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Vibroszeiz mérések a hortobágyi néma zóna
területén

S Z E I D 0 V 1 T Z  G Y Ő Z Ő N É -  G Y Ö R G Y  L A J O S

Két szeizmikusán néma területen vibroszeiz rendszerrel végzett kísérleti mérések eredményeit 
ismerteti a cikk. A  legoptimálisabb vibr о jel-paraméterek kiválasztásáról mutat be példát, valamint össze
hasonlít robbantással és vibroszeiz rendszerrel mért szelvényt. Végül még bemutat néhány szelvényrészletet 
a néma területekről.

В работе описываются результаты опытных работ , проведенных системой «Вибро- 
сейсъ в двух сейсмически немых зонах. Приводится пример выбора оптимальных параметров 
вибросигнала и дается сопоставление разрезов, полученных взрывным и вибросейсмическим 
методами возбуждения колебаний. В заключение показаны некоторые части разрезов} 
полученных в немых зонах.

This paper deals with the results obtained by vibroseis field tests in  two low-signal areas. A n  
example is shown for the choice of optimal sweep parameters and a comparison is made between pro
files by shooting and vibroseis methods. Finally some profile sections are presented from the low-signal areas.

Szeizmikus mérési tapasztalatok alapján ismert, hogy a Hortobágyon és 
Debrecen környékén vannak olyan területrészek, ahol a hagyományos szeizmi- 
kával nem lehetett reflexiókat észlelni, ezeket ,,néma zónák”-nak nevezték el.

A néma zóna problémájával az elmúlt két évtized folyamán néhány jelen
tősebb munka foglalkozott, sok kísérletet végeztek megszólaltatására.

A szeizmikus kutatási eljárások fejlődésével a néma zónák száma csökkent, 
de néhány területen a modern szeizmikus eljárások és műszerek alkalmazása 
ellenére sem volt lényeges előrelépés.

Kézenfekvő, hogy a vibroszeiz rendszerrel, amely rengéskeltés terén jelent 
gyökeresen újat, meg kell vizsgálni a néma területek megszólaltatásának lehe
tőségét.

A vibroszeiz rendszer használatát a Hortobágyon az is indokolta, hogy a 
területet Nemzeti Parkká nyilvánították, s a hagyományos robbantásos rengés
keltést csak kevés területen engedélyezik.

1977-ben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a Központi Földtani 
Hivatal és az ELGI között létrejött szerződés keretében kísérleti módszertani 
reflexiós méréseket végeztünk a vibroszeiz rendszerrel három ismert szeizmikusо
néma területen, ebből kettő a Hortobágyon, (a Kócs—1 és Kócs —2 vonalon — 
ez utóbbi közel az 1962. évi egyik kísérleti vonalhoz); egy pedig Józsától É-ra 
evő területen van a Vé —31/76 vonal középső szakaszán.

A Vé —31/76 szelvény néma szakaszára hajdúsági kutatásaink közben buk
kantunk. A szelvény középső szakaszán mérve hirtelen az anyagminőség elrom
lott. Próbálkoztunk a robbantótöltet emelésével (egészen 50 kg-ig), de eredmény 
nélkül, majd 3-as és 5-ös lyukcsoportokból lőttünk, lyukanként 20 — 20 kg-ot 
robbantva 24 m-es mélységből. A kritikus szakaszt ezekkel a paraméterekkel 
mértük végig. Az anyagminőség kb. 5 km lemérése után ismét javult (1. ábra). 
A közbülső részben a jel/zaj-viszony olyan mértékben elromlott és az energia 
annyira csökkent, hogy a szinteket a felemelt töltet és a lyukcsoportok ellenére 
sem lehetett követni.
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7. ábra. Vé — 31/70 robban tásos szeizm ikus időszelvény

Рис. 1. Сейсмический временной разрез по профилю V é - 31/76 проведенному взрывным
способом возбуждения

Fig. 7. R eflection  tim e section by  shooting  Vé —31/76

Рис. 2 . Эксперименты по вибросейсмическому методу по профилю VéV-31

Fig. 2. T e s t series of vibroseis p a ram eters on th e  profile VéV — 31
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A vibroszeiz kísérletek súlypontját a vibrojel (sweep) paramétereinek kivá
lasztása képezte, mivel a néma zóna-kísérletek a rengéskeltés újszerűsége miatt 
kerültek előtérbe. Mindhárom területen a kísérletek végrehajtása a következő
képpen folyt. Első lépésben a vibrojel frekvencia- és sávszélességkísérlet volt 
7 sec-os sweep-hossznál és 16-szoros összegzésnél. A két, másfél ill. egy ok- 
távos vibrojeleknél folyamatosan emeltük az alsó határfrekvenciát 3, 5., ill. 
6 Hz-enként, majd a kísérletsorozat 3 legjobb felvételének paramétereit használ
va megismételtük 10 és 13 sec-os hosszal az összegzésszám változatlanul hagyá
sával a vibrojel hosszának és változási sebességének vizsgálataként. Harmadik lépés 
az összegzésszám hatásának vizsgálata volt: az előző sorozat 3 legjobb felvételét 
kiválasztva megismételtük a méréseket 32 és 64-es összegzésszámmal is (2. ábra).

A kísérletek tapasztalatai alapján választottuk ki a vonalmérésekhez a 
sweep-paramétereket.

A Kócs —1 vonal Pusztakócs mellett nagyjából É —D-i irányban haladt 
majdnem 5 km hosszban, a Kócs —2, tőle DK-re az Árkus csatorna és a Sárosér 
csatorna összefolyásánál, szintén É — D-i irányban 4,15 km hosszban. A harmadik 
kísérleti vonalat a Vé —31 szelvény rossz szakaszára telepítettük 6 km hosszú
ságban.

A fedésszám mindhárom vonalon 12-szeres volt. A terítési paramétereket 
az alföldi tapasztalatok alapján választottuk ki, 50 m-es geofonbázisközzel; 
csoportonként 16 db, 45 m hosszúságii geofoncsoportokból álló füzérekből állí
tottuk össze a terítéseket. Az offsetet a hortobágyi Kócs-jelű vonalakon 300 in
nék választottuk, Józsánál pedig a kisebb mélység miatt 150 m-nek. A vibrátor 
oldalon 100 m-es csoportosítást alkalmaztunk, (3 vibrátor egymástól 25 m távol
ságra, lépéshossz 16,6 m; az összegszám 4X4 volt). A vibrátorcsoport hossza
kat is az alföldi mérési tapasztalataink alapján választottuk az első beérkezések 
szűrésének megfelelően.

A kísérleti szelvényeket a 3., 4. és 5. ábrákon mutatjuk be:
3. ábra a Kócs —1/77, a
4. ábra a Kócs —2/77, az
5. ábra a V é - 31/76 és V éV -31/77

szelvényeket együtt mutatja.
A három kísérleti szelvény közül egyedül a VéV —31 szelvényre tudunk 

egyértelmű összehasonlító, robbantásos rengéskeltéssel készült szelvényt be
mutatni. I t t  a vibroszeiz technika ugrásszerű javulást eredményezett. A Kócs — 1 
és Kócs —2 vonal környékén végzett korábbi mérések minden szempontból 
alacsonyabb szintű terepi felvételezéssel készültek és az eredményeket vagy egy
általán nem is közölték, vagy a szelvény nem reprodukálható. Gyakorlatilag ref
lexió akkor nem jelentkezett egyik területen sem. Ehhez képest mindkét vonal 
esetében van minőségi javulás.

A Kócs —1/77 vonal (3. ábra) a leggyengébb minőségű a három szelvény 
közül. A szelvény utolsó harmadában ingoványon haladt át a mérés, emiatt a 
lövési rendszertől el is tértünk a szelvény e szakaszán.

A Kócs —2/77 szelvényen (4. ábra) a pannóniai üledékösszlet jó reflexió
sorozattal jelentkezik. Lezáró reflexiókötege nagyobb energiájú a többinél. 
Alatta kisebb diffrakciók láthatók. A szelvény alapján megállapítható, hogy 
a pannóniai medence aljzata alatt már nem tudunk összefüggő szintet korrelálni.
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A VeV — 31/77 szelvény (5. ábra jobb oldalán) szembetűnő javulást mutat a 
Vé —31/76 (5. ábra bal oldalán) szelvényhez képest.

A szintkövetés lehetségessé vált a vibroszeiz szelvényen.

5. ábra. K ócs— 1/77 vibroszeiz kísérleti szelvény

Рис. 3. Опытный вибросейсмическмй разрез Kócs -  1/77
F ig . 3. Experim ental vibroseis time section Kócs — 1/77
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Végül még bemutatunk két, 1978-ban mért szelvényrészletet, melyek a 
Hortobágyi Nemzeti Park területén készültek vibroszeiz rendszerrel: 

a 6. ábra az A —14/78 egv részletét.

4. ábra. K ócs —2/77 vibroszeiz k ísérle ti szelvény 

Puc. 4. Опытный вибросейслшческий разрез Kócs-2 /77  
Fig. 4. E x perim en tal vibroseis tim e  section  K ócs —2/77
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5. ábra. Vé —31/76 szelvényrészlet és VéV —31/77 vibroszeiz k ísérleti szelvény 

Puc. 5. Часть разреза V é - 31/76 и опытный вибросейсмический разрез VéV-31/77 
Fig. 5. P a r t  of the  tim e section Vé -  31/76 and the  experim ental vibroseis tim e section VéV -  31/77

6. ábra. A — 14/78 vibroszeiz szelvényrészlet

Рис. 6. Отрезок вибросейсмического разреза А -  14/78
Fig. 6. P a rt of vibroseis time section A — 14/78

105



7. ábra. Н о  —3/78 vibroszeiz szelvény 

Рис. 7. Вибросейсмический разрез Но -  3/78 
Fig. 7. V ibroseis tim e section  Н о  —3/78

a 7. á b ra  а Но — 3/78 szelvényt mutatja be.
Összefoglalva, az 1977. évi kísérleti mérések eredményei alapján megálla

pítható, hogy a vibroszeiz technika alkalmazása a ,,néma zónák” területén mind 
a földtani információk szerzésében, mind mérési problémák megoldásában ko
moly előrelépést jelentett.

Vibroszeiz mérések segítségével jelentősen tovább szűkíthető a „néma 
zónák” területe és a hagyományos robbantásos mérésekkel összehasonlítva a 
vizsgált területen lényegesen jobb eredmények várhatók.
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