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A Dorogi Szénmedence lencsehegyi területének telepei összetett földtani felépítésű erősen 
tektonizált telepek, amelyekben a szeizmikus telephullám kutatás ismert eljárásai nem alkal
mazhatóak. A telepekben terjedő SH-típusú csatornahullámok diszperziós jellegének 
tanulmányozásával azonban megoldható volt a kutatási módszertan olyan módosítása, amely 
a telephullám reflexiós mérések sikeres és nagy volumenű alkalmazását tette itt lehetővé.
A cikk összefoglalja a Lencsehegy Bányaüzem földtani viszonyait, megfogalmazza az üzem
ben a bányabeli geofizika feladatait, ismerteti a csatornahullámok terjedésével kapcsolatos 
vizsgálatokat valamint a vizsgálatok alapján kialakított telephullám reflexiós módszertant 
és az eredmények illusztrálására bemutat néhány az üzemben mért szeizmikus szelvényt.

Coal seams on the Lencsehegy area of the Dorog Coal Basin have complicated geological 
structures combined from several coal benches and dirt bands and are highly tectonized.
Thus they differ very much from ideal wave guiding channels and the well known techniques 
of channel wave seismology can not be applied in them. However the study of the dispersion 
character of SH type channel waves propagation in those combined seams have shown 
how the in-seam seismic techniques have to be modified to make channel wave seismology 
an extensively used and successful in-mine surveying tool here. The paper summarized 
the geological conditions of the discussed area, formulates the tasks of in-mine geophysical 
survey in its mines, presents the results of the study on the channel wave propagation and 
describes the in-seam seismic techniques applied here. To illustrate the practical results a few  
seismic channel wave profiles recorder in the Lencsehegy-II Colliery of the Dorog Basin a 
shown.

Залежи площади Ленчехедь Дорогского угольного бассейна геологически сложно- 
построенные и сильно тектонизированные залежи, в которых не применимы из
вестные методы наблюдений сейсмических пластовых волн. Изучением дисперсион
ного характера распространеняющихся в залежах канальных волн типа SH можно 
было использовать такую модификацию метода разведки, которая дала вотмож- 
ность успешного применения в больших масштабах разведки методом отраженных 
пластовых волн. В статье дается обобщение геологических условий шахты Ленче
хедь, ставятся геофизические задачи разведки в шахте, описываются исследования, 
связанные с распространением канальных волн и разработанная на их основании 
технология метода отраженных пластовых волн, на примерах нескольких сейсми
ческих профилей иллюстрируются результаты проведенных в шахте работ.

Bevezetés
A Dorogi Szénmedencében a bányabeli geo

fizikai módszerek, ezen belül elsősorban a bánya- 
beli szeizmikus mérések, rendszeres alkalmazása 
1982-ben kezdődött a vízveszélyes dorogi XXI-es 
aknában a vízvédelem szolgálatában. Később, a 
lencsehegyi terület megnyitása és a dorogi bányá
szat súlypontjának ide történt áthelyeződése után 
a bányabeli geofizikai kutatási tevékenység is itt 
folytatódott.

Tekintettel arra, hogy a XXI-es aknában vég
zett bányabeli szeizmikus mérésekről már jelent 
meg beszámoló ( Bodoky, Gerstner, 1985), jelen 
dolgozatunk célja a lencsehegyi területhez kap
csolódó újabb bányabeli geofizikai kutatások 
ismertetése.

A lencsehegyi terület földtani felépítése
A lencsehegyi terület a dorogi szénmedence 

ÉK-i részén helyezkedik el. Földtanilag mezozoós 
aljzatból, eocén-oligocén-miocén medencekitöltés
ből és negyedidőszakos képződményekből áll 
(1. ábra). A medencealjzat túlnyomó részét felső 
triász korú dachsteini mészkő képezi. A dachsteini 
mászkő a triász üledéksor nagyvastagságú záró-
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tagja. Eróziós foszlányokban megtalálható még 
a júra mészkő és tűzkő, valamint az alsó krétába 
tartozó márga. Az eocén képződményeken belül 
három fontosabb kőzettani egységet különböztet
hetünk meg (2. ábra):

— az alsó eocén széntelepes összletet, amelynek 
vastagsága elérheti a 30 m-t. Feküje lehet 
mészkőtörmelék, tarka- és feküagyag, édes
vízi mészkő és mészmárga. A telepes összlet 
kettő-négy pádból áll édesvízi mészkőcsíkok
kal elválasztva ( 3. ábra).

— a fedőmárga összletet, amely 40—80 m 
vastagnak vehető. A jellegzetes elegyesvízi 
kőzetekkel kezdődő rétegsor fokozatosan 
megy át tengeri képződésű márgába.

— a középső eocén széntelepes összletet, amely 
folyamatosan fejlődik ki a fedő márgából 
homokosodással, az elegyesvízi fauna meg
ismétlődő feltűnésével, felső részén szén
telepekkel. A telepek száma 1—5, vastag
ságuk 1—3 m, édesvízi mészkő, agyag és 
homokkő közbetelepülésekkel tagoltak. A 
regressziós sorozat végét homok, gyakran 
kavicsos homok alkotja.

A teljes eocén sorozat vastagsága meghaladja a 
200 m-t. Az eocénra települő oligocén kőzetsor 
homokkőpados márgából, a miocén pedig dácit 
és andezit vulkánitokból áll (Spanyol, 1985).
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1. ábra. A lencsehegyi terület földtani tektonikai szelvény vázlata 

Puc. 7. Схематический геолого-тектонический профиль площади Ленчехедь 
Fig . /. Geological-tectonical draft of the cross-section of the Lencsehegy area

2. ábra. A dorogi szénmedence lencsehegyi területén az eocén széntelepes összlet földtani
tömbszelvénye

Puc. 2. Геологический блок-профиль угленосной толщи эоцена на площади Ленчехедь в Дорогском угольном
бассейне

Fig. 2. Scheme of the eocene coal measures of the Lencsehegy area in the Dorog Coal Basin
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3. ábra. A lencsehegyi alsó eocén széntelepes összlet rétegsora három központi helyzetű fúrásban

Puc. 3. Стратиграфическая колонка угленосной толщи нижнего эоцена в трех скважинах центральной части
площади Ленчехедь

Fig. 3. Structure of the lower eocene seam in three prospecting-borings on the central part of the area

A bányabeli geofizikai kutatások feladatai a 
lencsehegyi területen

A területen a bányabeli geofizikai kutatásoknak 
fokozott jelentősége van, mivel a megfelelő fel
bontóképességű felszíni geofizikai kutatásokat 
szinte lehetetlenné teszi a domborzat rendkívüli 
tagoltsága és a fedőösszletbe benyomult lakkolit 
formájában települő miocén vulkánit.

A bányaműveléssel kapcsolatban az alábbi 
feladatok fogalmazhatók meg a geofizika számára:

— a tektonikai elemek felismerése, a vetők 
nyomvonalának követése,

— a feküréteg (védőréteg) vastagságának meg
határozása,

— a triász mészkő üregeinek kimutatása,
— a telepek vastagságának tisztázása.

A felsorolt feladatok közül, tekintettel a bánya - 
terület fokozott karsztvíz veszélyeztetettségére, a 
vízvédelmet szolgáló mérések a legfontosabbak

(vetők helyzetének meghatározása, nyomvonaluk 
követése, karsztüregek kimutatása stb.). Emellett 
azonban a vetők ismeretére a fejtési mezők opti
mális kijelölése, a vágatok irányítása és a fejtési 
technológia megválasztása szempontjából is szük
ség van.

A geofizikai kutatások lencsehegyi feladatainak 
és lehetőségeinek ismeretében a választás mint 
kutatási módszerre a bányabeli szeizmikus telep
hullám mérésekre esett. Ezt a választást a felada
tok jellegén túl a bányabeli szeizmikus telephullám 
mérések széleskörű nemzetközi és hazai tapaszta
latai is indokolták. ( Bodoky, Hermann, Dianiska, 
Toros, 1986; Bodoky, Cziller, Táborszky, Toros, 
1986; Toros, Bodoky, 1988).

A lencsehegyi terület geofizikai problémái
A szénbányákban alkalmazott szeizmikus telep

hullám mérések tervezésénél és kiértékelésénél 
nagyon nagy szerepe van a vizsgált telepben fel

Magyar Geofizika XXXI. évf. 1—2. szám 39



lépő rugalmas csatornahullámok diszperziós tulaj
donságainak. A diszperziós tulajdonságok vizsgá
latát három réteges modell esetén, ez a meddő
betelepülés nélküli egyszerű telep felépítésének 
felel meg, a szakirodalom elég kimerítően tárgyal
ja ( Stonley, 1924; Krey, 1963, Dobróka, Ormos, 
1983, Ormos, 1985; Li, 1987; Dobróka, 1987a, 
1987b, 1988). A lencsehegyi terület telepeinek szer
kezete azonban, mint ahogy azt az előzőekben már 
bemutattuk, összetett, közkő betelepülésekkel több 
padra tagolt, sőt esetenként az egyes padokon be
lül is eltérő minőségű részekre oszlik, így itt nem 
fogadható el a háromréteges közelítés. Pontosabb 
számításokra van szükség mind a mérések terve
zésénél, mind pedig kiértékelésüknél.

A több pados telepek diszperziós tulajdonságai
nak vizsgálatára a szakirodalom több megoldást is 
javasolt az utóbbi években (Räder, Schott, Dresen, 
Euter, 1985; Buchanan, 1987; Dobróka, 1987a; 
Ormos, 1987). A lencsehegyi telepekkel kapcsola
tos vizsgálatainknál a Räder és társai által kidol
gozott iteratív fázis rekurziós algoritmust használ
tuk. A Räder féle algoritmus lényege, hogy rekurzív 
módon, rétegről rétegre, számítja a telep egy teljes 
harántolása során fellépő fázis változást és iteratív 
úton megkeresi azokat a frekvencia-fázissebesség 
párokat amelyekre ez 180 fok vagy annak egész
számú többszöröse. Így vagy a frekvenciát, vagy 
a fázissebességet lépésről lépésre változtatva meg
határozhatjuk a diszperziós görbéket.

A diszperziós görbe konkrét értékeinek segít
ségével számítható a telephullámok 2 — azaz a 
telepre merőleges — tengely menti amplitúdó 
eloszlása is (Räder et dl., 1985).

A lencsehegyi mérések elvi megalapozását szol
gáló vizsgálatainkat két tipikus példával, a lencse

hegyi középső eocén összlet III. telepére és a lencse
hegyi alsó eocén telepes összletre kapott eredmé
nyeinkkel szeretnénk illusztrálni. Az első egy 
tipikus sok pados, a második pedig egy sok pados 
vastag telepes összlet. 4. ábránk a Lencsehegy— 
I/III. telep diszperziós görbéit mutatja a telep
hullám első két (alap és első antiszimmetrikus) 
módusára. Az ábrákon (7-vel a fázissebesség, í7-val 
pedig a csoportsebesség görbéket jelöljük, az 
index a módus sorszámára utal. A számítást 7 
réteges modellel végeztük, de meg kell jegyezzük, 
hogy még a hét réteg között is szerepelnek úgy
nevezett összevont rétegek, amelyekben több 
egészen vékony réteget vontunk össze és vettünk 
egyetlen rétegként figyelembe paramétereik vas
tagság szerint súlyozott átlagával. A számításoknál 
felhasznált modell földtani sémáját az amplitúdó 
eloszlásokhoz kapcsolódóan mutatjuk be ( 5. ábra).

A szeizmogrammok várható jellegére elsősorban 
a csoportsebesség görbék alakjából lehet követ
keztetni, ugyanis ahol a csoportsebesség görbe 
nagyon meredeken fut, ott az igen erős diszperzió 
miatt csak elhanyagolhatóan kis amplitúdóval 
fognak az érintett frekvencia összetevők jelentkez
ni, ahol viszont a csoportsebesség görbe kevésbé 
gyorsan változik ott az egymásra rakódó frekvencia 
összetevőkből kialakulhat egy észlelhető energiával 
megjelenő telephullámbeérkezés. Ennek alapján 
tehát a 4. ábra görbéiből a következő jelalak vár
ható:
— egy erősen diszperz (és emiatt nem túl erős) 
alacsonyfrekvenciás első szakasz 80—200 Hz-es 
frekvenciával és 1000—1200 m/s-os terjedési sebes- 
seggel,
’■— egy elnyúló, esetleg kettőződő második szakasz

4. ábra. Az SH típusú csatornahullám diszperziós görbéi a lencsehegyi középső eocén összlet III. telepében (C: a fázis-
sebesség; U : csoportsebesség;/: frekvencia)

Puc. 4. Дисперсионные кривые канальной волны типа SH в Ш-ей залежи толщи среднего эоцена в Ленчехедь
(С: фазовая скорость; 8: групповая скорость; f: частота)

Fig. 4. Dispersion curves of SH type channel waves in the middle eocene seam (C: phase velocity; U : group velocity;
f :  frequency)
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második módus GEO 9 0 /4 -5

5. ábra. Az SH típusú csatornahullám amplitúdó eloszlása a lencsehegyi középső eocén összlet III. telepében. Az
ábra a telep vázlatos földtani felépítését is feltünteti

Puc. 5. Распределение амплитуд канальной волны типа SH в Ш-ей залежи толщи среднего эоцена в Ленче- 
хедь. На рисунке представлено и схематическое геологическое строение скважины

Fig. 5. Amplitude distribution of SH type channel waves in the middle eocene seam (the sketch of the seam structure
is also shown)

250—400 Hz-es frekvenciával és 600—900 m/s-os 
terjedési sebességgel.
A második szakaszról meg kell jegyezzük, hogy 
ebben a frekvenciasávban már két módus jelenik 
meg egyszerre, terjedési sebességük azonban külön
bözik, ami a jel fokozott elnyúlásához illetve eset
leges kettőződéséhez is vezethet.

5. ábránk a 4. ábra diszperziós görbéihez tartozó 
amplitúdó eloszlásokat mutatja be. Az amplitúdó 
eloszlás görbék a sok pados telepre meglepetéssel 
szolgáltak, ugyanis míg a jel alacsony frekvenciás 
első szakaszán a legegyszerűbb három réteges 
modellhez képest lényeges eltérés nem tapasztal
ható, addig a második szakasz nem csak időben, 
hanem térben is kettőződik. Az alap módus maga
sabb frekvenciáinak energiája egyre határozot
tabban a legfelső szénpadba koncentrálódik, míg a 
második módus energiája az alsó padokban össz
pontosul. Ez azt jelenti, hogy aszerint, hogy a 
geofonokat éppen hová sikerült elhelyezni, külön
böző sebességekkel észleljük a jel második felét 
anélkül, hogy ennek bármilyen tektonikai oka 
lenne. A telep középsíkjában ugyanakkor zavar
talan telep esetén sem kapjuk meg a magas frek
venciákat.
6. ábránk a Lencsehegy—II. telepes összletének az 
E. 105-ös kutató fúrás rétegsora alapján számított

diszperziós görbéit mutatja be. A számításokhoz 
11 réteges egyszerűsítés nélküli modellt alkalmaz
zunk.

A diszperziós görbék alapján itt még sokkal 
bonyolultabb jelalak várható:
— a jelalakot 850—900 m/s-os terjedési sebesség
gel az alapmódus 30—60 Hz-es szakasza vezeti be, 
amire a következő három módus hasonló sebesség
gel terjedő 100—120 Hz-es része rakodhat rá,
— ezután várható a második módus 70—80 Hz-es 
szakasza 700 m/s-al,
— majd az alap módus 90 Hz feletti része 500— 
600 m/s körüli sebességgel.

A 7. ábrán látható amplitúdó eloszlás sorozat, 
amely a 6. ábra diszperziós görbéiből számítható, 
itt is azt mutatja, hogy a magasabb frekvenciák a 
telep egyes padjaihoz kötődnek és a különböző 
módusok azonos frekvenciái térben elkülönülnek 
egymástól.

A fenti megállapítások ezen a területen komoly 
gondot jelentenek, mert a szeizmikus mérések 
általában az előkészítő vágatokban folynak, ame
lyeket rendszerint közvetlenül a fedő alatt vagy a 
fekü felett hajtanak ki. Az amplitúdó eloszlások 
alapján pedig a felső előkészítő vágatokban csak 
az első két módus legalacsonyabb frekvenciáináj 
remélhetünk észlelhető energiát.
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ö. ábra. Az SH típusú csatornahullám diszperziós görbéi a lencsehegyi alsó eocén összlet telepében (C: fázissebesség;
U : csoportsebesség;/; frekvencia)

Puc. 6. Дисперсионные кривые канальной волны типа SH в залежи толщи нижнего эоцена в Ленчехедь
(С: фазовая скорость; 8: групповая скорость; f: частота)

Fig. 6. Dispersion curves of SH type channel waves in the lower eocene seam

7. ábra. Az SH típusú csatornahullám amplitúdó eloszlása a lencsehegyi alsó eocén összlet telepében. Az ábra a
telep vázlatos földtani felépítését is feltünteti

Puc. 7. Распределение амплитуд канальной волны типа SH в залежи нижнего эоцена на площади Ленчехедь. 
На рисунке представлена схема геологического строения залежи

Fig. 7. Amplitude distribution of SH type channel waves in the lower eocene seam
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Az amplitúdó eloszlásokból adódó nehézségeket 
szintetikus szeizmogramok segítségével szeret
nénk illusztrálni. 8a. és 8b. ábránk ugyanazt az 
átvilágító felvételt mutatja — zavarmentesnek 
feltételezett telepre számítva — csak az elsőt a 
fedő alatt 1 m-rel, a másodikat pedig a fekü felett 
1 m-rel elhelyezett szondákkal észleltük. Látható, 
hogy a telep különböző pontjain mért telep
hullám beérkezésekben jelentős eltérések lehet
ségesek. (A szintetikus szeizmogramokat a re- 
kompressziós szűrés inverz alkalmazásával állí
tottuk elő (Baki, Bodoky, Cziller, Scholtz, 1988)). 
Összehasonlításul egy ténylegesen mért telep- 
hullám átvilágító felvételt is bemutatunk ( 8c. 
ábra), bár ennek mérésénél a telep zavarmentessége 
nem volt biztosítható.

A bányabeli szeizmikus telephullám mérések 
Lencsehegyen

Az előző pont eredményeit a következőkben 
foglalhatjuk össze:

— a telephullám beérkezések spektruma és 
terjedési sebessége nagy mértékben függ a 
geofonszondák telepen belüli elhelyezkedésé
től akkor is, ha a sugárutak teljesen zavarta
lan vagy teljesen azonos tektonikájú telepben 
húzódnak.

Gyakorlati tapasztalat viszont, hogy a lencsehegyi 
telepek erős tektonizáltsága miatt a vágatok a 
telepeknek nem mindig ugyanazon részén haladnak 
és így a geofonszondák telepen belüli helyének 
változatlanul tartása rutin méréseknél általában 
nem oldható meg.

Tekintettel arra, hogy az átvilágító mérések 
kiértékelése a telephullám beérkezések spektrumá
nak analízisére épül ( Bodoky et al., 1986a), ezért 
ezen a területen, ahol a beérkezések spektruma 
nem csak a harántolt tektonikai elemektől függ, 
ezt a mérési eljárást el kellett vessük. Átvilágító 
méréseket csak a kezdeti kísérleti szakaszban a 
Lencsehegy—I. üzemben végeztünk, később á t
világító felvételeket csak elvétve sebesség meg
határozások céljára regisztráltunk.

$. ábra. Telephullám szeizmogramok a Lencsehegy—II. Bányaüzem alsó eocén telepére számítva, illetve ott mérve 
a ) szintetikus SH csatornahullám szeizmogram a telep fedője alatt 1 m-rel észlelve; b) szintetikus SH csatorna- 

hullám szeizmogram a telep feküje felett 1 m-rel észlelve; c) valódi telephullám beérkezés
Pyc. 8. Сейсмограммы пластовой волны записанные или построенные для залежи нижнего эоцена шахты 
Ленчехедь-Н. а. Синтетическая сейсмограмма канальной волны SH, наблюденной на расстоянии 1м под кров
лей залежи; б. синтетическая сейсмограмма канальной волны SH, наблюденной на расстоянии 1 м над подош

вой залежи; в. истинное вступление пластовой волны
Fig. 8. Synthetic and real channel wave records computed for or recorded in the lower eocene seam (aj synthetic 
seismogram recorded 1 m below the roof; b) synthetic seismogram recorded 1 m above the floor; c) real seismogram )
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A másik lehetséges szeizmikus mérési eljárás, a 
tolephullám reflexiós mérések hatékony alkalmazá
sinak feltétele, amint ezt már más területeken, 
elsősorban a Nógrádi Szénbányák üzemeiben is 
tapasztaltuk, a közös referenciapontos összegzése« 
— úgynevezett stacking — technika alkalmazása. 
A stacking technika ugyanakkor szintén feltételezi 
a közelítően azonos spektrumú és szigorúan azonos 
terjedési sebességű jeleket. így le kellett mondjunk 
a telephullám szondahely függő magasfrekvenciás 
részéről és a telep különböző pontjain mért szeiz- 
mogramok elvárt hasonlóságát meglehetősen ala
csony frekvencián és viszonylag szűk sávszűré
sekkel kellett biztosítanunk. Az alkalmazott sáv
szűrések „egalizáló” hatását mutatja korábbi szeiz- 
mogramjainkon a 9. ábra.

Az alacsonyfrekvenciás szűrés után meglehető
sen hosszú hullámhosszú, tehát viszonylag kis 
felbontóképességű jelekhez jutunk, amelyeknek az 
energiája is elég csekély. Ez részben előnytelen, 
mert a kis felbontóképesség következtében csak a 
viszonylag nagyobb — telepvastagsággal össze
mérhető — telepzavarok — Lencsehegyen általá
ban vetők — kimutatására vállalkozhatunk, más
részt viszont előnyös, mert a terület igen erősen 
tektonizált, így ha minden kis vető jelentkezne,

akkor az ide-oda verődő hullámok értelmezhetet
len zűrzavarát kapnánk.

A lencsehegyi mérésekre példaként bemutatjuk a 
Dorog—87/6 és a Dorog—87/9 vonalakat. A vo
nalak mérésénél hullámforrásként robbantást (lö
vésenként 1 patront) alkalmaztunk. Rezgésérzéke
lőként a 30 Hz-es geofonokból épített ELGI—3K 
—SM—7 háromkomponenses szondák horizontális 
komponenseit, regisztráló műszerként pedig az 
ESS—01—24 digitális mérnökszeizmikus beren
dezést használtuk. A kazettára rögzített felvétele
ket IBM—АТ/PC számítógépen dolgoztuk fel 
(Baki, Bodoky, Czifra, Sun, Wang, Zhao, Yuan, 
1988).

A vonalakat hatszoros fedésű, külső lövésés 
közös referencia pontos rendszerben a lehetőségek
nek megfelelően változó offsettel mértük, a szonda
távolság 2 m, az időbeli mintavételi távolság 0,5 
ms volt. A feldolgozás szerkesztést, normálást, 
normál korrekciót, összegzést és sávszűréseket 
foglalt magában.

A 10. ábra a 87/6-os vonal Y  (vágatfallal pár
huzamos) komponensének 20—50 Hz-es változatát 
mutatja be. A szelvényen 180 és 280 ms között 
egy olyan beérkezés látható, amilyet a 8. és 9. 
ábrák egyedi szeizmogramjairól ismerünk. A be-

GEO 9 0 /4 -9
9. ábra. A 8. ábra szeizmogramjai 20—50 Hz-es sávszűrés után 

Puc. 9. Сейсмограммы рисунка 8. после фильтрации 20—50 Гц 
Fig. 9. The records of Fig. 8. after a 20—50 Hz band pass filterig
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érkezés energia maximuma 220 és 240 ms között 
változik, ezt tekintettük beérkezési idő-nek. Külön
legessége a területnek, hogy az ezen a frekvencián 
kb. 820 m/s terjedési sebességű beérkezéseket 
sokszor követi egy nagyjából 470 m/s-os echo — 
jel kettőződés —, amit az SH -hullámok eló'zőkben 
tárgyalt diszperziójával nem tudtunk magyarázni.

A 87/9-es vonal (11. ábra) mérési és feldolgozási 
paraméterei azonosak az előző vonaléival a szonda
távolság kivételével, ami itt 4 m volt. A szelvényen 
egy határozott, erősen oldalirányból érkező reflexió 
látható.

A mérési tevékenység Lencsehegy—II. üzemben 
együtt haladt a bánya kiépítésével. A korábbi 
gyakorlat szerint a fejtési területeket közrefogó 
vágatokból végezték a geofizikai méréseket. A

lencsehegyi üzemben ennél egy lépéssel előbbre 
haladtunk: a kutató vágatok két oldalán történ
tek a reflexiós mérések és így a fejtési területek 
optimális kijelölésénél már felhasználhatták a geo
fizika eredményeit.

A Lencsehegy—II. üzemben két év alatt 22 
szelvény mentén végeztünk telephullám reflexiós 
méréseket mintegy 2500 m összhosszban. Ez ön
magában talán nem tűnik soknak, de tekintve, 
hogy a mérések egy 0,3 km2 nagyságú területre 
koncentrálódnak, a Lencsehegyi Bányaüzem való
színűleg az ország bányabeli geofizikával legjobban 
megkutatott bányaüzeme.

A mérési eredményeknek mintegy 60%-a be
igazolódott a későbbi vágathajtások és előfúrások 
földtani információi alapján, 30%-áról egyenlőre

10. ábra. A Dorog—87/6 bányabeli szeizmikus vonal (Lencsehegy—II) 20—50 Hz-es sávszűrővel szűrt összeg
szelvénye

Puc. 10. Суммарный разрез полученного в шахте сейсмического профиля Дорог-87/6 (Ленчехедь-ИИ) после
фильтрации полосовым фильтром 20—50 Гц

Fig. 10. Stacked time section Dorog—87/6 (band pass filtered with 20—50 Hz)
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nincs adatunk. Két esetben fordult elő, hogy a to
vábbi kutatás nem igazolta a geofizikai előrejel
zést. Ez, tekintve a kutatási terület bonyolult föld
tani viszonyait és az ebből adódó értelmezési ne
hézségeket, igen jó aránynak tekinthető.
Következtetések

A dorogi szénmedencében végzett bányabeli 
geofizikai kutatások legújabb eredményeit a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze:

— a bonyolult földtani felépítésű és tektonikájú 
eocén széntelepek bányabeli kutatása során 
a telephullámokat alkalmazó bányabeli szeiz- 
mika eredményes és gazdaságos módszernek 
bizonyult és ennek következtében a Lencse
hegy—II. Bányaüzem bányászatában a ter
vezésnek és a bányaépítésnek szerves részévé 
vált,

11. ábra. A Dorog—87/9 bányabeli szeizmikus vonal 
(Lencsehegy—II) 20—50 Hz-es sávszűrővel szűrt összeg

szelvénye
Рас. 11. Суммарный разрез полученного в шахте 
сейсмического профиля Дорог—87/9 (Ленчехедь-П) 

после фильтрации полосовым фильтром 20—50 Гц
Fig. 11. Stacked time section Dorog—87/9 (bandpass 

filtered with 20—50 Hz)

— a gondosan elvégzett előzetes elméleti vizs
gálatok a bonyolult földtani felépítésű, sok 
pados, vastag telepekben végzett bányabeli 
szeizmikus telephullám mérések sikerének 
fontos feltételét jelentik, enélkül az értelme
zés igen könnyen téves megállapításokra 
juthat.

IRODALOM
Baki Gy., Bodoky T ., Cziller E., Scholtz P., 1988: Possi

bilities and Limitations of Decompressive Filtering 
in the Processing of Seam-Wave Seismic Surveys, 
Geofizikai Közlemények, 33, 221—236.

Baki Gy.у Bodoky T., Gzifra F., Sun X, Wang Y ., Zhao 
Y., Yuan, G.t 1988: Magyar bányageofizika Kínában, 
Magyar Geofizika 29, 168—189.

Bodoky T., Gerstner B., 1985: Geofizikai módszerek al
kalmazása a vízveszélyes dorogi XXI-es akna bányá
szatában, Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat 
118, 606—610.

Bodoky T., Hermann L., Dianiska L., Törös E., 1986/a: 
A szeizmikus csatornahullámok alkalmazása a szén- 
bányászatban, I. rész: Telephullám átvilágító méré
sek, Magyar Geofizika 27, 157—182.

Bodoky T., Cziller E., Táborszky Gy., Törös E., 1986/b: 
A szeizmikus csatornahullámok alkalmazása a szén- 
bányászatban, II. rész: Telephullám reflexiós mérése. 
Magyar Geofizika 27, 197—215.

Buchanan, D-J., 1987: Dispersion Calculations for 
SH and P—SV Waves in Multilayered Coal Seams, 
Geophysical Prospecting 35, 62—70.

Dobróka, M., Ormos, T., 1983: Absorption-dispersion 
relations for Love channel waves, Geofizikai Közle
mények 29, 117—127.

Dobróka M., 1987/а: Love-típusú telephullámok disszi- 
patív rétegekből álló több réteges hullámvezetőben, 
a „Komplex szeizmikus-geoelektromos bányageo
fizikai módszerek fejlesztése” c. kutatási jelentésben, 
Budapest, KFH adattár.

Dobróka M., 1987/b: Love-típusú telephullámok elmoz
dulás függvényei és abszorpciós-diszperziós tulajdon
ságai I. rész: horizontálisan homogén földtani szer
kezet, Magyar Geofizika, 28, 20—33.

Dobróka M., 1987/с: Love-típusú telephullámok elmoz
dulás függvényei és abszorpciós-diszperziós tulajdon
ságai II. rész: horizontálisan inhomogén földtani 
szerkezet, Magyar Geofizika 28, 121— 139.

Dobróka M., 1988: Love-típusú telephullámok elmoz
dulás függvényei és abszorpciós-diszperziós tulajdon
ságai III. rész: változó telepvastagságú földtani szer
kezet, Magyar Geofizika 29, 1—12.

Krey, T., 1963: Channel Waves as a Tool of Applied 
Geophysics in Coal Mining, Geophysics 28, 701—714.

Li, T., 1987: Telephullámok és diszperziós jellemzőik 
(kínaiul), Szénbányászati Minisztérium Szénbányá
szati Akadémiájának kiadványa, Xian.

Ormos T., 1985: Csatornahullámok kialakulása a bor
sodi szénmedencében, Egyetemi doktori értekezés, 
NME, Miskolc.

Ormos T., 1987: Love-típusú telephullámok nem disszi- 
patív rétegekből álló többréteges hullámvezetőben, 
a „Komplex szeizmikus-geoelektromos bányageofizi
kai módszerek fejlesztése” c. kutatási jelentésben, 
Budapest, KFH adattár

Bäder, D., Schott, W., Dresen, L., Rüter, H., 1985: 
Calculation of Dispersion Curves and Amplitude- 
-Depth Distributions of Love Channel Waves in 
horizontally layered Media, Geophysical Prospecting 
33, 800—816.

Spanyol J ., 1985.: A geofizikai kutatások eddigi ered
ményei a Dorogi Szénbányáknál, Diplomamunka, 
NME, Miskolc.

Stonley, B., 1924: The Elastic Waves at the Surface of 
Separation of two Solids, Proc. Roy. Soc. (London) 
A 106, 416—428.

Törös E., Bodoky T., 1988: Telephullám szeizmikus 
mérések a Nódrági Szénbányák bányaüzemeiben, 
Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat 121, 
773—778.

46 Magyar Geofizika XXXI. évf. 1—2. szám


