
Földrengés forrászónák szerepe a Paksi Atomerőmű 
szeizmikus veszélyeztetettségében1

ZSÍROS 2

Egy adott hely földrengés veszélyeztetettségét döntő módon befolyásolja, hogy a számítások 
során milyen forrásmodellre támaszkodnak. A Paksi Atomerőmű veszélyeztetettségét két egészen 
különböző forrásmodell alapján becsülték, így az eredmények is jelentősen eltérnek egymástól. Az 
egyes forrásterületek jelentőségének vizsgálatából az következik, hogy ajánlatos minden rengéses 
forrást egyedi forrászónaként kezelni, ha azt a rengések száma megengedi.

T. Zsíros: The Relative Importance of Earthquake Source Zones in the Assessment of 
Paks Nuclear Power Plant

The seismic hazard at a site is decisively determined by the source model o f  earthquakes used. 
For the seismic hazard assessment o f the Nuclear Power Plant at Paks, two quite different source 
model were used, therefore, the two results are also significantly different. Studying the contribu
tions o f  the source zones to the hazard, if is a conclusion that every earthquake source is advisable 
to be considered as an individual source zone, i f  the number o f  events is not very low.

1. Bevezetés

A Paksi Atomerőmű biztonságával kapcsolatban 
számos földtudományi kutatást végeztek az utóbbi 
években. Ezek közül két tanulmány [ZSÍROS 1990, 
Öve Arup and Partners 1992] közölt eredményeket a 
Pakson várható valószínűségi földrengés veszélyről. 
A végeredményként megadott veszélyeztetettség 
(Pakson várható éves rengésgyakoriság) azonban je
lentősen (kb. egy nagyságrenddel) különböző a két 
dolgozatban. Az eltérés legfőbb oka az, hogy más
más földrengés forrásmodellre támaszkodik a két 
vizsgálat. Öve Arup and Partners [1992] tanul
mányukban négy különböző forrásmodellt vizsgál
tak, melyek közül az általuk legelfogadhatóbbnak, 
legvalószínűbbnek tartott forrásmodell (ARUP-1) az 
1. ábrán látható. A másik dolgozatban [ZSÍROS 1990] 
csak egy forrásmodell (2. ábra) — melyet nevezzünk 
MTA modellnek — alapján történt a veszélyeztetett- 
ségi vizsgálat. Az ARUP-1 és MTA forrásmodellek 
felhasználásával meghatározott éves rengésgyakori
ság eltérését mutatja be a 3. ábra. Jelen tanul
mányban azt szeretnénk kideríteni, hogy mekkora 
szerepet viselnek a két forrásmodell egyes forráste
rületei Paks földrengés veszélyeztetettségében, és 
milyen következtetéseket vonhatunk le a kapott ered
ményekből a földrengés zónák kijelölésével kapcso
latban.

2. Az MTA forrásmodell vizsgálata

A földrengések gyakorisága alapján történő szeiz
mikus veszélyeztetettség becslés egyik alappontja a 
várható földrengések forrásterületeinek kijelölése. 
Minthogy egy forrászóna körülhatárolásának módja

1 Beérkezett: 1993. február 25-én

2 MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet, 
H-9400 Sopron, Csat kai u. 6.

nincs kellőképpen definiálva, így annak kijelölése 
szükségképpen mindig tartalmaz szubjektív elemet. 
Nem nagy szeizmicitásü területen (mint amilyen a 
Pannon-medence is) a fenti feladat megnyugtató 
megoldása nem könnyű. Két szempont ütközik egy
mással, nevezetesen:

— Egyik cél az, hogy a forrásterület legyen men
nél szűkebben lehatárolva; hiszen a forráste
rület bármely pontját azonos valószínűséggel 
tartjuk forráskeltő helynek.

— A másik cél viszont az, hogy a forrásterület 
legyen mennél nagyobb, mert így több föld
rengést foglal magában, s ezáltal a földrengés 
gyakoriság becslése megbízhatóbb lesz.

További szempontok, információk is befolyásol
ják a forrásterületek kijelölését, melyeket a geoló
giai, tektonikai, geofizikai s geodéziai ismeretek kí
nálnak. Nehéz azonban ezek súlyát meghatározni 
mindaddig, amíg nincs kvantitatív ismeretünk arról, 
hogy a földrengéseken kívüli földtudományi adatok, 
paraméterek mennyiben járulnak hozzá a vizsgált 
terület szeizmicitásához. Paks veszélyeztetettségét 
becslő dolgozatok forrásmodelljei közül az MTA 
modell (2. ábra) lényegében csak a szeizmicitásra, a 
földrengések területi eloszlására hagyatkozik, míg az 
ARUP-1 modell (1. ábra) a Pannon-medence egé
szén azonos szeizmikus aktivitást tételez fel. Az 
MTA forrásmodell alapján a Paksra meghatározott 
éves rengés gyakoriság eloszlást a 3. ábra MTA 
jelzésű görbéje mutatja. Egy adott megrázottsági (in
tenzitás) szinthez tartozó gyakoriság érték az egyes 
forrásterületekről származó gyakoriság értékek 
összege. A forrásterületek egymáshoz viszonyított 
súlyának meghatározásához kiszámítottuk vala
mennyi forrásterület saját rengés gyakoriság értékét 
a 4,0-9,0 közötti (elméleti) intenzitás intervallum
ban. A forrásterületek saját rengés gyakoriságának a 
teljes rengés gyakorisághoz viszonyított (százalé
kos) értékét mutatják be a 4.-22. ábrák. Ezek alapján 
az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
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3. ábra. Földrengés intenzitás 
éves gyakorisága Pakson. MTA: 
intenzitás adatok és MTA modell 

alapján. ARUP1: intenzitás adatok 
és ARUP-1 modell alapján. A-l: 

magnitúdó adatok és ARUP-1 
modell alapján [Öve Arup and 

Partnere 1992]

Fig. 3. Annual frequency of 
intensity at Paks. MTA: intensity 

data and MTA model used. 
ARUP1 : intensity data and 
ARUP-1 model used. A-l: 

magnitude data and ARUP-1 
model used [Ove Arup and 

Partners 1992]

4. ábra. Az MTA forrásterületek 
százalékos részesedése Paks 

7=4,0 intenzitású 
megrázottságában

Fig. 4. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 4.0 at Paks 
(in per cent)

5. ábra. Az MTA forrásterületek 
százalékos részesedése Paks 

/=4,2 intenzitású 
megrázottságában

Fig. 5. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 4.2 at Paks 
(in per cent)
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6. ábra. Az MTA forrásterűletek 
százalékos részesedése Paks /=4,4 

intenzitású megrázottságában

Fig. 6. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 4.4 at Paks 
(in per cent)

7. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=4,6 
intenzitású megrázottságában

Fig. 7. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 4.6 at 
Paks (in per cent)

8. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=4,8 
intenzitású megrázottságában

Fig. 8. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 4.8 at 
Paks (in per cent)

Magyar Geofizika 34. évf., 1. szám 11



9. ábra. Az MTA forrásterületek 
százalékos részesedése Paks 

7*5,0 intenzitású 
megrázottságában

Fig. 9. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 5.0 at 
Paks (in per cent)

10. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks 7=5,2 
intenzitású megrázottságában

Fig. 10. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 5.2 at 
Paks (in per cent)

11. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks 7=5,4 
intenzitású megrázottságában

Fig. 11. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 5.4 at 
Paks (in per cent)
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12. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=5,6 
intenzitású megrázottságában

Fig. 12. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 5.6 at 
Paks (in per cent)

13. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=5,8 
intenzitású megrázottságában

Fig. 13. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 5.8 at 
Paks (in per cent)

14. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=6,0 
intenzitású megrázottságában

Fig. 14. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 6.0 at 
Paks (in per cent)
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15. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=6,2 
intenzitású megrázottságában

Fig. 15. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 6.2 at Paks 
(in per cent)

16. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=6,4 
intenzitású megrázottságában

Fif». 16. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 6.4 at Paks 
(in per cent)

17. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks /=6,6 
intenzitású megrázottságában

Fif». 17. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 6.6 at 
Paks (in per cent)
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18. ábra. Az MTA forrásterületek 
százalékos részesedése Paks 

7=6,8 intenzitású 
megrázottságában

Fig. 18. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 6.8 at Paks 
(in per cent)

19. ábra. Az MTA forrásterületek 
százalékos részesedése Paks 

/=7,0 intenzitású 
megrázottságában

Fig. 19. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 7.0 at Paks 
(in per cent)

20. ábra. Az MTA 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks 7=7,2 
intenzitású megrázottságában

Fig. 20. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 7.2 at Paks 
(in per cent)
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21. ábra. Az MTA forrásterületek 
százalékos részesedése Paks /=7,4 

intenzitású megrázottságában

Fig. 21. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 7.4 at Paks 
(in per cent)

22. ábra. Az MTA forrásterületek 
százalékos részesedése Paks /=9,0 

intenzitású megrázottságában

Fig. 22. Contributions of MTA 
source zones to the annual 

frequency of intensity 9.0 at Paks 
(in per cent)

a) A háttér szeizmicitás (XV. forrásterület) — 
különösen magasabb megrázottsági szinteken — ki
magasló szerepet játszik. Ennek oka pedig az, hogy 
az alkalmazott veszélyeztetettségi módszer a várható 
rengés gyakoriságot a forrásterületen egyenletesen 
osztja el. Ha pl. csak egyetlen rengéssel számol, 
akkor annak epicentrumát a terület centrumába he
lyezi. Ily módon a Pakstól viszonylag távol eső (pl. 
észak-zalai) rengések — melyek nincsenek külön 
forrászónába foglalva — nagy súllyal szerepelnek a 
veszélyeztetettségi becslésben. Ha nincs, vagy elha
nyagolható a háttér szeizmicitás, akkor a fenti hatás 
sem lép fel. Amennyiben a vizsgált hely egy nagy 
kiterjedésű forrásterületen helyezkedik el — mint pl. 
ARUP-1 forrásmodellnél Paks (lásd 4. fejezet) — a 
fenti jelenség újra fellép. A fentieknek megfelelően 
tehát kívánatos minden rengéses forrást egyedi for
rászónaként kezelni.

b) Alacsony (/ < 5) megrázottságon a vizsgált 
helytől távolabb elhelyezkedő erős szeizmicitásü 
forrászónáknak a szerepe jelentősebb, mint egyes 
közeli forrászónáké. Paks esetében 1=5,6 intenzitás

szintig a Móri-árok (I. forrászóna) szerepe jelentő
sebb, mint a közeli kecskeméti (IV.), Kapós-menti 
(V.) vagy baranyai (VI.) forráshelyek hatása. 1=4,8 
megrázottsági szint alatt pedig még a távoli XII. 
forrászóna (Szlovénia, Friuli-zóna) hatása is na
gyobb bármely Pakshoz közeli (IV., V., VI.) forrás
zóna hatásánál.

c) 5,6 < I < 7,2 közötti megrázottsági tartomány
ban a Pakshoz legközelebbi (IV.,V.,VI.) forrásterü
letek rengés gyakorisága a döntő.

d) Magasabb intenzitás szinteken (/ > 7,4) egyre 
inkább dominál a háttér szeizmicitás (XV. forráste
rület), s mellette már csak a VI. és V. forrásterület 
hozzájárulása érdemel említést.

3. Paks szeizmikus veszélyeztetettségének 
becslése epicentrális intenzitás adatok s az 

ARUP-1 forrásmodell alapján

Paks földrengés veszélyeztetettségével foglalkozó 
mindkét tanulmány [ZSÍROS 1990, Öve Arup and
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Partners 1992] lényegében ugyanarra az adatbázisra 
[ZSÍROS et al. 1988] támaszkodott. Amíg azonban 
közülük a korábbi az epicentrális intenzitás adatokat 
vette alapul, addig az utóbbi a magnitúdó adatokat 
részesítette előnyben. (Megjegyzendő, hogy a fel
használt adatbázisban a magnitúdó adatok túlnyomó 
többsége az epicentrális intenzitás alapján lett be
csülve.) Az ARUP-1 forrásmodell alapján — de az 
epicentrális intenzitás adatokra támaszkodva — mi 
is meghatároztuk Paks földrengés veszélyeztetettsé
gét, a valószínűségi becslési módszer [M cG uiRE  
1976] segítségével. A földrengés gyakoriság számí
tásához szükségünk volt a főrengések adatkészletére; 
vagyis ki kellett szűrnünk az elő- és utórengéseket. 
Hogy melyik rengés tekinthető főrengésnek, ez a 
kérdés nincs kellő mértékben tisztázva, definiálva, 
így a főrengések kiválogatása során is jelentkezik 
bizonyos szubjektivitás. A korábbi tanulmányokban 
egyik esetben [ZSÍROS 1990] személyi döntéssel tör
tént a főrengések kiválogatása; míg a másik esetben 
[Öve Arup and Partners 1992] minden M > 4,0 mag- 
nitudójú rengést főrengésnek vettek, függetlenül 
azok időbeli s térbeli eloszlásától. Jelen veszélyezte- 
tettségi vizsgálatban az 70 epicentrális intenzitású 
rengés R sugarú környezetében, az 70 intenzitású 
rengés keletkezési idejétől számított T időszak alatt 
keletkezett valamennyi 7 < 70 nagyságú rengéseket 
70 utórengésének tekintettünk. Ehhez hasonlóan az 70 
epicentrális intenzitású rengés R sugarú környezeté
ben, az 70 nagyságú rengés keletkezési idejétől visz- 
szafelé számított T' időszak alatt keletkezett 7 < 70 
nagyságú rengéseket 70 előrengéseinek tekintettünk. 
A Pannon-medence rengés sorozatainak tanul
mányozása után az elő- és utórengések válogatásá
hoz kiválasztott idő és távolság értékeket az 7. táb
lázatban foglaltuk össze.

A főrengések adatkészletéből ezután meghatároz
tuk az egyes forrásterületeken a földrengések (kumu
latív) gyakoriságát. A gyakoriság meghatározásnál 
— korábbi vizsgálatok alapján — abból indultunk ki, 
hogy adatkészletünk I0 > 8° esetén 1700-tól, 
8° > 70 > 7° esetén 1800-tól, 7° > I0> 6° esetén 1850- 
től, s 6° > 70 > 5° esetén 1880-tól teljesnek tekinthe
tő. A maximális rengéserősséget az 1., 2. és 3. forrás
zónában 70=9°-nak, a 4. forrászónában pedig 70= 10°- 
nak választottuk a történelmi szeizmicitás alapján. 
Ahhoz hogy bármely helyen számíthassuk a föld
mozgás nagyságát, még ismernünk kell a földrengés 
intenzitás távolság szerinti gyengülését is. Dolgo
zatunkban az intenzitás gyengülési modellt (23. áb
ra) egy korábbi tanulmányból [ZSÍROS 1990] vettük, 
mely a Pannon-medence 30 legjobbnak tartott izo- 
szeizta térképe alapján készült. Mindezek alapján 
meghatároztuk a Pakson (46,63N, 18,85E) várható 
éves rengés gyakoriságot a 4,0 < 7 < 9,0 (elméleti) 
intenzitás intervallumban. Az eredményeket a 3. ábra 
ARUP-1 jelzésű görbéje mutatja. Az MTA és 
ARUP-1 forrásmodellek alapján végzett vizsgálatok 
végeredményeinek — a rengés gyakoriságban jelent
kező — eltérése 7 >6 intenzitás szint felett jelentős. 
Ennek megfelelően a Pakson várható valószínűségi 
földrengés veszély is más és más a két forrásmodell- 
nél (24.-25. ábra). A 3. ábra ARUP-1 és А-l (Öve 
Arup and Partners [1992] eredménye) görbéinek kü
lönbözőségét két tényező okozza:

— intenzitás és magnitúdó adatkészletek külön
bözősége

— eltérő intenzitás gyengülési modellek alkal
mazása.

Ez utóbbi minden bizonnyal a jelentősebb faktor.

4. Az ARUP-1 forrásmodell vizsgálata

Paks szeizmikus veszélyeztetettségének vizsgála
tánál használt ARUP-1 forrásmodel (1. ábra) négy 
forrásterületet tartalmaz:

1. Lajta—Kis-Kárpátok
2. közelítően a mai Magyarország területe
3. Kárpátalja
4. a hajdani Jugoszlávia északi része és a Bánát.

Ebből az 1. és 3. forrásterület nagyjából megegye
zik az MTA modell XI. és IX. forrászónájával. A 
négy forrásterület saját rengés gyakoriságának a tel
jes rengés gyakorisághoz való százalékos arányát a 
26.-28. ábrákon láthatjuk.

A korábbiakban elmondottak alapján (lásd 2. feje
zet) már nem meglepő, hogy e forrásmodellnél a 2. 
forrásterület hatása minden intenzitás szinten domi
nál. Az 1. (Lajta—Kis-Kárpátok) és a 3. (Kárpátalja) 
forrászóna elhanyagolható szerepet játszik Paks 
földrengés veszélyeztetettségében, melyet az MTA 
modell vizsgálata is megerősít. A 2. forrásterület 
szerepével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
amennyiben e nagy forrásterület kisebb forrásterüle
tekre lenne bontva, úgy a Paksra jutó éves rengés 
gyakoriság (magasabb intenzitás szinteken feltétle
nül) csökkenne; hiszen az ARUP-1 modellnél Paks 
közelítőleg a 2. forrásterület centrumában helyezke
dik el.
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23. ábra. Földrengés intenzitás 
gyengülése a Pannon-medencében

Fig. 23. Intensity attenuation in the 
Pannonian Basin

24. ábra. Pakson várható 
földrengésveszély (MTA modell)

Fig. 24. Probabilistic seismic 
hazard at Paks (MTA model)

25. ábra. Pakson várható 
földrengésveszély (ARUP-1 

modell)

Fig. 25. Probabilistic seismic 
hazard at Paks (ARUP-1  model)
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26. ábra. Az ARUP-1  
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks 1=4,0 
intenzitású megrázottságában

Fig. 26. Contributions of 
ARUP-1  source zones to the 

annual frequency of intensity 4.0 
at Paks (in per cent)

27. ábra. Az ARUP-1 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks 1=5,0 
intenzitású megrázottságában

Fig. 27. Contributions of 
ARUP- 1 source zones to the 

annual frequency of intensity 5.0 
at Paks (in per cent)

28. ábra. Az ARUP-1 
forrásterületek százalékos 

részesedése Paks 1=6,0 intenzitású 
megrázottságában

Fig. 28. Contributions of ARUP-1  
source zones to the annual 

frequency of intensity 6.0 at Paks 
(in per cent)
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5. Összefoglaló következtetések

1. Egy adott hely szeizmikus veszélyeztetettségét 
— elsősorban magasabb intenzitás szinteken — 
nagyban meghatározza a kérdéses helyet magába 
foglaló forrásterület aktivitása. Ez megvalósulhat 
ügy is, hogy bár az adott hely forrásterületen kívül 
fekszik, de a hely ün. háttér (rendszerint 150 km 
sugarú környezet) szeizmicitása nem hagyható fi
gyelmen kívül. A fentieknek megfelelően tehát kívá
natos minden rengéses forrást lehetőleg egyedi for
rászónaként kezelni.

2. Az MTA modell (2. ábra) alapján Pakson vár
ható földrengés veszély kialakításában:

a. /< 5 ,6  intenzitás szintig a távolabbi erősebb 
forrászónának (I. - Móri-árok) nagyobb a sze
repe, mint a Paksot körülvevő kecskeméti (IV.), 
Kapós-menti (V.) és baranyai (VI.) forrásterü
leteknek.

b. 5,8 < / <7 , 2  intenzitás intervallumban a Paks 
melletti forrászónák (IV., V., VI.) hatása a meg
határozó.

c. /  > 7,4 intenzitás szint felett a háttér szeizmici- 
tás (XV. forrásterület) egymaga nagyobb súlyt 
képvisel — s egyre fokozódó mértékben — 
mint az összes többi forrászóna.

d. A III., VIII., IX., X., XI. és XIV. forrászónák 
/>  5,0 intenzitás szint feletti szerepe elhanya
golható.

3. Az ARUP-1 forrásmodell (1. ábra) alapján 
Paksra meghatározott földrengés veszélyesség min
denekelőtt a 2. forrásterület szeizmikus aktivitásának 
függvénye. Az éves rengés gyakoriság kialakításá
ban a 2. forrászóna százalékos súlya az egyes inten
zitás szinteken a következő: /=4-61%, /=5-75%,

/=6-94%, /  > 7-100%. Mellette a IV. forrásterület
nek van még szerepe (/=4-37%, /=5-24%, /=6-6%). 
Az 1. és 3. forrásterületek hozzájárulása elhanyagol
ható valamennyi intenzitás szinten.

4. A Pakson várható éves rengés gyakoriság elosz
lások (3. ábra) eltéréseit

a) az MTA és ARUP-1 görbék esetén a forrásmo- 
dellek különbözősége

b) az ARUP-1 és А-l görbék esetén (elsősorban) 
az eltérő intenzitás gyengülési modellek hasz
nálata

okozza.
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