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A mélyfúrás-geofizikai szelvények in sitii adatokat szolgáltatnak a fúrás által harántolt kőzetekről. A sűrűség- és 
szonikus szelvények segítségével vizsgálható az üledékes összlet hatása a földrengéshullámok energiájára. Az 
intenzitásnövelő tényezők, valamint a sűrűség- és sebességadatok területi eloszlásából következtetni lehet a 
Pannon-medencét kitöltő üledékes összlet szerkezetére.

F. M észáros, L. Z ilahi-Sebess: Relation between earthquake hazard and borehole geophysics

The borehole geophysical logs provide in situ data about the rocks penetrated by a borehole. With the aid of 
density and sonic logs the influence of the sedimentary complex on the energy of earthquake waves can be 
investigated. It can be concluded fór the structure o f sedimentary complex filling up the Pannonian hasin by 
using the régiónál distribution ofintensity augmentation factors, density and velocity data

Bevezetés
A mélyfúrás-geofizika a fúrás által harántolt kőzetek 

fizikai tulajdonságain keresztül következtet a terület föld
tani felépítésére. A tanulmány a mélyfúrás-geofizikai 
szelvényekből nyerhető információ speciális felhasználá
sát mutatja be. A hagyományos mélyfúrás-geofizikai 
szelvényértelmezésnél a görbék alakját és a belőlük 
származtatott fizikai paramétereket használják fel az üle
déksorozatok, kőzetek azonosítására és földtani korreláci
óra. A tanulmányban ettől eltérően az akusztikus és sürű- 
ségszelvényeket a kőzetek mélységgel való konszolidált- 
ságának jellemzésére használjuk. A két fizikai paraméter 
mélységtrendjei ugyanis kapcsolatban vannak a kőzetek 
konszolidáltsági állapotával, s így közvetlenül befolyásol
ják a rugalmas hullámok terjedési sebességét és amp
litúdóját. Ebből következik a kőzetösszletek rugalmassági 
paraméterének eloszlása, amely az összlet vastagságával 
együtt annak szeizmológiai tulajdonságait alakítja ki. Az 
utóbbi években az ELGI-ben folytatott földrengés-veszé- 
lyeztetettségi vizsgálatok nagymértékben támaszkodtak a 
mélyfúrás-geofizika által kapott in situ kőzetfizikai para
méterekre [Mészáros 1993].

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a mélyfúrás-geo
fizikai mérések alapján egy statikus mechanikai-paramé- 
ter-eloszlási képet kaphatunk. A közeg földrengés alatti 
dinamikai viselkedését jellemző gyorsulások, frek
venciák, elmozdulások vizsgálata a mérnöki gyakorlatba 
tartozik, tanulmányunk ezekre értelemszerűen nem terjed 
ki.

1. A földrengés energiája és az üledékes összlet 
viszonya

Földrengés esetén a Föld felszínén elhelyezkedő 
emberi létesítményekben különböző mértékű károk kelet
keznek. Nagyon régi — a Föld különböző helyein meg
figyelt — tapasztalat, hogy a keletkezett kár nagysága a
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földrengés erőssége mellett attól is függ, hogy egy adott 
épület alatt közvetlenül milyen jellegű talaj helyezkedik 
el. Azt figyelték meg, hogy a tőzeges, mocsaras, laza 
talajokra épített létesítményekben sokkal nagyobb kár 
keletkezett, mint a kemény, gránit kibúvásos területen 
építettekben (1985, Mexikóváros). Az elmondottakból az 
szűrhető le, hogy a kár keletkezésében alapvető szerepet 
játszik a földrengés epicentruma és a felszín között tele
pült kőzetek fizikai szerkezete. Ebből is döntő jelentősége 
a közvetlen felszin alatt települt kőzetrétegeknek van. Az 
utóbbi mélységintervallumból azonban viszonylag kevés 
adat áll rendelkezésre. A közvetlen felszín alatt elhelyez
kedő rétegek szerkezetén túl hatással van a mélyebb réte
gek szerkezete is a földrengés energiájának vezetésében. 
Jelen tanulmányban ez utóbbival foglalkozunk.

A cikkben a magyarországi helyzetet vizsgáljuk meg. 
A Pannon-medence tipikusan olyan terület, amelyben 
különböző vastagságú üledékes összlet képződött a föld- 
történet során a mezozoós vagy annál idősebb korú alap
hegység felett. A feladat: meghatározni, hogy milyen 
mértékben változtatja meg a földrengés erősségét a nem 
közvetlen a felszín alatt elhelyezkedő üledékes összlet 
jelenléte.

A földrengés kitörésekor gyakorlatilag a fészekben fel
halmozódott feszültségi energia egy része alakul át kineti
kus energiává és a tér minden irányába energiaáramlás 
indul meg. A felszínre jutó energia nagysága erősen függ 
a réteg felépítéstől, vagyis az epicentrális erősséget nagy
ban befolyásolja az anizotrópia (agadiri földrengés). A 
kőzetben terjedő energiát az akusztikus impedanciával 
(vp) jellemezzük, ahol p a kőzet sűrűsége, v pedig a kő
zetre jellemző szonikushullám-terjedési sebesség. A fel
színen okozott kár nagymértékben függ a rengéshullám 
által megtett úton bekövetkezett változásoktól.

A kétféle — longitudinális és transzverzális — rengés- 
hullám terjedési sebessége egy adott anyagi minőségű 
kőzetben alapvetően az egységnyi kőzettérfogaton belül 
előforduló kőzetalkotó részecskék számától, azaz a kőzet 
sűrűségétől függ. A kőzettérben haladó energia mennyisé
gét egységnyi idő alatt a kőzetalkotó részecskék sebessé
gének négyzete, a kőzet sűrűsége és a rugalmas hullám
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terjedési sebességének szorzata határozza meg. Az utóbbi a 
fentiekben már említett akusztikus impedancia vagy más 
szóval akusztikus ellenállás. Az akusztikus ellenállást a kő
zetek kemény ségi fokozatának jellemzésére használják 
[Meskó 1994]. Minél nagyobb ez a szorzat, annál konszo
lidáltabb, keményebb kőzetről van szó. A kőzetrészecskék 
sebessége kisebb a nagy akusztikus ellenállású, nagy ru
galmas hullámterjedési sebességgel jellemezhető kőzetek
ben és nagyobb a kis ellenállású, azaz a laza, konszolidá- 
latlan kőzetekben. Ebből következik, hogy a nagy elmoz
dulások és így a nagy maradandó deformációk is a konszo- 
lidálatlan üledékekre jellemzőek.

Megjegyezzük, hogy a felszínen megjelenő energia érté
két befolyásolja az üledékes összleten belüli akusztikus 
ellenállás mélységi eloszlása. Ha az üledékes összlet szem
betűnően egymástól eltérő akusztikus ellenállású rétegek
ből áll, akkor ezen rétegek határain a szállított energia egy 
része visszaverődik, csökkentve a felszinre jutó energia 
mennyiségét. Ellenkező esetben az energia gyakorlatilag 
folyamatosan, visszaverődés nélkül áramlik a felszín felé.

A sűrűség és a hullámterjedési sebességek a mélyfúrás
geofizika eszközeivel egzakt módon meghatározhatók.

Az elmúlt évtizedek során —  főleg az ország medence 
jellegű részein — nagyszámú 1000 m-nél mélyebb fúrás 
mélyült különböző kutatási célokkal. Az egyes fürások-ban 
mért sűrűség- és sebességszelvényekből (p és vP) konkrét, 
az ország üledékes területeire jellemző átlag-mélység-függ- 
vények származtathatók. A mélységfuggvé-nyek és a belő
lük meghatározott rugalmassági paraméte-rek —  Young- 
modulus, térfogati modulus, nyírási modu-lus, Poisson- 
szám stb. —  mélységfüggvényei egyértelmű-en mutatják, 
hogy a felszín alatt közvetlenül települt réte-gek laza 
szerkezetűek, rugalmatlanok és a zérushoz tartó nyírási 
modulus miatt „kvázi” folyadékoknak tekinthetők. Ebben a 
régióban a rugalmas energiát — ellentétben a mélybeli 
kemény kőzetekkel — nagyobbrészt longitudi-nális 
hullámok szállítják és csak kisebb mértékben a 
transzverzálisok. Paradox módon mégis az utóbbiak a 
felelősek elsősorban a földrengések során végbement 
rombolásokért [Mészáros, Z ilahi 1999].

A konszolidált, kemény kőzetekben a rugalmasenergia- 
átadás folyamatos, egyenletes. A felszínhez közeledve az 
említett mélységfuggvények egyértelműen azt mutatják, 
hogy mind a sűrűség, mind a sebesség rohamosan csök
ken. A kissebességű, kisebb sűrűségű, felszínközeli, laza, 
konszolidálatlan rétegekben a nagyobb sebességű réte
gekből érkező energia időben lassabban adódik tovább a 
felszín felé. Ezekben a képződményekben az egységnyi 
térfogatban az energia felgyülemlik, csapdázódik. Az így 
felhalmozódott energiamennyiség megnöveli a kőzetek-ben 
rezgő részecskék amplitúdóját, megnövelve ezáltal a 
felszíni létesítményekben okozott kárt is.

Az üledékes összlet hatásának vizsgálatába bevont fú-rá- 
sok közös jellemzője, hogy elérték és hosszabban halad-tak 
a mezozoós vagy idősebb korú alaphegységi kőzetek-ben. 
Ugyanakkor a mért szelvények kezdőmélységei a kutatás 
célja (nagyobb mélységben települt haszonanya-gok), 
illetve a fúrólyuk állékonysága miatt 50-100 m közé esnek. 
Néhány fúrásban azonban még mélyebben, 100-550 m-ben 
kezdődnek a szóban forgó sűrűség- és

sebességszelvények. A rendelkezésre álló viszonylag 
nagy mennyiségű adat egységes kezelése érdekében a 
fentiekben említett sűrűség-mélység- és sebesség- 
mélység-függvények segítségével adatextrapolációt 
hajtottunk végre. Az extrapoláció eredményeképpen az 
összes fúrás szelvényezési adatai egységesen az 50 m-es 
kezdőmélységtől indulnak.

Az 50 m-nél kisebb mélységekben különböző okok mi
att nem folytatható korlátlanul az extrapoláció. Egyrészt a 
mérési adatok hiánya, másrészt ebben a mélységtarto
mányban a kőzetek belső szerkezete alapvetően eltérhet a 
nagyobb mélységű kőzetekétől. Gyakran nem 100%-os a 
víztelítettség. A felszínről lehatoló bontási, lazítási, 
mállási hatásoknak lehet kitéve a kőzet. A felső 50 m-ben 
tehát a feltételek — ellentétben a nagyobb mélységekbeli 
folyamatokkal — nemcsak a geosztatikus nyomás ará
nyában változnak a mélységgel. Mind a homokos, mind 
az agyagos kőzeteknél sajátos eltérések mutatkozhatnak. 
Az említett alacsonyabb víztelítettség következtében a 
homokos kőzetek jóval lazábbak lehetnek a vártnál. Eb
ben a mélységtartományban fázishatárhoz kötődő hori
zontok alakulhatnak ki. A kötött, agyagos, aleuritos kőze
tek (pl. kiscelli agyag) esetében ugyanakkor gyakran 
tapasztalható egy felázott, laza zóna is, amelyben nem 
folytatódik a nagyobb mélységben érvényes trend. Geo
kémiai szempontból ez a zóna többnyire a felszíni oxidá
ció valamilyen szintű hatása alatt van.

2. Az intenzitásnövekedési tényező fogalma
A rezgő mozgást végző kőzetrészecskék amplitúdójá

nak növekedése gyakorlatilag azt jelenti, hogy a felszínen 
észlelt földrengés erőssége, intenzitása nő meg. Az üledé
kes összlet intenzitásnövelő hatásának pontos meghatáro
zása a lokális vagy helyi átviteli függvény korrekt számí
tásával lehetséges. A felszín alatti, 50 m vastag üledékes 
szakasz hatásának vizsgálata az ismertetett okok miatt 
nem lehetséges. A különböző típusú közegek válaszfügg
vényeinek vizsgálata alapján megállapították, hogy az 
üledék hatásának megismeréséhez szükséges a teljes, 
aljzatig terjedő rétegsor paramétereinek az ismerete. Ön
magában csak a legfelső laza rétegek paramétereiből nem 
lehet meghatározni a teljes üledékes rétegsor átviteli tu
lajdonságait [Bondár é. n.]. így esetünkben a mélyfúrás
geofizikai adatok felhasználásával a feladat csak bizonyos 
fokú közelítéssel oldható meg.

Az irodalomból ismert az alábbi összefüggés, amely az 
alaphegység és a felette települt üledékes összlet 
akusztikusimpedancia-hányadosának segítségével hatá
rozza meg az intenzitás növekedés mértékét 
[BlSZTRICSÁNY 1974]:

n -  l , 6 7 x l g - ^ ^ -  (1)
V nPn

ahol
v0 — az alaphegységben terjedő longitudinális hullám át

lagsebessége (m/s),
p0 — az alaphegység átlagsűrűsége (kg/m3),
v„ — az üledékes összletben terjedő longitudinális hullám

átlagsebessége (m/s),
pn — az üledékes összlet átlagsűrűsége (kg/m3).
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4 Az (1) összefüggés a legegyszerűbb első közelítésnek 
tekinthető. Gyakorlatilag azt fejezi ki, hogy az 
alaphegység felszínén érvényes 7 földrengés-intenzitás a 
Föld felszínén 7+n-re növekszik. Az 7 intenzitás 
mértékegysége: fok.

Az általunk vizsgált üledékes összlet rétegezett felépí
tésű, azaz különböző sebességű és sűrűségű rétegekből 
áll. Jobban megközelítjük a valóságot, ha az (l)-ben 
szereplő vn és p„ összátlagok helyett a rétegzettséget 
figyelembe vevő 50 m-es szakaszolt átlagok összegével 
számolunk. Az (l)-ben szereplő v„p„ helyett az alábbi 
mennyiséget tesszük be:

V pn r  n Z h
-Ev p hn r  n n

ahol

hn = 50 m.
A számításokhoz felhasznált alaphegységi paraméterek 

a következők voltak: 
vo = 5600 mis,
po = 2670 kg/m3, amely a kristályos szialt leginkább 

reprezentáló gránitos összetételű anyag sűrűsége.
Az (1) formula az elmondottak alapján a 

következőképpen alakul:

n =  1 ,6 7  X l g - VoPo
- Ev p hv n r  n nZ/i.

(2)

A (2) formula szerkezetéből következik, hogy annál 
nagyobb az intenzitásnövekedés mértéke, minél kisebb az 
üledékes összletet alkotó rétegek v„p„ akusztikus ellenál
lása. A gyakorlatban a sűrűség és sebesség értékek nagy 
átlagban azonos előjel szerint változnak a mélység 
függvényében. A kis átlagsűrűség és kis átlagsebesség 
tehát egyúttal kis akusztikus impedanciát jelent.

Megjegyezzük, ha kis vastagságú üledékes összlet tele
pült az alaphegység fölé vagy az alaphegység a felszín 
közelében helyezkedik el, nagy valószínűséggel a kis 
akusztikus impedancia miatt megnő a szóban forgó 
vékony üledékes összlet intenzitásnövelő hatása. Azaz kis 
átlagsűrüségű, kis átlagsebességű és vékony üledékes 
összlet esetén lehet számítani az üledéksor nagyobb 
mérvű intenzitásnövelő hatására és ezzel együtt nagyobb 
várható kárra.

64 olyan fúrást vizsgáltunk, amelyek átfúrták a teljes 
üledékes összletet a paleocénnal bezárólag, és a mezozoós 
vagy idősebb korú aljzatban álltak meg. Mindegyik fúrás
ban történt sűrűség- és akusztikussebesség-szelvényezés.

A 64 fúrás országon belüli területi elhelyezkedése az 
7. ábrán látható. Az eloszlás nem homogén. Az ország 
hegyvidéki részein a kutatás jellege miatt értelemszerűen 
kevés fúrás mélyült. Hasonlóképen kevés a felhasználható 
fúrás az ország keleti részén, a nyírségi területen. 
Mindenesetre úgy ítéljük meg, hogy a rendelkezésre álló 
fúrások adatai alapján van jogosultsága az üledékes 
összlet földrengést befolyásoló hatás országos 
jellemzésének.

1. ábra. A 64 db alaphegységet harántolt fúrás területi eloszlása

Fig 1. Régiónál distribution of 64 boreholes penetrated 
crystalline basement

A 2. ábrán crossplot formájában az egyes fúrásokhoz 
tartozó átlagsebesség- és átlagsürüség-értékeket tüntettük 
fel. Az ábrán egy közös résztől eltekintve két jól elkülönít
hető ponthalmaz figyelhető meg. A nagyobb átlagsebes
ségű és átlagsürűségü „+” jelű pontok a Dunántúlt, míg a 
kisebb értékek jelű halmaza az Alföldet reprezentálja. 
A 2. ábra alapján a továbbiakban célszerű a rendelkezésre 
álló adatokat és a belőlük levonható következtetéseket a két 
emlitett országrésznek megfelelően kezelni.
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2. ábra. A Pannon-medence üledékes összletének átlagsebesség- 
átlagsűrűség cross plotja

Fig 2. The cross plot of the average velocity-average density fór 
the sedimentary complex of the Pannonian basin

A 64 fúrás mérési anyagán elvégzett számítások ered
ményeit az 1. táblázat a 2. ábra szellemének megfelelő 
bontásban foglalja össze.

A 3. ábrán a (2) formula alapján számított intenzitás
növekedési tényezők országos eloszlása figyelhető meg.
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Terület Fúrások
száma á̂tl ^min m̂ax

Váu

[m/s]
Páti

[kg/m3]

Akusztikus
ellenállás
[kg/m2s]

Országos 64 0,58 0,35 0,94 2852 2300 6559600
Dunántúl 21 0,50 0,35 0,69 3087 2370 7316190

Alföld 43 0,61 0,44 0,94 2745 2270 6231150
1. táblázat. 64 fúrásban mért adatok feldolgozási eredményei 
Table 1. Processing results of data measured in 64 boreholes

3. A számítási eredmények elemzése
Az 1., 2. és 3. ábra, valamint az 1. táblázat alapján az

alábbi megállapítások tehetők:
—  az Alföldön a sűrűség- és sebességátlagok kisebbek, 

mint a Dunántúlon,
—  az akusztikus impedancia értékek között közel 15% 

eltérés van az említett két országrészben (a Dunántúlon 
nagyobb),

—  az Alföldön közel 1 fokot is (nmax =0,94) növelhet az 
50 m-nél nagyobb mélységekben elhelyezkedő üledé
kes összlet a földrengés intenzitásán,

—  az Alföldön —  Duna-Tisza köze és t  Tiszántúl keleti 
része —  közel 20%-kal nagyobbak az átlagos 
intenzitásnövekedési tényező értékek, mint a Dunántúl 
nyugati részén. Bár az Alföldön ritkábbak a 
földrengések, azonban a nagyobb intenzitásnövekedési 
tényező miatt ugyanolyan hipocentrális intenzitás 
mellett az esetleges földrengés nagyobb epicentrális 
intenzitású lehet, ha a hipocentrumtól való távolság 
azonos. Példa erre az 1911. évi kecskeméti földrengés, 
ahol a földrengés következtében talajfolyási jelenségek

is előfordultak — elsősorban azért, mert az üledékes 
összletnek különösen a felső része nagyon laza, és a 
földrengés által kiváltott rázkódás miatt megnövekedett 
pórusnyomás következtében a felszínközeli talaj 
folyadékként kezdett viselkedni. Ez történt a niigatai 
földrengésnél is [Kardeván 1980].
A (2) formula alapján számolt intenzitásnövekedési 

tényező értékeket bizonyos fenntartással kell fogadni. Bár 
több alapvető tényezőt figyelembe vesz, mégis csak 
formális leírása a valóságnak, mert az üledék 
vastagsággal növekvő energia abszorpcióval nem számol. 
Nagy vastagságú üledékes összletben (pl. az Alföld) az 
energiaelnyelő hatás mértéke valószínűleg összemérhető a 
kis akusztikus impedanciából eredő intenzitásnövelő 
hatással.

Az Alföld és a Dunántúl elkülönülését szemléltető 
2. ábrából levonható az a megállapítás is, hogy a Dunántú
lon az alaphegység fölé települt üledékes összlet nagyobb 
akusztikus ellenállású, keményebb, mint az Alföldön tele
pült hasonló helyzetű kőzetek.

3. ábra. A Pannon üledékes összlet intenzitásnövelő tényezőinek területi eloszlása

Fig 3. Régiónál distribution of intensity augmentation factors fór Pannonian sedimentary complex
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hatása — az említett közel 20%-os eltérés az átlagos 
nagyítási tényezőben — a két terület eltérő süllyedés- 
emelkedés-történetével magyarázható. Ezt alátámasztani

látszik a fúrólyukbeli mérésekből ismert sűrűség és 
sebesség mélységi eloszlása, amely ugyancsak eltérést 
mutat a két országrészben.

4. ábra. Az Alföld és Dunántúl üledékvastagsági hisztogramjai 

Fig 4. The histograms of sediment thicknesses fór Alföld and Dunántúl area
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Külön figyelmet érdemelnek a lösszel fedett területek, 
amelyek a fentiektől eltérően, anomálisan viselkednek. 
Ezeken a helyeken a nagyítási tényező szempontjából a 
lösz kis sűrűsége és kis szonikus terjedési sebessége a do
mináns. Példa erre az üveghutai terület, ahol a fúrások 
adatai alapján a karbon korú összletre vékony, kb. 30-50 
m vastagságú löszös üledék települt. A mérési adatok 
alapján a számított nagyitási tényező értéke 1-nél na
gyobb, azaz nagymértékben eltér az 1. táblázat adataitól. 
Megállapítható, hogy a löszös területeken a lokális, 
felszínközeli hatások jóval felülmúlják a nagymélységű 
trendekből adódókat.

A sűrűség- és sebesség-paraméterek alapvető szerepet 
játszanak egy kőzet mechanikai állapotának kialakításá
ban. Mélységi eloszlásuk visszatükrözi a szóban forgó 
kőzetek konszolidáltsági viszonyait. A két országrész 
közötti eltérések az említett paraméterekben is egyértel
műen bizonyítják, hogy a medence kialakulása, feltöltő- 
dése nem teljesen egyformán zajlott le a földtörténet so
rán. Elég utalni pl. az üledékbehordási fő irányok külön
bözőségére a Dunántúlon és a Nagyalföldön. Ezenkívül az 
emelkedési és süllyedési fázisok eltérései eredményezték 
a mélyfúrásokban végzett karotázsmérések adataiból 
megismerhető jelenlegi üledékes összlet szerkezetet 
[Mészáros, Z ilahi 2001], Jelen tanulmányban első
sorban a nagy vastagságú üledékes összletekkel foglalko
zunk, a hegyvidéki és a medenceperemi területeket nem 
vettük be a vizsgálatokba.

A vizsgált fúrások adatai alapján összehasonlítottuk a 
két országrész üledékvastagságait. A 4. ábrán látható, 
hogy a két országrészt reprezentáló fúrások által átfúrt 
üledékösszlet-vastagságok eloszlása nem egyforma, an
nak ellenére, hogy a mediánok közt mindössze 100 m 
eltérés van, ami a rendelkezésre álló viszonylag kevés 
adat miatt nem szignifikáns. A Dunántúlon a médián 
átlagvastagság kb. 100 m-rel kisebb (2268 m) az Alföld- 
höz képest (2350 m). Ha az üledékvastagságok leggyako
ribb értékeit hasonlítjuk össze, akkor már lényeges az 
eltérés a két országrész között. Az ugyancsak a 4. ábráról 
leolvasható leggyakoribb értékek a Dunántúlon 1700 m, 
míg a nagyalföldi érték 2800 m. A több mint 1000 m 
üledékvastagság-beli különbség is alátámasztja azt a 
megállapítást, miszerint a dunántúli üledékes összletek

nagyobb átlagos tömörödöttsége a lazább felső rész le
pusztulása révén jöhetett létre. A folyamatos vonallal áb
rázolt normáleloszláshoz képest a Dunántúlon balra toló
dás (lognormális eloszlás), míg az Alföldön jobbra toló
dás (inverz lognormális) figyelhető meg a domináns vas
tagságokban. Az eltolódásokhoz tartozó eloszlásokat a 
szaggatott görbék reprezentálják. A rendelkezésre álló 
viszonylag kis számú fúrási adat ellenére megállapítása
ink összhangban vannak a Dunántúl kiemeltebb helyzeté
vel, valamint a pretercier aljzattérképpel [KilÉNYI, 
SEFARA 1991]. Nagyobb számú adat birtokában elképzel
hető az eloszlás módosulása, ezért megállapításainkat 
további vizsgálatok kiindulási alapjának tekintjük.

Végeredményképpen a vizsgálatok alapján megállapít
ható, hogy az 50 m alatti nagy vastagságú üledékes 
összlet szeizmológiai hatása nem hanyagolható el telje
sen. Összességében 0,5-1,0 fokot növelhet egy adott föld
rengés intenzitásán.
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