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Э Р К Е Л -Х О Б О Т -С А Б А Д В А Р И

О ПРОСЛЕЖИВАНИИ ОСНОВАНИЯ БАССЕЙНА В РАЙОНЕ ЮЖНОГО 
ЗАДУНАЯ КОМПЛЕКСНЫМ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ РАЗВЕДКИ

В работе подробно описываются работы, проведенные в Южном Задунае методом 
теллурических токов и дипольно-экваториальные зондирования (ДЭЗ), выполненные в 
области аномалий, выявленных методом ТТ. Дается детальная характеристика резуль
татов геоэлектрических работ, полученных для северного и южного участков основания 
бассейна. Анализируются методы, при помощи которых по теллурическим картам, после 
введения в них соответствующих поправок, можно строить карту глубин. Приведенная 
карта мощностей осадочных отложений составлена в основном по данным ДЭЗ и она 
отображает изменение глубины залегания фундамента с точностью до ± 10%. В работе 
подчеркивается возможность и эффективность применения комплексных геоэлектрических 
работ для получения данных о глубинах.

A. E K K E L-J. H OBOT-L. SZABADVÄBY

COMPLEX GEOELECTRIC BASIN-FLOOR EXPLORATION IN SOTTTH-
TRANSDANUBIA

The paper contains a comprehensive description of the telluric measurements in South- 
Transdanubia and of the dipole-equatorial (DE) soundings carried out on the isoareal anomalies. 
The geoelectric results obtained in the N and S parts of the basin are analysed in details. The 
methods o f preparing depthmaps from telluric isoarea maps are thoroughly discussed including 
the necessary corrections involved. The presented map of the sedimental thickness is based 
mainly upon DE sounding. It represents the depth of the basin-floor within a range of error 
of ± 10%. The attention is called to the fact, that the application of complex geoelectric measu
rements offers a rather reliable way for basin-floor investigations.

A. ERKEL -J .  H O BO T-L. SZABADVÁR Y

KOMPLEX GEOELEKTROMOS MEDENCEKUTATÓ MÉRÉSEK 
DÉL-DUNÁNTŰL TERÜLETÉN

1. A feladat és a mérési terület ismertetése

A M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet V/2 tellurikus csoportja az 
Országos Kőolaj- és Földgázipari Tröszt megbízásából 1961 —62 —63-ban 
végezte méréseit a Dél-Dunántúlon. A mérési területet Harkány — Szentlőrinc — 
Kaposvár — Igái — Buzsák — Inke — Csurgó vonala és a Dráva folyó határolja. 
Az egész terület kiterjedése kb. 4500 km2. A három év során mintegy 1500 
ponton végeztünk tellurikus méréseket, szelvények menten, amelyeknek 
összhosszúsága meghaladja a 2000 km-t.
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A mérések célja, hogy a megadott területen kiegészítő adatot szolgáltasson 
a helyenként vastag, laza, fiatal fedőüledékkel takart alaphegység (elektromo
san a g =  végtelen szint) morfológiájának megismeréséhez. Távolabbi cél a, 
tellurikus eredmények DE szondázások adataival való korrekciója és üledék - 
vastagság térkép szerkesztése, majd a komplex geoelektromos mérésanyagnak 
és más földtani és geofizikai kutatásoknak együttes értelmezése, amely a me
dencealjzat lefutásáról a lehető legpontosabb képet adja.

A dunántúli tellurikus mérések az ország oly részén történtek, ahol a me
dencealjzatról kevés adatunk van. Az első megbízható mélységet a kaposfői 
mélyfúrás szolgáltatta. A szénhidrogén kutatásának fejlődésével egyre több 
fúrás mélyült és azokból — ha nem is az egész területre vonatkozóan — már 
sok olyan adatot ismertünk meg, amelyek a mi kutatásainknál is támpontul

1. ábra. A mérési terület helyszínraj za 
Фиг. 1. План района работ 

Fig. 1. Plan of the area of the exploration
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szolgálnak. Különösen jelentősek számunkra azok a fúrások, amelyek elérték 
a kristályos alaphegységet. A geoelektromos mérések ellenőrzése és értelmezése 
során felhasználtuk a Babócsa, Heresznye, Vízvár, Szülök, Tarany, Szenta 
környéki, valamint a kaposfői, szigetvári, tésenyi, okorági fúrások földtani 
szelvényét.

A felsorolt fúrások rétegszelvényei szerint a kutatási terület déli, délke
leti és középső részén paleozoós kristályos alaphegység várható. A terület keleti 
részén a mélyben gránit is lehetséges, sőt ennek közelében esetleg perm összlet 
is. A paleozoós kristályos pala gyűrt szerkezetű, felszíne erősen lepusztult és 
törmelékkel fedett. A mezozoikum megjelenése a terület középső, nyugati, de 
főleg az északi részén várható. A paleogén előfordulás a fúrásokból nem ismert, 
bár a kutatási terület északi részén lehetséges. A miocén közvetlenül a paleo
zoós alaphegységre diszkordánsan települt tengeri eredetű képződmény, he
lyenként, főleg a helvétben, vulkáni nyomokkal. Az alsó pannon az egész terü
letre jellemző, 300 — 1500 m vastag, ellenállása 5 — 15 ohmm között várható. 
A felső pannon takaró 800—1200 m vastagságban mindenütt megvan, s az 
enyhe dőlésű rétegek az alaphegység domborzatát nem követik.

Morfológiai szempontból a kutatási területet Vadász két nagy medencére 
osztja. A délsomogyi medencerész aljzata feltehetően merev, paleozoós kris
tályos kőzet, míg az északi medence aljzata a mezozoikumban alakulhatott ki. 
A kristályos alaphegységre nagy tömegben vastag, mezozoós és paleogén üle
dékek rakódtak. Az utóbbiak rátolódása a merev aljzatra lehetséges. Mindkét 
medencében az üledékek szerkezete az epirokinetikus mozgásból eredő réteg
terheléses alakzatot mutatja. A fiatal harmadkori medence aljzatát a továb
biakban medencealjzatnak, a fiatal harmadkori összletet pedig a rövidség ked
véért üledéknek nevezzük, nem tévesztve; szem elől, hogy a medencealjzat 
csak részben kristályos alaphegység, részben mezozoós üledékes kőzetek 
alkotják.

2. A mérések végrehajtása és kiértékelése

A méréseket évenként hat hónapos terepi időszak alatt végeztük, kétmű- 
szeres csoporttal. A 3 évi mérések eredményét egyetlen főbázisra (B —11/1962 
Mezőcsokonya) számoltuk át.

A regisztrátumokat elsősorban a relatív ellipszis és a totális változások mód
szerével értékeltük ki. A két módszerrel számított „A ” értékek ± 3  —5%-os 
megegyezést mutattak. A mérési anyag feldolgozása során a 20 — 50 s-os 
változásokat használtuk fel, de számításaink szerint még ebben az interval
lumban is változik az áramok behatolási mélysége. Határesetben a 20 s-os 
és 50 s-os pulzációkból számított „A ” érték ugyanazon ponton 10—15%-os 
eltérést mutat, ami felhívja a figyelmet a kiértékelési frekvencia-intervallum 
szűkítésére, ha a mélységmeghatározás pontosságát növelni akarjuk.

Az izoarea értékek pontosságát három felszíni tényező alakította ki;
1. Ahol a felszínt kis fajlagos ellenállású agyagos, homokos talaj fedi, s 

az aljzatban kis horizontális távolságon belül nincs nagy szint változás. Ilyen 
a mérési területnek kb. a fele.
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2. Kedvezőtlen felszíni viszonyok (homok, futóhomok) miatt a talajra he
lyezett elektróda átmeneti ellenállása 5 — 10 kohm-ot is elér. Ilyen pl. a Heresz- 
nye —Vízvár vonalától ÉNy-га kb. 12 km széles erdővel borított sáv talaja.

3. Módszertanilag kevésbé megbízható az olyan észlelés, amikor a meg
felelő komponensek közt fázistolás (10° — 20°) lép fel. Az ilyen felvételek kiér
tékelése még ma sem oldható meg egyértelműen. Ilyenkor, ha a fázistolást nem 
vesszük figyelembe, a kiértékelés kb. +15 —20%-os hibával terhelt.

3. Az izoarea térkép

Az egyesített izoarea térképet a három évi kutatási eredményekből egyet
len pontra, a Mezőcsokonya mellett telepített (B —11/1962) bázisállomásra 
számítva szerkesztettük meg. A térképen a kutatási területet szembetűnően 
választja ketté egy közel К  — Ny-i csapású maximum vonulat, amely Ny-i 
irányban fokozatosan, egyenletesen mélyülő gerincet képez. Ettől E-ra talál
ható, a nagy törésekre utaló inkei és a nyugodtabb lefutású Nemesdéd kör
nyéki izoarea maximum. Az északsomogyi medence jellegét a fenti gerinccel 
közel azonos csapású minimumzóna határozza meg, amely Mezőcsokonyán 
(B —11/1962) húzódik keresztül. Az igali gravitációs maximum térségében szin
tén egy záródó area maximum van.

A délsomogyi medencében az izoarea vonalak lefutása szinte kivétel nél
kül ÉNy-i csapásirányra mutat. A szigetvári emelt helyzetű gerincet északi 
és déli oldalán egy-egy hasonló csapású minimumzóna fogja közre. Délen 
a Dráva mentén egy nagymélységű, s több kisebb zárt maximumsor látható 
Sellye, Barcs, Babócsa, Heresznye, Szenta vonalában. A déli rész monoton 
változását a magyarmecskei nagy К  — Ny-i csapású izoarea-minimum területe 
zavarja meg, amelynek kiterjedését az elmúlt évben végzett mérések részben 
tisztázták.

4. DE szondázások

A tellurikus izoarea térkép csak kedvező földtani viszonyok esetében kö
veti az aljzat morfológiáját. így a térkép ismertetésénél felsorolt anomáliákat 
éppenúgy létrehozhatták a fiatal üledékösszlet vezetőképességének, vagy az 
aljzat ellenállásának lokális változásai, mint utóbbi felszínének változása. 
Ahhoz, hogy a tellurikus mérések valóban az aljzat domborzatát tükrözzék, 
feltétlenül szükséges a tellurikus anomáliákat létrehozó okok más irányú meg
vizsgálása is. A fentiek figyelembevételével az izoarea térkép azon részein, 
melyek domborzati változást sejtetnek, DE szondázást hajtottunk végre 
a terület 15 pontján. A DE szondázásokkal szemben támasztott követelmé
nyek :

1. A medencealjzat ellenállásának és mélységének meghatározása.
2. A fiatal üledékes rétegsor vízszintes eredő fajlagos ellenállásának ( o„) 

— mint a tellurikus korrekciós tényezőnek — számszerű megadása.
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2. ábra. Egyesített izoarea-térkép
1. izoarea-vonalak; — 2. mélyfúrások; — 3. bázisállomás; — 4. DE szondázási pontok.

Фиг. 2. Сводная карта линий, связывающих пункты с одинаковой площадью
эллипсов

1. линии связывающие пункты с одинаковой площадью эллипсов — 2. глубокие скважины — 3. пункт
базисной станции — 4. пункты ДЭЗ
Fig. 2. Combined isoareal map

1. Isoareal lines. — 2. Deep-drillings. — 3. Base station. — 4. Stations of the DE sounding.

A DE szondázások adatait az I. táblázatban foglaltuk össze. A szon
dázások eredménye az alábbi tények felderítésében jelentős:

1. Megállapította, hogy a terület nagy részén a medencealjzat ellenállása 
a fedőüledék ellenállásához képest gyakorlatilag végtelen, ezért a tellurikus

3 G eofizikai Közlem ények — XIII. kötet, 3. sz. — 40 894
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kutatás alapfeltételei biztosítottak. Kivétel ezalól a nemesdédi és a mezőcso- 
konyái pont, ahol a medencealjzat tellurikusan meghatározott mélységében 
95, ill. 60 ohmm-es fajlagos ellenállású kőzet jelentkezett.

K-1
3-115  

A-tli
5 / fúrás sielv

Nb-f
S -162

630 —

WJO

770oA

25p/eiszt

levant 
fpannon

/060
If06 o..parvn. 
pa/eozos 
pala

2U0L

660

As-1
5- 276
6- /ZI
95[=124

/Ш

2

710

Cs-1
S-U36

Л 'в 2

47 — 57

2056

2Ш

Ю50

250

КО

Ш6

lg-1
S 429
A'W

3 5  fúrás sze/v

1

tsooük

Wple/szt. 19 

f. pannon

560
627 tortpn,h 
6V* tnasz mk 65/m-ig

lg-5
S -/50  
A-W
5 5  fúrás sze/v.

B-/I
S-M

1230

f. pannon
661 apann 
szarmata

1799 , 
mezozoikum

К
Я— 1*20

I mészkő

Hd-1
S-/97
Pc-w

6U

650

1630

2600

2600

670

2130

95 
S í
A  2600

3. ábra. DE geoelektromos rétegszelvények
Фиг. 3. Геоэлектрические разрезы по данным ДЭЗ 

Fig. 3. DE geoelectric sections

2. A fiatal üledékes rétegsor eredő fajlagos ellenállásának (ga) területi 
középértóke 13,2 ohmm ± 4 % . Ennek értékét döntő mértékben az alaphegységre 
közvetlenül települt nagyvastagságú vezérréteg ellenállása határozza meg. 
Az eredő fajlagos ellenállás a terület nagy részén csak kis mértékben változik, 
ami azt jelenti, hogy e helyeken az izoarea anomáliakép a medencealjzat szint- 
változását tükrözi.

3. A tellurikus értékeket ga jelentős változás esetében

An
OaM

képlettel helyesbítjük. A képletben gaM a kérdéses pont eredő fajlagos ellen
állása, ga0 a területi átlag, A a pedig a korrigált area érték. Ezt a korrekciót 
a mérési terület két pontján, Nemesdéden és Csökölyön alkalmaztuk. Az előb
binél ga értéke a területi átlaghoz képest 34%-os növekedést, utóbbinál 41 %-os 
csökkenést mutat. Az elvégzett számítások azt mutatják, hogy a nemesdédi 
izoarea maximumot, illetve a csökölyi minimumot lényegében nem a meden
cealjzat emelkedése, illetve süllyedése okozta, hanem az teljes egészében az.
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üledékösszlet eredő fajlagos ellenállásának megváltozásával hozható kapcso
latba. A korrekció jelentős mértékű. Igen megnyugtató a két független mé
résből (DE szondázás és tellurikus) számított mélységértékek jó egyezése .

I .  táb lá za t
FÚRÁSI MÉLYSÉGEK, D E  SZONDÁZÁSI ADATOK ÉS TELLURIKUS MÉLYSÉGEK

ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Pont HF II DE HT ЛН% oa

Ka -  1 m e 1100 1030 6,4 11,8
Nb -  1 — 1470 1390 5,0 14,0
As -  1 - 2055 2000 3,0 12,1
Sz - 4 - 1320 1200 9,6 13,1

Cs -  1 - 2520 4300+ 
2570+ +

71,0+ 
2,5+ +

7,8

Nd -  1 - 2190 1710+ 
2220++

22,0+
1,5+

17,7

В -11(1962) - - 2950 - -

I g -1 644 1117 1300+
1150'

15,0+
3,4-

13,9

l g - 5 799 1278 1800+
1410“

29,0+
io ,o -

13,5

К  — 2 1820 1832 2080 14,5 10,6
В -1(1961) - 1910 2200 15,2 11,9

Sz -  1 617 _ 654 5,6 _

Sz — 2 _ 2100+ + + - - 13,1
Sz — 3 - 2580++ + - - 13,1
Sz — 5 —

“

Mélység a mért area (A) érték alapján számolva.
Mélység a korrigált area (A) érték alapján számolva.

+  Átlaganizotrópia (Д) ismeretének hiányában csak tájékoztató adat.
— DE mélységhez korrigált adat.

4. Külön kell tárgyalnunk az igali pontokat ( lg —1, lg —5), ahol három 
különböző adatunk van. A fúrási, a mélyszondázási és a tellurikus mérések
ből meghatározott medencealjzatmélység. Tényként fogadható el, hogy az 
elektromos adatok közel kétszer akkora mélységet jeleznek, mint a fúrás. 
A oa értéke viszont nem indokolja a két módszer eredménye közti nagy %-os 
eltérést.

5. A magyarmecskei izoarea-minimum területén végzett mélyszondázá
sok eredményei egyrészt igazolták a tellurikus mérések azon feltevését, hogy 
a térségben nagymérvű (tektonikai) leszakadás van, másrészt új adatokat szol
gáltatva, a terület egész földtani értelmezését is megváltoztatják.

A fentiekből és az I. táblázat adataiból látható, hogy a komplex geoelekt
romos módszer igen megbízható mélységadatot szolgáltat a medencealjzat mély
ségéről. A DE szondázás alkalmazásával a tellurikus mérések értelmezésének 
..kétértékűsége” lényegében megszűnik.
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5. Mélységszámítás és az üledékvastagság térkép szerkesztése

A fúrások karottázsszelvénye és a DE szondázások adatai szerint a mérési 
terület nagy részen gyakorlatilag végtelen ellenállású medencealjzat van, 
amely a tellurikus kutatás számára ideális feltételeket biztosít. Ezt figyelem- 
bevéve, a tellurikus mérések alapján az üledék vastagság-térkép megszerkesz
tésére több lehetőség kínálkozik:

l . A  fúráspontokon mért „A ” értékekből egyenként visszaszámítjuk a 
bázispont (HB) mélységet. Előfordul, hogy ezek a mélységek kis hibahatáron 
belül megegyeznek, vagy jóllehet területenként különböznek, egymás közt 
megegyező értéket adnak, vagy teljesen szórt értéket kapunk (utóbbi esetben 
ez a módszer nem használható). A mezőcsokonyai bázisra 2950 m ±5,8%  
mélységet kaptunk. A fenti módon meghatározott és egyes pontra visszaszá
molt mélységadatokat a II. táblázat LÍxl oszlopa tartalmazza.

I I .  táb lázat
LINEÁRIS és  a z  а / h  FÜGGVÉNYBŐL SZÁMÍTOTT m é l y s é g e k  ö s s z e h a s o n l ít á s a

Fúrás HF HTL ЛН% HT1 AB.% HT2 zlH%
I

Na _ i 1106 1011 9,4 1030 6,3 1062 -  4,0Nkó — 1 2604 2762 + 6,1 2750 + 5,7 2958 +13,5O k - 1 1087 1011 - 7,5 1030 _ 4,9 1062 -  2,9O k- 2 1357 1369 + 0,9 1390 + 2,4 1449 + 4,4Szí -  1 617 654 + 6,2 670 + 8,6 708 + 14,6Szu — 2a 2505 2823 + 12,8 2825 + 12,8 3048 + 21,5Szu — 3 2680 2762 + 3,1 2750 + 2,6 2958 + 10,4GB -  1 2009 2021 + 0,6 2042 + 1,6 2158G B - 2 2170 2380 + 9,6 2382 + 9,8 2547 + 19,1GB -  4 2079 2141 -f 2,9 2148 + 3,1 2286 + 10,1GB — 8 1968 1994 + 1,5 2004 + 1,7 2080 + 5,3He -  1 2616 2409 - 7,8 2421 _ 7,5 2588 -  1.0V iz -  3 2515 2320 - 8,0 2323 _ 7,9 2489 -  1ДiSz -  2 2680 2468 - 7,8 2483 _ 7,5 2655 -  0,9B i -  2 2480 2500 + 0,9 2506 + 1,0 2679 + 8,4

ZIH% ±5,2%  JH %  ±5,5% III % +8,2%
Hj? =  fúrásban a medencealjzat mélysége
HTL =  kneáris arányossággal számolt mélység
HT = a z  А - H  függvény két szélső értékével számolt mélység
J H % = a  százalékos mélységeltérések

2. Korábban végzett számítások alapján megállapítottuk, hogy az area 
és a mélység közti kapcsolatot a

log f f  =  j ° g a - log ^
b

alakú függvény fejezi ki. Az egyenletben
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H = a meghatározandó mélység,
ci = az egységnyi üledékvastagság felett mért potenciál-gradiens értéke,
A =  a mérési pontra vonatkozó izoarea érték,
b =  struktúra koefficiens, mely tapasztalati adatok szerint 1 - Ъ >  1 (az előbbi 

pontnál azt a határesetet alkalmaztuk amikor b =  1).
Az a- és b-re mérési adatokból középértéket határoztunk meg. Esetünkben 
log a =  5,425 és b =  1,018, valamint log a =  5,355 és b =  0,977-re számoltuk 
ki mélységadatainkat (II. táblázat, Нц  és H i2 oszlopok). Mint látható, az 
eltérés középértéke 10% alatt van, ami — figyelembevéve az összes hibalehe
tőségeket — igen jó eredménynek mondható.

ing A

4. ábra. A —H függvény
Фиг. 4. График зависимости величины А от H 

Fig. 4. Function A -H

3. A harmadik rendelkezésünkre álló módszer lényege a következő. Fel
tételezzük, hogy az áramok teljes egészükben valamely meghatározott szel
vény mentén folynak. Ekkor a felszínen észlelt potenciálgradiens csak a szel
vény méretváltozásaitól függ. A potenciál változásaiból kiszámíthatjuk (Bara- 
nov-módszer) az áramvonalak lefutását, amelyek mindegyike egy lehetséges 
aljzatdomborzati változásnak felel meg. Ha a szelvény valamely pontján is
merjük a medencealjzat mélységét, az egész szelvényre érvényes, numeriku
sán meghatározott mélységet adhatunk meg. Egy ilyen szelvényt mutatunk 
be, amely Babócsa — Kaposfő — Igái izoarea maximumait liarántolja. Az „A ”
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szelvényt Csököly környékén DE szondázás alapján korrigáltuk. Mint lát
ható (5. ábra), ez a módszer is, a fúrásokkal ellenőrzött pontokon jó eredményt 
adott.

/ 4 в 12 km

5. ábra. Szelvény GB —1, Ka —1, lg  —1 fúrások között
T. fúrások; — 2. DE szondázási pontok; — 3. tellurikus area-szint; — 4. korrigált tellurikus alapkőzet-szint; — 

5. Baranov-módszerrel számított alapkőzet-szint; — 6. alsó- és felső pannon feltételezett határa.

Фиг. 5. Разрез через скважнины GB —1, K a—1, Ig —1
1. скважины — 2. пункты ДЭЗ — 3. горизонт по линиям, связывющим точки с одинаковой площадью 
эллипсов — 4. Горизонт, соответствующий фундаменту по данным метода ТТ после введения поправок — 
5. горизонт, соответствующий фундаменту, построенный по методу Баранова — 6. Предполагаемая 

граница между нижним и верхним панноном
Fig. 5. Section between holes BG —1, — K a —1, — Ig — 1 

3. Deep-drillings. — 2. Stations of the DE sounding. — 3. Telluric area horizon. — 4. Improved telluric basin- 
floor. — 5. Basin floor computed after Baranov. — 6. Assumed boundary of the Lower and Upper Pannonian.

A tellurikus mélységszámítási módszerek — bár a kutatási terület nagy 
részén kedvező eredményeket adnak — a jövőben nem lehetnek a mólységszá- 
mítás kizárólagos alapjai, mert fúrás hiányában nincs lehetőség annak megálla
pítására, hogy hol és milyen földtani ok következtében változik az üledék vagy 
a medencealjzat ellenállása. Ezekre a kérdésekre a DE szondázások adnak vá
laszt, amelyek a tellurikus mérésekkel együtt a földtani célú geofizikai kutatás 
komplex geoelektromos módszerét jelentik.

6. Az eredmények értelmezése

A komplex geoelektromos mérések értelmezését a fentiek figyelembevé
telével úgy tudjuk elvégezni, ha a mérések alapján üledékvastagság-térképet 
szerkesztünk. Az üledékvastagság-térkép szerkesztését az alábbiak teszik le
hetővé :

a) a mérések alapján megállapítható, hogy a terület déli részén lemélyí
tett fúrások és a tellurikus mélységszámítás adatai között kicsi (10%-on aluli) 
az eltérés (lásd II. táblázat). Ez igazolja az értelmezés azon hipotézisét, hogy 
a fúrások területén belül az üledék eredő fajlagos ellenállása közel állandó, 
Csököly és Nemesdéd kivételével, amint ezt a DE szondázás kimutatta.

b) A  terület északi részén végzett mélyszondázások lehetővé teszik a tel
lurikus area értékek korrekcióját. Hangsúlyozni kell, hogy ahol DE szondázás 
nem történt, ott üledékvastagság térképünk adatai csak annyiban helyesek, 
amennyiben a fenti feltevésünk helyes volt.
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Meg kell jegyezni, hogy az üledékvastagság-térkép helyességét a fentieken 
kívül több tényező befolyásolhatja.

c) A mérések pontossága kedvező felszíni és mélybeli viszonyok eseté
ben is ± 5  — 8%.

d) A tellurikus kiértékelésnél nem vettük figyelembe a frekvencia válto
zást, amely a gyakori 20 — 50 s-os változásoknál „A ” értékében — kiértéke
lési hibáktól független — 10% körüli hibát jelenthet.

e) Ahol az aljzat domborzata erősen tagolt, az áramtér nem homogén 
{a struktúra koefficiens l » b : » l ) ;  ennek folytán az ismertetett mélységszámí
tási eljárások pontossága a szerkezetek környékén csökken.

f )  A DE szondázás anizotrópia koefficiense (A =  1,6) esetleg változhat, 
bár a mellékelt üledékvastagság-térképnek a terület ismert földtani adataival 
való jó egyezése nem lehet sem véletlen, sem szubjektív értelmezés eredménye, 
ugyanis, a mérések után lemélyített Ok —1, Ok —2, Nkó—1 fúrások mélység- 
adata. az alkalmazott „A” számszerű helyességét igazolja.

A geoelektromos kutatás alapfeltételei viszont kétséget kizáróan ked
vezőek , mert :

g) A terület fedő rétegsora nyugodt településű, homogén összetételű, 
laza üledékből áll,

h) a többi tercier képződmény ellenállása hasonló, vastagsága pedig ele
nyésző a pannon üledékhez képest,

i) a medencealjzat ellenállása nagy területen végtelennek tekinthető, s 
ez a fentiekkel együttesen igen jó kutatási feltételeket biztosít.

Az előbbiek alapján a mérések értelmezését arra alapozva végezzük, hogy 
hipotézisünk a fúrási adatok extrapolációjából kiindulva helyes és ahol DE 
szondázás volt, ott a tellurikus értékeket korrigáltuk. A szerkesztett üledék - 
vastagság-térképet így hibaszázalékon belül helyesnek fogadjuk el. A terüle
tet délről észak felé haladva vizsgáljuk meg (üledékvastagság-térkép).

A Magyarmecske környékén végzett TE mérések méréstechnikai, kiérté
kelési, általában módszertani vonatkozásban külön problémát jelentenek. A 
TE mérések során a K-i irányban egyenletesen emelkedő aljzatban egy nagy
mérvű beszakadás jelentkezett. Erre utal az „A ” értékek gyors csökkenése, 
az egyes komponensek nagy fázistolása. Feltevésünket az 1962-es Sz —2, 
Sz —3 és Sz —5 jelű DE szelvény igazolta, amelyet a minimum tengelyében 
telepítettünk. A DE szondázási szelvény megbízhatóságát viszont az Sz —4 
ponthoz közeleső Ok —2 fúrás 1357 m-ben elért ópaleozoós szintje igazolta.

Szigetvár környékén a tellurikus mérések a Szi — 1 fúrástól északnyugati 
irányban elnyúló maximumot mutatnak, amely feltehetően a fúrásban meg
ütött paleozoikum hasonló mélységű gerincét jelenti.

Kálmáncsa —Bürüs környéke a szigetvári gerinctől délnyugati irányban 
helyezkedik el, egy hasonló csapású, lényegében minimum-zóna tengelyében. 
A K  —2 (Kálmáncsa) és a B —11/1961 (Bürüs) jelű pontokon kísérleti DE szon
dázást hajtottunk végre. Ezek eredménye (I. táblázat) a ga értékének csök
kenését jelzi. Ennek ellenére az „A ” értékeket nem korrigáltuk (szaggatott 
vonallal kihúzott izohipszák !) mivel feltételezzük, hogy a ga legnagyobb vál
tozása a minimum-zóna közepére esik. Ennek eldöntésére DE szondázás szük
séges. A ga csökkenését a K  —2 fúrásban 1735— 1802 m között kimutatott
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miocén vagy mezozóos korú homokkő és annak a minimum-zóna felé történő 
kivastagodása okozhatja.

Tovább haladva a Dráva irányában, Sellye környékén kisebb záródó ma
ximum jelentkezik. Az eddigi kutatási eredményeket ismérv i, új szerkezeti 
elemnek tekinthető a Barcs — Csokonyavisonta közti maximum is, amely a 
babócsaihoz hasonló, 2000 m körüli tetőmagasságot ér el. E kettő részlete
sebb vizsgálata újabb DE szondázást igényel. Az ismertnek tekinthető babó- 
csai és vízvári szerkezetek az üledékvastagság-térképen kiemelkedésként je
lentkeznek. A babócsai szerkezeten belül a tellurikus mérések néhány kisebb

2200

6. ábra. Geoelektromos mérésekből számított üledékvastagság-térkép 
Фиг. 6. Карта глубин залегания осадочных отложений по данным геоэлектрических

работ.
Fig. 6. Map of sedimentary thickness as computed o f geoelectric measurements
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lokális jellegű kiemelkedést mutatnak, a szerkezet közepén pedig kis kiterje
désű besüllyedést észleltünk, amelyet a GB —2 (2157 m) és a GB —5 (2383 m) 
fúrások mélységadatai igazolnak.

Tovább haladva északnyugat felé, egy viszonylag nagykiterjedésű mi
nimum-zónát találunk, amelyet nagyjából a Somogyszob —Tarany — Bábod — 
Nagykorpád négyszöge határol. E területen van a Cs — 1 jelű mélyszondázás. 
Az itt levő izoarea minimumot — mint már említettük — a ga 41%-os csök
kenése okozta. Az ,,A” értékek korrekciója után ebben a térségben a meden
cealjzat mélysége 2520 m körüli mélységben van. Ezt a mélységet igazolja 
az Nko — 1 fúrás, amely 2606 m-ben paleozoikumot ért, tehát a Cs — 1 pont
ban megadott mélység a valóságot jól megközelíti. A területre jellemző réteg
sor itt annyiban változik, hogy az alsó pannon csak 500 m vastag, de alatta 
jelentős (600 m) vastagságú, feltehetően miocén réteg jelentkezik, amelynek 
ellenállása még az alsó pannóniainál is alacsonyabb.

A DE szondázás adatait Csökölynél az izoarea-térkép korrigálásnál figye
lembe vettük. Az egyetlen DE szondázás azonban arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a minimum-zóna környékének mélységadatait csak DE szondázás korrek
ciója után tekinthetjük véglegesnek.

Az előbbi terület déli részére esnek a taranyi fúrások (Tar —1, Tar —2 
stb.). Bár ezek egyike sem érte el a medencealjzatot, az A —H függvény ada
tai szerint talpuk ahhoz igen közel — a mélységszámítás hibaszázalékán be
lül — van.

A délsomogyi medence északi határát a többször is említett gerincvonal 
adja meg, amelyet apaleozoós medencealjzat északi határaként jelöltünk meg. 
E zónától északra a DE szondázások, egyes helyeken nem végtelen ellenállású 
aljzatra utalnak. Ez nem csak a medencealjzat kőzettani összetételében be
álló változásokat jelenti, hanem a fiatal üledékösszlet laterális változását is 
mutatja (N d—1. В —11/1962).

Az átmenet első rétegtani jelét a szentai fúrásokban találjuk, ahol az alsó 
pannon jelentős elvékonyodása (200 — 300 m) mellett, 600 — 700 m vastag 
mezozoós vagy miocén korú réteg települ a paleozoikumra. A két medence 
üledék-összletének rétegtani és dimenziókülönbsége már elegendő ok arra, hogy 
a terület északi részén az elektromos paraméterekben változást tételezzünk 
fel.

Az inkei területet nem lehet egységesen értelmezni. A területre átnyúló 
szeizmikus szelvények zavart, erős törésekkel tagolt szerkezetre utalnak. Ezt 
a feltevést méréseink is alátámasztják. A zavart tektonika miatt az üledékvas- 
tagsági értékeket csak közelítőnek lehet tekinteni (szaggatott vonal). Az inkei 
fúrások már igen nagy vastagságú tercier rétegeket harántoltak, de a meden
cealjzatot egyik sem érte el.

Északra tovább haladva érjük el a nemesdédi izoarea maximum terüle
tét. Itt, mint már említettük, a q„ növekedése eredményezte az izoarea maxi
mumot. A másik érdekessége e pontnak, hogy a tellurikusan meghatározott 
aljzat mélységében 95 ohmm fajlagos ellenállású képződmény jelentkezik (me
zozoikum?). Sajnos itt fúrás nincs és az inkei fúrások környékének erős szer
kezeti zavartsága miatt az sem valószínű, hogy egy odatelepített szondázás 
egyértelműen meghatározná a ga változás okát.
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Az északi medence jellegét a K  —Ny-i csapású minimumzóna határozza 
meg, amely a kaposfői területet és az igali szerkezetet elválasztja egymástól 
és többek közt magában foglalja a B - I I  (Mezőcsokonya) pontot is. A szondá
zás itt sem mutatott ellenállású alapkőzetet és várható, hogy a közelben 
mélyülő fúrás rétegtani szelvénye előbbre viszi az északi területrész lényege
sen problematikusabb értelmezését. A tellurikus mérések alapján itt 2950 ra
bén kellene alaphegységet érni, DE szondázás viszont ebben a mélységben csak 
60 oh mm-es rétegsort jelez. Lehetséges, hogy egy a mélység felé monoton nö
vekvő ellenállású fiatal rétegsorról van szó, amelybe a 0,04 Hz-es frekvenciájú 
tellurikus áramok a 2950 m körüli mélységig hatoltak be. Ez esetben a 
szint még ennél is nagyobb mélységben helyezkedik el !

Az északi terület legutolsó problémakörét az igali szerkezet jelenti. Itt 
már a két elektromos módszer melységadatában is, az indokoltnál (ti. p,- 
nem változik) jelentősebb eltérés (z líf~20% ) mutatkozik. Bizonyos azon
ban, hogy a szint lényegesen mélyebben van a meglevő fúrás talpmélysé
génél. Az üledékvastagság-térképet -  mivel a DE szondázás 1117 m-ben o„, 
szintet jelez — az ellenállás-mérések adataihoz korrigáltuk. A fúrások és az 
elektromos mérések eltérő mélységadatának magyarázatára több feltevés is 
adódik

a) Felléphet olyan elektromos hatás, amely az eddigi gyakorlatban nem 
jelentkezett és mint ismeretlent nem vehetjük számításba.

b)  A fúrásban megütött mészkő vékony és kis ellenállású (fiatal).
c) A mészkő porózus, vízzel, esetleg sós vízzel telített és így ellenállása 

a pannóniai üledékekkel megegyezik.
A geoelektromos szint 1117" méteres tetőpontját medencealjzatnak fo 

gadjuk el mindaddig, amíg a fúrás vagy más adat ezt meg nem cáfolja.
A medencealjzat lefutását egy szelvény mentén is bemutatjuk (5. ábra). 

A szelvény ismert fúrásokon halad keresztül. A mélységeltérésekből látható, 
h°gy m% a déli területen haladó szelvény mélységadatai igen megbízhatók, 
az északi részen már eltéréseket találtunk.

7. Tektonikai viszonyok

A terület üledékvastagság-térképe, mint azt az előző fejezetben összefog
laltuk, több-kevesebb biztonsággal a medencealjzat domborzatát határozza 
meg. Itt még meg kell jegyeznünk, hogy bár a pontos mélység meghatározá
sához igen nagy szükség van DE szondázásokra, az általános morfológiai kép 
lényeges módosítását ez nem vonja maga után. A főbb domborzati elemek irá
nyát, amely szerkezeti indikáció is lehet, az alábbiakban adjuk meg;

1. A szigetvári gerinc északnyugati csapása már önmagában is jellemzi 
az egész déli terület fő irányát. Északi és déli oldalát két mélyzóna határolja. 
Ezt követi ismét a Dráva parti maximum-zóna, részben ismert szerkezetek 
sorával (Szenta —Vízvár — Babócsa). Az északnyugati csapást a déli területen 
tehát legalább négy határozott irány támasztja alá. A déli medence egységes 
északnyugati orientációját csak á magyarmecskéi kelet — nyugati csapású be
szakadás zavarja meg. Ennek végleges tisztázására további mérések szüksé
gesek.
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2. A terület északi részére a kaposfői gerinc csapása jellemző, amelynek 
az északi lejtőjén hiizódó minimum (Inke —Igái vonala) csapása enyhe észak
keletre fordulást jelez.  ̂ , ...........

A területen tehát két fő irány van. Ezek találkozását a terület középső 
keleti felén (a meg nem kutatott részen) kell feltételeznünk. A mérési terület 
déli részét tehát a Dráva vonala, északi felét pedig egy közel К  -  Ny-i csapású 
főirány jellemzi.

8. Összefoglalás, javaslatok

Az ismertetett geoelektromos kutatás jelentősen hozzájárult a terület 
medencealjzat morfológiájának megismeréséhez. Ezzel geoelektromos vonat
kozásban nagy lépést tettünk előre a komplex szerkezetkutatás terén. Kutatá
saink eddigi gyakorlatában a tellurikus mérések relatív hatásokat tükröző izoa- 
rea-térképet adtak, amelyet a geoelektromos módszerek komplex alkalmazása 
során, az üledék zavaró inhomogeneitasaitol részben megtisztítottunk.. Az 
üledékvastagság-térkép, egyes területrészeken, a kévés melyszondazasi adat 
miatt még bizonytalanságot tartalmazhat, de feltétlenül többet nyújt az ed
digi eredményeknél.

A kutatási eredményeket röviden összefoglalva elmondhatjuk, hogy a 
tellurikus mérések a terület egyes pontjain végzett DE szondázások adataival 
kiegészítve a terület középső, déli és részben délkeleti részén + 5 -1 0 % -o s  
hibahatáron belül kimutatták a medencealjzatot, ami itt a paleozoos kristá
lyos alaphegységgel azonos. A terület többi részén az értelmezési és mélység- 
számítási bizonytalanságok következtében ez a pontosság csökken és némileg 
a szerkezeti viszonyok is módosulhatnak. A geoelektromos mérések eredményei 
egyes területeken új földtani adatokat adnak, vagy a régebbi elképzeléseket 
új irányba terelik. Ilyenek:

1. A tellurikus kutatás eredményei hívták fel a figyelmet a Kaposfő -  
Alsósegesd vonalában húzódó KNy-i gerincre, amely feltehetően az É-i és 
D-somogvi medencét elválasztó gerinc, esetleg a mezozoikum elterjedesenek 
déli határa.

2. A geoelektromos módszer rámutat az igali szerkezetről kialakult ko
rábbi szemlélet megváltoztatásának szükségességére.

3. A mérések felhívják a figyelmet a Dráva és Sellye, valamint Barcs — 
Csokonyavisonta között jelentkező maximumokra.

4. A kutatás körülhatárolta a szigetvári medencealjzat-kiemelkedést.
5. Magyarmecske — Téseny között a geoelektromos mérések rámutatnak 

az aljzat eddig ismeretlen elemeire. Ezek további vizsgálata még sok újat rejt
het magában.

6. Rámutat a Csököly és Nagykorpád közötti, valamint a nemesdedi ano
máliáknak a vezetőképesség megváltozásából létrejött voltára, ami az üledé
kes rétegsor változását jelenti.

Méréseink értelmezése során nem foglalkoztunk részletesen a kis kiterje
désű maximumok és minimumok vizsgálatával. Ennek ugyanis határt szab a 
geoelektromos módszerek felbontóképessége, valamint ponthálózatunk kis 
sűrűsége. A magyarmecskei leszakadás viszont azt bizonyítja, hogy komplex
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módszeri el ezeket részletesen kutathatnánk. A kis anomáliáknak — bár lehet- 
nek -  mégsem tulajdoníthatunk nagyobb jelentőséget, főleg ha tekintetbe 
vesszük hogy az egész területen -  amely közel 4500 km2 - ,  csak 1500 pontot 
mertünk. Az apró részletek vizsgálatát nem engedte a mérés áttekintő célki- 
tüzese és a mérések gyors végrehajtásainak követelménye sem. A geoelektromos 
kutatás eredményei feltétlenül adtak újat és használhatót a jelzett terület 
melyszerkezeti viszonyainak megismeréséhez és a további kutatás irányainak 
es méreteinek megtervezéséhez.

 ̂ Ebben a tekintetben elsősorban javasoljuk a jelenlegi terület továbbkuta- 
tasat a Balatonig, valamint az inkei szerkezet lezárását és pontosabb körvona
lazását Balaton -  Nagykanizsa vonaláig, természetesen tellurikus mérések -  
DE szondázás együttes alkalmazasaval. A megkutatott terület kérdéses részei
nek tisztázása érdekében az alábbiakat javasoljuk:

, *• A Magyarmecske és Téseny között jelentkező indikáció teljes körül- 
hatarolasára és értelmezésére 200 — 500 m pontsűrűségű tellurikus méréseket 
valamint legalább 3 ponton -  főleg a keleti rész tisztázására -  DE szondázás 
elvégzését.

2. Az 1963. évi mérésterületen több ponton, így a Babócsa - Csokonya- 
visonta közötti maximumon, a tellurikus bázison (bábod) és a Somogyszob -  
1 arany közötti minimumon DE szondázások szükségesek, ugyanis ezek mó
dosíthatják jelenlegi értelmezésünket.

3. Javasoljuk ínke környékének részletesebb vizsgálatát tellurikus méré
sekkel és DE szondázást ennek eredményétől függően.

Javaslataink csak geoelektromos kutatásra vonatkoznak.




