gravitációs adatokkal megegyezően.

Az egyes rövid szakaszokon jelentkező minőségi romlást a lövési rendszerbe 
nem illeszkedő felvételek okozzák. A szelvény közepén jelentkező leghosszabb 
szakaszú átlövések környezetében 18 felvételt kellett biztonságtechnikai okokból 
a rendszerbe nem sorolható vibrációs helyekről elkészíteni.

A 3. ábra egymáshoz kölcsönös pontjaiban csatlakozó olyan szelvényszakaszt 
mutat be, ahol robbantásos és vibroszeiz eljárással készült szelvények talál
koznak. A csatlakozási helyen a korreláció nagyon jó. Mint a szelvényekből is 
megállapítható, a vibroszeiz anyag hasonlóan jó felbontást biztosít, mint a 
robbantásos eljárással készült szelvények.

A városi mérések vonalain összesen 403 felvételt készítettünk 15 éjszakai 
műszak alatt. A legtöbb felvétel egv műszakban 48 db volt, a legkevesebb pedig 
12 db.
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