
1.7 EGÍÉB /NEM KOMPLEX/ FÖLDTANI CÉLÚ GEOFIZIKAI KUTATÁS

1.7.1. Részletes földmágneses mérések az Alföldön 
/a Tiszántúl É-i részén/

Kárpáti Elemér

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszttel kötött szerződés 
értelmében, 1966-ban folytattuk az alföldi részletes szelvénymen
ti J Z  és J H  méréseket Turkeve környékén, valamint a Hajdúságban 
és a Nyirségben, az országos áttekintő felvételben kimutatott 
mágneses anomáliákat okozó hatók mélységének, szélességének, dő
lésének és mágnezettségének meghatározására.

A szelvények helyszinrajzát az 1. ábrán tüntettük fel, a 
hatószámitások eredményeit a táblázat tartalmazza.

A Turkevétől D-re elhelyezkedő, nagykiterjedésü mágneses 
maximum hatójának adatait három szelvény mentén határoztuk meg. 
A Tk.I.szelvényben 4170 m, a Tk.II. szelvényben 3860 m mélységet 
kaptunk /Posgay szerint: 4000 ш/. A maximumtól K-re, Szeghalom és 
Karcag között kitűzött Tk.III. szelvényben a szélsőértékek kivá
lasztása bizonytalan, ezért a maximum- és minimumhelyeket inter
poláltuk; Így 4660 m mélységet kaptunk.

Ez az anomália a Kiskörös-Mezőtúr vonaléban húzódó ÉK-DNy 
csapásu maximum része; feltételezhető, hogy az anomáliát okozó 
ható e maximumsávban mindenütt azonos, mégpedig kréta diabéz. A 
mágneses maximum területén a gravitációs kép 15-20 mgal nagyság-
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rendű maximumot jelez, A maximum közelében mélyített fúrások kö
zül legmélyebb a Te-l fúrás, amely 2330 m-ben csillámos, palás 
metamorf közetet ért, A mágneses ható mélységét egy fúrás sem ér
te el. Ha tehát igaz, hogy ennek az anomáliának a hatója kréta 
diabáz, akkor vagy a Te-l fúrás mellett a kristályos alaphegység 
hirtelen mélyül és 4000 m mély völgyében diabáz van, vagy pedig 
a fúrás nem a szálban álló kristályos tömeget érte el, csak annak 
egy hatalmas - a medenceösszletbe került - rögét.

A Tiszafüred-fíajdudorog-Debrecen vonalban,kb, ÉK-DNy irány
ban húzódó mágneses maximumvonalat hatóinak mélységét, szélessé
gét, dőlését és mágnesezettségét 12 szelvény mentén határoztuk 
meg /táblázat/.

Hajdúböszörmény környékén a zavart mágneses kép felszinkö- 
zeli /fiatfiú./ vulkáni kőzetekre utal. Ezt számításaink is igazol
ják. A Ho.I., Но.II., Gh.I., 8h.II., Hb.I., Hb.II., Hb.III. V., 
és Hb.VII. szelvényekben valamennyi hatószámitás kis mélységet ad 
és a különböző számítások mélységértékei 100 m-en belül egyeznek 
egymással. A Hortobágy és Hajdúböszörmény környéki hatószámitá- 
saink helyességét fúrások is igazolják. A mágneses anomáliák te
rületén lévő Bal-3 fúrás pl. 1190-1550 m-ig többek között amfibo- 
landezitet harántolt.

Debrecentől K-re, az országhatárig húzódó maximumon 9 szel
vény mentén határoztuk meg az anomáliát okozó ható adatait.

Eredményeink megbizhatóságát a Hs.II. és Hs.III. szelvé
nyekben alátámasztja az, hogy a Parker Gay-féle eljárással is 
1800 ill. 1500 m-es mélységet kapunk.A ható Posgay szerint is kb. 
1500 m mélységben van.

* Hs.I. és Hs.IV. szelvények számításában a ható mélységére 
képzetes eredményt kaptunk. Ez arra enged következtetni, hogy 
ezek az anomáliák nem értelmezhetők végtelenbe nyúló ferde test 
hatásaként. A hatószámitás egvetlen módszerrel sem sikerült.
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Az alföldi részletes szelvénymenti földmágneses 
mérések helyszinra jza a J Z térképvázlaton

Layout of the detailed geomagnetic profile survey 
on the Great Plain, drawn on the A Z sketch map

План детальной профильной геомагнитной съемки на 
территории Большой низменности на фоне схемы ано* 
малий А Z
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A Hs.III. szelvénytől DNy-ra mélyített két fúrás igazolja a 
számított mélységet. A szelvénytől távolabb levő D-l fúrás 1719- 
-1852 m-ig miocén vulkáni tufás összletet harántolt és abban is 
állt meg. á D-2 fúrás 1240 m-től 1450 m-ig szintén miocén tufás 
összletet harántolt. A Hs.II. szelvénytől K-re levő Má-1 fúrás 
1120-2184 m-ig miocén andezitből és homokkőből álló összletet ha
rántolt. A Hs.V. szelvény É-i végétől DK-re mélyített Nyil-1 fu
tás 1800 m-nél paleogén konglomerátumban állt meg. A mágneses ha
tót ez a fúrás nem érte el.

A Nyirségen keresztül húzódó K-Ny csapásirányu maximum vo
nulaton 10 szelvény mentén határoztuk meg a ható mélységét, szé
lességét, lejtésszögét és mágnesezettségét.

A szeszélyes alakú anomáliák hatóinak különböző eljárások
kal számított mélységadatai az Uf.II., KI.II. Nyv.I. és Hd.IV. 
szelvényekben 100 m-en belül egyeznek. Az Nk.I. és a Hd.I. szel
vényben már 300 ill. 400 m eltérés van. Az Uf.I. szelvényben a 
Parker Gay és Provodnyikov-féle eljárás a többiónéi 800 m-rel na
gyobb mélységet jelez. A nagy eltérés oka az lehet, hogy az emlí
tett módszereknél, a diagramok pontosabb illesztéséhez hosszabb 
szelvényre lett volna szükség. A Hd.II. és Hd.III. szelvényben a 
Haáz-féle eljárással a ható mélységére képzetes eredményt kap
tunk. Parker Gay eljárásával a Hd.II. szelvényben a ható mélysége 
1900 m, a Hd.III. szelvényben mért J H  és АЪ értékekre nem ta
láltunk alkalmazható hatószámitási eljárást. Posgay mélységadatai 
a Nyírségben többszáz méterrel térnek el eredményeinktől.

A Nyíregyházától DK-re levő Nyi-I. fúrás, amely a mágneses 
maximum DNy-i részén szelvényünktől kb. 3 km-re települt, 1150- 
-2579 m-ig /1429 m vastag/ szarmata és tortónai vulkáni összletet 
tárt fel. A Nyírséget harántoló BoR-14 és BoR-3 refrakciós szel
vények a medencealjzatot jelentős / ^ 4  km/ mélységben jelzik. A 
gravitációs anomáliatérképben jelentkező minimum oka a medence-
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aljzat nagy mélysége és a kisebb sűrűségű, főleg tufás vulkáni 
összlet lehet.

xx

A hatószámitésokat módszertani nehézségek terhelik. Az ano
mália alakja, amplitúdója, a mágneses kép összetett volta, a mág- 
nesezettség jellege miatt, a különféle eljárásokkal számított pa
raméterek nem mindig egyeznek egymással. A hatoszámitások földta
ni adatszolgáltatásának azonban az a legfőbb korlát ja,hogy a neo- 
gén összletben a mágneses ható nem azonos a teljes vulkáni soro
zattal, ugyanis igen sok nem mágneses vulkáni kőzet /pl. riolit/ 
is van vagy lehet ebben az összletben.

Mindezekben a kérdésekben végleges álláspontra még nem ju
tottunk, ezért mind a méréseket,mind pedig azok módszertani vizs
gálatát folytatjuk.

1.7.2 Részletes földmágneses mérések a Mecsek hegységben

Molnár Károly

A MAFI mecseki részletes térképezéséhez kapcsolódva az elő
ző évek munkájának folytatásaként, 1966-ban a magyaregregyi, a 
kárászi és az óbányai 1:10 000 méretarányú térképlapokon, kb. 33 

2
km területen, 3292 helyen határoztuk meg a földmágnesség függő
leges és vízszintes térerősségének anomáliáit. Az 1964-ben kimu
tatott nagy anomáliák területén - terven felül - kiegészítő méré
seket is végeztünk.

Az észlelt anomáliák a korábbi években mért anomáliavonula
tok folytatásai, ezért ezeket szintén eltakart diabáztömegek ha
tásénak tulajdonítjuk.

A mecseki részletes kutatásokat a közeljövőben /előrelátha-
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tóan még 1967-ben/ befejezzük. A teljes kutatási területről való
színűleg 25 OOO-es méretarányban nyomtatott 4Z és 4 H  térkép ké
szül. A térkép magyarázó szövegében foglalkozunk majd a területen 
végzett hatószámitásokkal is.

1.7.3 áttekintő gravimétermérések a Kisalföldön 

Szilárd József

Az 1930-40-es években végzett kisalföldi Eötvös-inga méré
sekből szerkesztett anomáliatérkép - feltehetően a felszinközeli 
kavicslencsék, nagy hordaléklerakódások miatt - erősen zavart 
Mivel a graviméter a felszinközeli sürüséginhomogeneitásokra ke
vésbé érzékeny, 1965-ben /OKGT megbízásból/ elkezdtük a Kisalföld 
graviméteres felmérését, з a Ny-i országhatártól Gönyü-Ravazd 
községekig, majd 1966-ban a Vértes-Gerecse hegységig, ill. Süt- 
tő-Dad-Tatabánya vonaláig /az L-34-1, 13 térképlapokon/ jutottunk 
el. Ezzel a Kisalföld graviméteres felmérését befejeztük. Dad-Ta- 
tabánya vonalától D-re a méréseket már a dunántúli komplex kuta
tás keretében /1.4 fejezet/ végeztük. 1966-ban 1000 km^-en Hei- 
land és’Sharpé graviméterrel 1670 állomást mértünk /1,67 áll/km^/.

A terület Bouguer anomáliatérképét az országos 200 OOO-es 
sorozatban adjuk közre.

1.7.4 áttekintő gravimétermérések a Bakony-hegységben

Szabó Gábor

Az országos 200 OOO-es térképezés keretében, a Magyar Nép
hadsereg Térképészeti Intézetével együttműködve, befejeztük a Ba
kony hegység 1961-ben elkezdett graviméteres felmérését. 1966-ban 
Zirc-Veszprém-Várpalota,továbbá Ugod,valamint Devecser-Ukk-Keszt-

128



о
hely környékén, összesen kb. 1800 km -en 2256 állomást mértünk. A 
terület Bouguer anomáliatérképét az országos 200 000-es sorozat
ban adjuk közre.

A területen - mivel csaknem kizárólag felszinen lévő meden
cealjzatról van szó - egységes másodlagos feldolgozást nem terve
zünk. A belső medencék és a peremvidék aljzattérképszerkesztését 
más téma keretében /pl. 1.4 fejezet/ végezzük.

1.7.5 Geoelektromos sekélyszondázás az Alföldön 
/Szolnok környékén/

Szabó Margit

Az Alföld sekélyvizföldtani geoelektromos kutatását 1964-ben 
kezdtük meg a szolnoki 100 000-es térképlap A jelű lapján, kísér
leti jelleggel. 1965-ben - már rutinszerű méréssel - befejeztük 
az A és B lap, 1966-ban pedig a C és D lap felmérését.

A mérések a medencaüledékösszlet legfelső részének /ma
ximálisan 300 m-ig terjedő/ kutatására szorítkoztak. Általában 
ABffiax = 800 m tápelektródatávolsággal, max. 3 A tápárammal mér
tünk, de helyenként a víztároló összlet alatti agyagos fekvő meg
határozása AB = 1600 m-es szondázást tett szükségessé. A méré- max
si pontoknak mintegy a felén kétirányú szondázást végeztünk.

Értelmezési szempontból a terület nem kedvező, a görbéknek 
kb. 13£-a többértelmüen torzult, möndössze 37#-uk torzulás- és 
ekvivalenciamentes. A terület valamennyi rétegösszlettipusán mé
lyítettek fúrást, de topográfiai okok /ut, vasút, töltés, telepü
lés, stb./ miatt csak 21 fúrásra tudtunk szondázást telepíteni.

A kb. 700 km^-es mérési területen a szondázási pontok száma 
353, ez kb. 2 km^/áll ~ 0 , 5  áll/km^ állomássűrűségnek felel meg. 
A térképek tehát csak 100 000-nél kisebb méretarányban megbíz
hatók.
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Az un. fedőösszlet fajlagos ellenállástérképe a geo- 
elektromos felépítés típusaival
1 homok, futóhomok, száraz homok
2 anyag, iszap
3 homok és iszapos agyag egymás alatt
4 fúrások

Map of the resistivity of the so-called covering 
complex, with the different types of geoelectric 
structure
1 sand, quicksand, dry sand
2 clay, silt
3 sand and silty clay in depth sequence
4 boreholes

Карта удельного сопротивления так назьш. покровной 
толщи с подравделением по различимы типам геоѳлек- 
трического строения
1 песок, сепучий песок, сухой песок
2 глина, ил
3 чередование песков и илистых глин
4 скважины
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А víztároló homokos összlet vastagság- és fajlagos 
ellenállástérképe
1 homok, futóhomok, száraz homok
2 homok
3 agyagos, iszapos homok
4 a kutatott mélységig homokos terület

Thickness- and resistivity map of the water-bearing 
sandy formation
1 sand, quicksand,' dry sand
2 sand
3 clayey, silty sand
4 area, sandy down to the depth explored

Карта глубины эалегания и удельного сопротивления 
водоносной песчаной толщи 
1 песок, сепучий пѳсок, сухой песок
Z песок•
3 глинистый, илистый песок
4 песочная 80на до глубины исследованмя
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Az 1966-os mérési terület geoelektromos felépítés szempont
jából három típusba sorolható:

A Tiszától K-re lévő területrész /az 1. ábrán kJ geoelek- 
tromos felépítése hasonló az 1965. évi jelentésben ismertetett, 
Szolnoktól É-ra lévő területrész geoelektromos felépítéséhez. Itt 
is három geoelektromos réteg nyomozható.

A B jelű terület jellegzetessége, hogy a vastag agyagos 
fekvő alatt egy 9 ^ = 17-40 ohmm ellenállású homokos összletet

mutatunk ki. E területrészen a felső 9 ^ homokos összlet erősen 
elvékonyodik, sőt a Bb területrészen teljesen hiányzik /100-150 m 
mélységig nem mértünk homokra jellemző ellenállást/. A £g agya

gos fekvő ellenállásstabilitása is megszűnik, D felé /Вс-j, Bcg, 

Всg/ ellenállásnővekedést /elhomokosodást/ észleltünk.
A terület Ш у - і  részén, Tószegtől D-re, a Tisza vonalát kö

vető 2-3 kn széles sávban /az ábrán С/ a felszíni fedőképződmé
nyek kivételével nincs összefüggő réteghatár. A tószegi és vezse- 
nyi fúrások szerint 10-50 m vastag agyagos fedő alatt vékony ho
mokos és agyagos rétegek váltakoznak, uralkodó a homok. Ez az 
összlet geoelektromosan egyetlen /16-22 ohmm fajlagos ellenállá
sú/ rétegként jelentkezik.

Az A terület legnagyobb részén,a homokos felszín alatt 10-20 
m vastag iszapos-agyagos összlet /mint fedő/ található* Tiszta 
homokos, vagy tiszta agyagos összlet csak foltokban fordul elő. A
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Tiszától Ny-га a fedő már nagyobb összefüggő területen agyagos 
/Cp BCg, BCg, ВЪ/, Шу-оп viszont tisztán homokos /Сд/.А B terü

leten a fedő /az A területhez hasonlóan/ homokos és agyagos réte
gekből áll.

A 2. ábrán a ég agyagos fekvő mélységét és fajlagos ellen
állásértékeit tüntettük fel az elhomokosodás határával. A fajla
gos ellenállás a terület legnagyobb részén /É-оп és a Tiszától 
K-re/ 8-12 ohmm. Az A területen csak kisebb foltokban éri el a 
13-15 ohmm-t, a B területen az ellenállás D felé határozottan nö
vekszik, Jászkarajenő-Tószeg-Martfü vonalától D-re az összlet 
egészen elhomokosodott / é >  15 ohmm/, nem tekinthető összefüggő 
vizzáró fekvőnek.

A 3. ábra a ég homokos összlet vastagság- és fajlagos el

lenállástérképe. A homokos összlet vastagsága a Tiszától Ny-ra 
kisebb 25 m-nél, a D-i részen viszont a kutatási mélységig végig 
homokot találtunk. A Tiszától K-re a fekvő agyagos összlet mélyü
lésével növekszik a homokos összlet vastagsága, de ahol vasta
gabb, ott fajlagos ellenállása általában kisebb.

A 4. ábrán a Tisza Ny-i partján lévő é^ fajlagos ellenál

lású alsó homokos összlet fajlagos ellenállástérképe és felszíné
nek szintvonalai láthatók /a Tiszától K-re levő területen csak 1-2 
pontban észleltük ezt az összletet, pl, Szolnok és Szandaszőlős 
környékén 26Q-290 m-ben/. Az összlet fajlagos ellenállása DNy-i 
irányban 17 ohmm-ről 40 ohmm-re növekszik.

A fúrások karottázsszelvényeiből kiszámítottuk az egyes 
geoelektromos rétegek anizotrópia-tényezőit:
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A meglévő furásoK segítségével a terület geoelektromos se
kélyszondázásai értelmezhetők. További fúrások mélyitése ilyer 
céllal nem szükséges.

1.7.6 Perspektivikus kutatások fúrólyukainak 
komplex karottázsvizsgálata

Morvái László

A Távlati Hitelkeretből mélyitett fúrásokban mind a hagyo
mányos, mind pedig a legújabb karottázseljárások rendszeres al
kalmazásával kutatjuk az egyes eljárások hatékonyságát és a kü
lönféle földtani feladatok /pl. barnak6szén-,bauxit-,érc-f vizku- 
tatás/ megoldásához alkalmazható legcélszerűbb karottázskomple- 
xust.

1966-ban 32 600 m furáshosszb&n végeztünk komplex /PS, négy 
ellenállás, természetes gamma, gamma-gamma, neutron-gamma, lyuk
bőség, neutronaktiválásos, folyamatos termo, lyukferdeség/ szel
vényezést. Az elektromos méréseket olyan szondaelrendezéssel vé
geztük, hogy a Cruyod-féle görbesereg felhasználásával meghatároz
hassuk a valódi fajlagos ellenállást. A valódi fajlagos ellenál
lás meghatározását a mányi területen több fúrólyukban valamennyi 
rétegre elvégeztük. A tapasztalat azt mutatta, hogy az eljárás al
kalmazási területe eléggé korlátozott, ugyanis a mányi medence 
képződményei többségükben nem tesznek eleget a Guyod eljárás ál
tal megkövetelt kritériumoknak /az értelmezés inkább az eljárás 
megismerését szolgálta/. A radioaktív méréseknél már hitelesített 
szondát alkalmaztunk. Kedvező furólyukviszonyok mellett ez lehe
tővé tette a természetes gamma és a gamma-gamma szelvényezésekből 
a térfogatsúly meghatározását.

A Mány környéki barnakőszénkutató fúrásokban kísérleti jel
legű méréseket végeztünk, az aljzatot alkotó triász mészkő hasa-
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dékosságának kimutatására, A radioaktív /természetes gamma, gam
ma-gamma, neutron-gamma/ szelvényezés, lyukbőségméréssel kiegé
szítve, jól alkalmazható a laza, hasadékos szakaszok kimutatására, 
különösen akkor, ha sózott iszapban kontakt potenciálmérést is 
végzünk*Mikrorepedések kimutatására terelt áramterü potenciál- és 
árammérés szükséges,

Csákvár és Csehbánya környékén a bauxitkutató fúrásokban, 
többek között neutronaktiválással, az Al^Og százalékos arányát 
határoztuk meg, jó egyezésben a laboratóriumi eredményekkel /1, 
ábra/. A Si meghatározásra végzett modellkísérletek szerint a fu- 
róiszap és a bauxit bányanedves állapotban annyi H-t tartalmaz, 
hogy a Po-Вѳ forrásból kilépő gyors neutronok lefékeződnek és a 
Si-t nem aktiválják, A Si meghatározása tehát csak neutrongenerá
torral végezhető el.

A recski fúrások kedvezőtlen műszaki állapota igen megnehe
zítette a karottázsméréseket. A gyenge magkihozatal miatt a föld
tani szelvényt sem ismertük pontosan. A karottázsmérések nagy se
gítséget jelentettek a szelvény megismerésénél: a rétegsor üledé
kes /mészkő, agyagpala/ és eruptív /diabáz, andezit/ kőzeteinek 
elválasztásánál a radioaktív módszerek nélkülözhetetlenek. E kő
zetek ellenállástartományai ui. fedik egymást, radioaktív tulaj
donságaik viszont jelentősen különböznek. Bonyolultabbá válik az 
értelmezés az utólagos kovásodás miatt, ami a kőzetek eredeti tu
lajdonságait nagymértékben megváltoztatja.

Az összefüggő érctesteket jelenleg csupán a pozitív PS ano
máliákról ismerjük fel. A hintett ércet a nagy PS anomália nem 
jelzi.

Egycsatornás spektrométerrel - megfelelő energiaszint fe
letti gammasugárzás regisztrálásával - modellkísérleteket végez
tünk a vastartalom százalékos meghatározására. Az eredmények biz
tatók, a laboratóriumi műszerrel kombinált szcintillációs szonda 
terepi vizsgálata folyamatban van.
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• Méréskomplexus az AlgO^ százalék me ghat ározás ára 
a kincsesbányái RP-436 fúrásban /ЕЦ 0 , ellenál-

f -  9 * * 2lás, d lyukbőség, a térfogatsúly/
1 márga
2 agyagos bauxit
3 bauxit
4 dolomit

Fig. 1. Measuring complex for the determination of the 
AlgOj percentage in the borehole RP-436 of Kin
csesbánya /R^ 2 3 “ resistance, d - hole width, 

о bulk density/
1 marl
2 clayey bauxite
3 bauxite
4 dolomite

Фиг. 1. Коішлеас измереный для определения процентного 
содержания в Ра8Реав скважины РП-436 в
района Кинчешбанья / R i 0 Q - сопротивление: 
d - диѳметр скважины, - объемный вес/
1 мергели
2. глинистые бокситы
3 бокситы
4 доломиты
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2. ábra. Összehasonlító gamma-gamma mérések Cs1^7, Se7*̂ 
60és Co -as izotópokkal az Úrkút K-155 fúrásban 

/R ellenállás/
1 mészkő
2 mangán
3 oxidos mangán
4 agyagos mangán
5 agyag

137Pig. 2# Comparative gamma-gamma measurements with Cs 
Se7'* and Co^° isotopes in the borehole Úrkút 
K-155 A  - resistance/
1 limestone
2 manganese
3 oxidic manganese
4 clayey manganese
5 clay

Фиг. 2. Сравнительные измерения методой ГТК с изотопами 
Cs 137, Se75 и Со60 в скважинѳ Уркут К-155 
/R - сопротмвление/
1 известняки
2 марганцк
3 окисные марганцы
4 глинистые марганцы
5 глины
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Az lírkut környéki perspektivikus fúrások nem harántoltak
mangánércet. Ezért az Urkuti Mangánércbánya Vállalat fúrásaiban

7Яvégeztünk - hazánkban első Ízben - Se izotóppal /0,4 МѳѴ/ gam-
60 75 137ma-gamma méréseket. A Co° , a Se és a Cs izotópok összeha-

75so n litó  mérésénél az eltérést a Compton-szóródás és a Se -nél 
fe l lé p ő  fotoelektromos effektus magyarázza. A modellkísérletek ha
sonló eredményhez vezettek .  A Se^-ős izotóppal végzett rendsze
res gamma-gamma mérések szerint a lágy sugárforrás a rétegsort

60
jobban t a g o l ja ,  mint az általában alkalmazott Со /2. ábra/. A 
v izsg á la to k a t  tovább folytatjuk.

A műszerfejlesztés szolgálatában végzett terepi kísérleti 
mérésekről /indukciós szonda két-, négy- és hateres kábelen,elek
tronikus karottázs  egy- és kétcsatornával, kétparaméteres szonda/ 
a 2.5 fe jezetben  számolunk be.
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