
; lógus'anyagvizsgálati igényét 12 laboráns elé
gíti ki stb. Ugyanakkor valamennyi országban 
a fejlődés a gyors és nagyszámú vizsgálatok 
irányába mutat, ami viszont megfelelő létszá
mú segéderő nélkül elképzelhetetlen.

Mindhárom szekció delegációi megállapodtak 
abban, hogy a földtani anyagvizsgálat műszerei 
és módszereire vonatkozó rendszeres informá
ció-csere a KGST államokon belül referatív 
formában feltétlenül megszervezendő.

A szocialista országokban használatos földtani 
anyagvizsgálati műszerek és módszerek alap
jában véve azonosak a nálunk használtakkal, 
vagy azok lényege — mindhárom szekció vo
natkozásában — ismeretes hazai szakembereink 
előtt. Ásványkőzettani vonalon általános elis
mertségnek örvend Derivatográfunk, valamint 
a Gamma 3D fáziskondenzor. Technológiai vo
nalon a hazái montmorillonit szétválasztási 
módszer keltett nagy érdeklődést, leírását vala
mennyi ország képviselője megkérte.

Ásványkőzettanos szakembereink számára fi
gyelemre méltó lehet a Szovjetunióban kidol
gozott ún. Kuznyeoov módszer, amely biotitok

különböző hullámhosszúságú fényben történő 
kettőstörés vizsgálatán alapul, és abszolútkor- 
meghatározást tesz lehetővé. Hasonlóan érdek
lődésre tarthat számot a víztartalmú ásványok 
optikai vizsgálatára szolgáló infravörös mik
roszkóp NDK-ban kidolgozott prototípusa. A 
technológia területén említésre méltó az NDK 
által konstruált, 1 mikron alatti szemnagyságra 
őrlő berendezés (Kefama-Katzhütte: Scheiben- 
Schwingmühle).

A KGST ülés — a földtani anyagvizsgálatra 
vonatkozó kölcsönös információ formájára ja
vaslatot téve — megállapodott abban, hogy a 
következő anyagvizsgálati szakülések feladata 
már a mostaninál speciálisabb, konkrét kérdé
sek megvitatása lesz. így például ásványkőzet
tani vonalon a kővetkező ülésen az elektron- 
mikroszkópi preparátumkószítés metodikáját, az 
ércoptikai vizsgálatok újabb módszereit és a 
Kuznyecov-módszer alkalmazási lehetőségeit 
kívánják megvitatni. Ugyanakkor technológiai 
vonalon kaolinelőkészítéssel foglalkozó szemi
nárium megrendezésére tettek javaslatot.

Hazai szeizmikus kéregkutatás fejlődése 
és eddigi eredményei

írta: Mituch E. — Posgay K.

Szeizmikus kéregkutató méréseinkből sok ér
dekes adatot nyertünk már a földkéreg felépí
téséről Magyarország alatt. E mérések során, 
a puszta adatszerzésen kívül, igyekeztünk olyan 
mérési eljárásokat is kikísérletezni, amelyek ru
tinmérésre alkalmasak, és a gazdaságosság el
vét is szem előtt tartva, biztos eredményeket 
adnák.

Ebben a cikkben röviden szeretnénk ismer
tetni azokat a szempontokat, amelyek kísérle
teinknek irányt szabtak, és az eredményeket, 
amelyek újszerű mérési rendszerek bevezetésé
hez vezettek.

A magyarországi szeizmikus kéregkutatás 
1954-ben kezdődött. Az első években reflexiós 
módszerrel végeztük méréseinket (Gálfi J. — 
Stegena L. 1955, 1957.). Már az első eredmé
nyek érdekes adatokat szolgáltattak: azt mu
tatták, hogy a Magyar Medence területén a 
kéreg jóval vékonyabb, mint a környező orszá
gok alatt, és vékonyabb a világátlagnál is.
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Ezeknek az ország különböző helyeiről szár
mazó adatoknak azonban nem volt elég bizo
nyító erejük, mert az egyes reflexiók a reflek
táló határfelületnek csak mélybeli helyzetéről 
adtak felvilágosítást, annak összetételéről és 
sebességadatairól azonban nem. Azért, hogy 
biztosabb adatokat nyerjünk, 1958—61. között 
(1. ábra) refrakciós módszerrel folytattuk kísér
leteinket (Gálfi J.—Pálos M., 1960.). Ezek a 
mérések igazolták a reflexiós mérések ered
ményeit, de egyúttal arra is rámutattak, hogy 
ezzel az eljárással a nagy észlelési távolság kö
vetkeztében csak igen költségesen (nagy töl
tetekkel) és csak sok nehézséggel lehet jó ered
ményt elérni.

A jobb megoldás keresésének útja kettős volt:
1. Olyan műszert kellet konstruálni, amely 

aiaesonyfrekven ciás átvitelű, s így alkalmas a 
kéregkutatásnál rendszerint alacsony frekven
ciával jelentkező jelek regisztrálására;
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2. ábra. 1963. évi szakaszosan folytonos kéregkutató 
vonal út-idődiagramja és szelvénye

2. Olyan mérési eljárást kellett keresni, 
amelyben kisebb észlelési távolságok is elégsé
gesek.

Az első feladatot megoldotta a  Geofizikai 
Intézet szeizmikus osztályán épített hordozható, 
alacsony frekvenciás átvitelű tranzisztoros be
rendezés, amely 1962-ben készült el 24 csator
nás kivitelben; a másodikat pedig azoknak a 
mérési eljárásoknak a bevezetése, amelyek a 
Mohorovicic határfelületről visszavert széles
szögű — főként a kritikus távolságon túli ref
lexiók — regisztrálásán alapulnak. (Kritikus 
távolságnak azt a távolságot nevezzük, amely
ben a totális reflexió határszögével reflektált 
hullám a felszínre ér.) Mivel a kritikus távol
ságban a visszavert hullámok energiája ugrás
szerűen megnő, azért itt és ezen a távolságon 
túl egy bizonyos szakaszon az észlelés szem
pontjából a legjobb energiaviszonyok uralkod
nak.

A továbbiakban ezért arra törekedtünk, hogy 
olyan mérési rendszereket dolgozzunk ki, ame
lyekben az észlelések ezeken az optimális ener
giájú helyeken lehetségesek. Első feladatunk volt 
tehát a kritikus távolság meghatározása. Elég sű
rűn telepített pontszerű észlelésekkel sikerült is 
a várt energianövekedés helyét, azaz a kritikus 
távolságot a robbantóponttól számított 54—58 
km-re megállapítani (Mitudh E.—Posgay K.— 
Sédy L , 1964.).

A kritikus távolság ismeretében ezután olyan 
észlelési rendszrt terveztünk, amelyben a kriti
kus távolságon túl nagy energiával jelentkező 
szélesszögű reflexiós regisztrálhatók. Ezért a 
robbantópont távolságokat a kritikus távolság
nál valamivel nagyobbra (60 km-re) választot
tuk, az észleléseket pedig a kritikus távolság

körül 22 km hosszú szakaszon folyamatosan 
végeztük. Pontszerűen nagyobb távolságok
ban is észleltünk, hogy a kéreg alsó határáról 
a Mohorovicic határfelületről refrakciós első 
beérkezéseket is nyerjünk.

Ezzel a mérési elrendezéssel 1963-ban Hajdú
szoboszló és Kaposvár között egy 300 km hosz- 
szú vonalat mértünk végig (2. ábra). Mindenütt 
sikerült a szélesszögű reflexiókat regisztrálni, 
és segítségükkel, valamint a kapott egyéb ref
rakciós beérkezésekkel a kéreg vastagságát és 
tagoltságát megállapítani.

Azt találtuk, hogy a Mohorovicic határfelület 
kettős felületként jelentkezik; a két határfelü
let között kb. 1 km-es mélységkülönbség van. 
Az alsó határfelület mélysége a szelvény men
tén 24,4 és 27 km között változik.

A kéregben közbenső határfelületeket is ki
mutattunk. Meghatároztuk a 6100 m/s határ
sebességgel jellemezhető ún. „gránit” szint me
netét, és néhány adatot kaptunk egy 6850 m/s 
határsebességgel jelentkező („Conrad”) határfe
lületre is.

Az ismertetett mérési rendszer hiányossága 
volt, hogy szakossága miatt nem lehetett a mé
rési vonal mentén folyamatosan végigkorre
lálni a  beérkezéseket. Továbbá az energiaviszo
nyok a robbantóponttól számított távolság nö
vekedésével elég jelentősen csökkentek, és így 
az egyes észlelési szakaszok végén a jó beérke
zéseket már csak a töltetek növelésével lehetett 
biztosítani. Ezeknek a hátrányoknak kiküszö
bölésére olyan harántlövéses mérési rendszert 
terveztünk, amelyben az észlelések mindig a 
kritikus távolság közelében történnek, és az 
észlelési adatok között szigorú korreláció van.
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Ennek a mérési rendszernek vázlatát a 3. sz. 
ábra mutatja be. Itt az észlelések és robban
tások egymással párhuzamos két vonal mentén 
történnek. Az egyes észlelési szakaszokat a 
szemben levő robbantópontíból adott lövések 
segítségével észleljük végig.

3. ábra. Harántlövéses észlelési rendszer vázlata

Ezzel a mérési eljárással végeztük mérésein
ket 1964-ben az Ócsa—Orosháza és Jászárok- 
szállás—Kisújszállás irányában húzódó ÉNY— 
DK irányú párhuzamos vonalak mentén. A pár
huzamos vonalak optimális távolságát a szel
vény elején és végén lőtt rövid hossz-szelvé
nyek mentén meghatározott energiaviszonyok 
segítségével állapítottuk meg. Ugyancsak ezek
ből kiindulva korreláltuk végig a Mohorovicic 
határfelületről kapott beérkezéseket is a két 
hossz-szelvény között.

Az eredményt a 4. sz. ábra mutatja. Az ábra 
felső részén látható a két párhuzamos vonal

mentén végzett észlelések egyesített útidődia- 
gramja, az alsó részen pedig a kéregszelvény. 
A szelvény mélységadatait — mivel a Mohoro
vicic határfelület dőlése csekély — a párhuza
mos vonalak középvonala alá vonatkoztattuk.

A Mohorovicic határfelületről származó beér
kezésekről a következőket állapítottuk meg:

1. A Mohorovicié határfelületről kapott beér
kezések a szelvény egy részén kettős hullám- 
csoportban jelentkeznek éppen úgy, mint ahogy 
ezt a hossz-szelvények mérésekor is megálla
pítottuk.

2. A kettős hullámcsoportból a későbbit lehet 
a szelvény mentén folyamatosan végigkorre
lálni, az első, a szelvénynek csak egy szakaszán 
jelenetkezik folyamatosan, és van ahol teljesen 
hiányzik.

3. A két hullámcsoport általában 200—300 
m/sec-nyira követi egymást.

Az 5. sz. ábra két ilyen jellegeztes szeizmo- 
gramot mutat be. A felső szeizmogramon jól 
látszik a kettős hullámcsoport, az alsón csak a 
második hullámcsoport jelentkezik.

A megszerkesztett szelvény (4. ábra) vissza
tükrözi a beérkezések jellegváltozásait. A szel
vény DK-i részén — egy rövid szakaszon — 
csak egy, a végigkoirelálható alsóbb szint mu
tatkozik, utána hosszabb szakaszon jelentkezik 
a kettős hullámcsoportnak megfelelő kettős 
szint, majd erősebb dőlésváltozás után szakado
zottá lesz a felsőbb szint, végül ÉNy felé telje
sen eltűnik.

ENy
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5. ábra. Harántlövéssel nyert szeizmogramok:
a) A Mohoroviéié határfelületről kettős hullám- 

csoportban jelentkező szélesszögű reflexió
b) A Mohoroviéié határfelületről csak egy hullám- 

csoporttal jelentkező szélesszögű reflexió

A kapott eredményeket összehasonlítottuk 
dr. Kertai György és dr. Körössy László nagy- 
szerkezeti vázlatával (Körössy, 1964.).

Mint a 6. ábrán láthatjuk, a mért szelvé
nyeink középvonala több harmadrendű nagy- 
szerkezeti egységen halad át. (A. 4. ábrán fel
tüntettük a Kertai—Körössy. vázlat szerint a 
medencealjzat mélységét és a nagyszerkezeti 
határokat is.) Szelvényünk DK-en a „dél-tiszán
túli mezozóos aljzatú neogén medence” (VII.) 
területén kezdődik. Ezen a részen szelvényünk
ben a Mohorovicic határfelület egyetlen ref
lexióval jelentkezik. — A „tiszántúli paleozóos 
aljzatú neogén medence” (VI.) területén a jel
legzetes kettős szint követhető. A nagyszerke

zeti egység É-i része felé a két szint között a 
távolság csökken, és az az alsó szint viszonylag 
erősebb emelkedést mutat. A „mezozóos aljzatú 
neogén medence” (V.) területén a Mohorovicic 
határfelületnek egészen enyhe dőlése van, és a 
felsőbb szint kimaradozik. Figyelemre méltó, 
hogy a „Moho” itt kisebb mélységben helyez
kedik el, mint a „palezozóos aljzatú neogén me
dence” területén. — A „paleogén medence” 
(IV). határán nem találunk olyan szembetűnő 
változást, mint a mezozóos és paleozzóos aljzatú 
neogén medencék között, csupán a Mohoroviéié 
határfelület dőlése változik meg egy kissé.

A felsőbb szintekről jövő beérkezésekkel 
kapcsolatban érdekes jelenség, hogy a )Vmezo-
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— 4—  Lovászi-Budofo-okora gyűrt boltozom*
.......... K utatási szem pontból felvett medencéi határé

K utatásra nem alkalm as terület

6. ábra. A magyarországi medenceterületek nagyszer
kezeti egységein kialakult részmedencék az 1963. és 

196i-ben észlelt kéregkutató vonalakkal

ben tartott megbeszélésen az érdekelt országok 
elfogadták.

Ezeknek a vonalaknak egy részén már foly
nak mérések, sőt vannak vonalak, illetve vonal- 
részek, amelyeknek mérése már be is fejező
dött. A térképen ezeket vastag vonalak jelzik. 
A hazánkon keresztülhaladó nemzetközi kéreg
kutató vonalak határmenti összemérésére 1965- 
68. években kerül sor.

A környező országok a hagyományos korrelá
ciós refrakciós hossz-szelvényezési rendszerben 
dolgoznak. Abból a célból, hogy szelvényeink 
könnyebben csatlakoztathatók legyenek a szom
szédos országok kéregkutató szelvényeihez, a 
jövőbeni is főleg hossz-szelvények mentén mé
rünk. Ezekben a szelvényekben továbbra is a 
kritikus távolság környékére korlátozzuk az 
észleléseket, de úgy, hogy ezek a harántszel
vényezési rendszerhez hasonlóan, folyamatos, 
szigorúan korrelációs rendszert alkossanak.

A Kárpát-Balkán-i területen mért nemzet
közi szelvényhálózat mentén szükséges más 
geofizikai módszerek alkalmazása is. Elsősor
ban a gravitációs, mágneses, magnetotellurikus, 
szeizmológiai és termikus megfigyelések ad
hatnak értékes adatokat. Ezeknek a méréseknek 
a szeizmikus mélyszondázásokkal közös, komp
lex feldolgozásától fontos tudományos eredmé
nyekét várhatunk. A Kárpátokkal körülvett

zóos aljzatú neogén medence” ÉNy-i felén a 
medencealjzat alatt hirtelen jelentős energiával 
egy új szint lép be, amely a paleogén medence 
alatt is folytatódik. A szelvényrendszer ÉNy-i 
végén lőtt hossz-szelvényben ez a beérkezés 
6200 mis sebességgel jelentkezett. így az felte
hetően az ún. „gránit” felülettel azonosítható. 
A szint megjelenése, azaz az energiaváltozás 
helye kb. egybeesik az „északalföldi flis aljzatú 
neogén medence” határával. Valószínű, hogy 
ugyanez a szint jelentkezik a szelvény DK-i 
részén is nagyobb mélységben.

Természetesen nem gondoljuk, hogy ez az 
egy szelvény elégséges messzebbmenő követ
keztetések levonásához. Egyezése a Kertai— 
Körössy vázlattal még nem jelentheti sem a 
nagyszerkezeti vázlatnak, sem a mérési ered
ményeknek igazolását. További vizsgálataink 
szempontjából csak azt a következtetést kíván
juk levonni, hogy eddigi eredményeink nincse
nek ellentmondásban a felszínközeli adatok 
alapján megszerkesztett képpel, és ennek fino
mításához a későbbi mérések hozzájárulhatnak.

Méréseinket a szocialsta országok geofiziku
saival közös szelvényhálózatban végezzük.

A 7. sz. ábrán tüntettük fel azokat, a vonala
kat, amelyeknek irányát és mérési időpontját a 
Kárpát-Balkáni Asszociáció belgrádi értekezle
tén megvitatták, és ez év februárjában Brünn-
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7. ábra. Nemzetközi kéregkutató vonalak helyszínváz
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pannon medence olyan nagyszerkezeti egység, 
mely iskolapéldája lehet a fiatal lánchegysé
gek területén kialakult medencéknek. — A tu
dományos eredmények mellett a harmadkori 
nagyszerkezeti egységek helyének, kialakulásá
nak tisztázása már a közvetlen nyersanyag- 
kutatást is elősegítheti.
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