
12 KOMPLEX GEOFIZIKAI KUTATÁS A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉGBEN*

A hegység peremvidékének áttekintő geofizikai felmérése — a KFH megbízásából 
— 1966-ban indult meg. 1969-ben mind a geofizikai mérések mennyisége, mind pedig 
az új geofizikai módszerek száma növekedett.

Sokrétűvé váltak a feladatok. A módszertan lényege a következő :1 : 50 000 méret
arányú térképező mérésekkel elkülönítjük azokat a területrészeket, ahol a medencealjzat 
300—400 m-nél nem mélyebb, ugyanis, alaptelep jellegű nyersanyagok (bauxit, bizo
nyos barnakőszén- és érctclepek) feltárása ilyen helyeken a legkedvezőbb. A geofizikai 
kutatást (gravitációs—mágneses előkészítés után) geoclektromos ellenállásméréssel és 
szeizmikus refrakciós módszerrel végezzük.

Az elmúlt években egyre hangsúlyozottabbá vált a több geofizikai paramétert alkal
mazó földtani értelmezés, és az ezt biztosító geofizikai mérési technika. Ez többletet 
okoz a km 2-re jutó kutatási költségekben, de a telepített fúrások adatai szerint, sokszo
rosát adja vissza földtani információtöbbletben.

A geofizikai mérések végeredménye egy-egy kisebb tektonikai—földtani egység 
elkülönítése; a későbbiek során itt az optimális helyre telepített egy vagy több fúrás 
kutatja a konkrét nyersanyagelőfordulást.

Az ELGI-nek ez a munkája akkor eredményes, ha a realitásokat jól közelítő föld
tani — geofizikai modellre épül.

A mérések befejeztével viszont számos fúrást igényelhet. Lényegében tehát egy 
szorosan összekapcsolódó együttműködésről van szó: földtani előkészítés (a MÁFI és 
az érdekelt földtani kutató vállalatok), geofizikai mérések és fúrások telepítése (ez, az 
érdekelt intézmények közös javaslata szerint történik). 1969-ben ilyen kutatást végez
tünk a Bakony Ny—i peremvidékén a várvölgyi medencében, a Bakony E—i és ENy—i 
peremvidékén a csatkai-medencében (Bakonyoszlop—Súr—Réde körzetében) és Pá- 
pateszér — Bakonyszentlászló környékén.

Munkánk egyik legjelentősebb értékmérőjének tartjuk, hogy a vázolt együttműködés 
megvalósult. 19 69-ben mérési eredményeinkre alapozva, a KFH 15 fúrást, a Bauxitkutató

*Kakas K., Lányi J., Simon A., Szabadváry L., Szabó M., Szalai I.
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Vállalat 37 fúrást, a Mecseki Ércbányászati Vállalat 3 fúrást mélyített. További 38 
fúrásra tett javaslatunkat elfogadták. A fúrások eredményeire és a geofizikai méréseknek 
ennek tükrében adott kritikai vizsgálatára az egyes területek tárgyalásánál részleteiben 
is kitérünk.

Mennyiségileg kisebb, a jövő lehetőségeit tekintve azonban annál jelentősebb a 
Középhegységben végzett többi geofizikai vizsgálat.

Ilyen pl. a részletes mérés olyan helyen, ahol a felderítő fúrás nyersanyagot jelzett 
(budakeszi—medence). Speciális feladat a Bauxitkutató Vállalat megbízásából Sümeg 
környékén (Kozmatag—Bárdiótag puszta) végzett töbörkutatás és Csákberény közelében 
a fúrások mélyítését megelőző ún. biztonsági geofizikai mérés.

A területi kutatástól eltérően egyetlen regionális szelvényt mértünk Kisbér és Puszta
vám között a Vértes ENy-i előtere nagytektonikai felépítésének meghatározására, 
együttműködésben a MÁFI itt végzett földtani alapkutatásával.

Évi Jelentésünk a geofizikai mérések földtani eredményeit ismerteti. A nagyobb terje
delmet igénylő módszertani kérdésekkel, a megismert új geofizikai—földtani model
lekkel majd a Geofizikai Közleményekben foglalkozunk.

A Bakony N y— i peremvidéke

A Bakony Ny—i peremvidékén lévő 70 km 2—nyi kiterjedésű várvölgyi medencében 
a geofizikai előkutatást 1969-ben végeztük el. A perspektivikus területrészeken 1970-ben 
a szeizmikus — geoelektromos kutatásra, 1971-ben pedig a felderítő fúrásokra kerül sor.

A várvölgyi medencét D—ről a Keszthelyi-hegység, EK-ről a Lesenceistvánd — 
Sümeg közötti dolomitrögök határolják.
D K —en, földtani képződményei és morfológiája szerint is szorosan kapcsolódik a 
tapolcai — medencéhez. ENy—i határa egy fővető, amelyet pannóniai képződmények 
fednek. A  medencekeret tehát általában felső triász dolomit, Sümegnél ugyancsak felső 
triász mészkő, valamint jura és kréta. Ebből következik, hogy a medence aljzata is 
feltehetően felső triász dolomit. Ezt a Vö—1, Li—2 és Le—2v fúrások igazolják — igaz, 
hogy csak a sekély peremi részeken.

Kréta és eocén bauxitra, valamint az eocén nummuliteszes mészkő előfordulására 
elsősorban a medence É—i felében, nyírádi, felsőtárkányi analógiák alapján lehet szá
mítani.

A miocén képződményeket tortónai és szarmata homok, agyagmárga, mészkő 
képviseli. Ezek ENy felöl egyre vékonyodva a tapolcai medencébe is áthúzódnak.

A pannóniai képződmények a medencében uralkodó jellegűek. A peremeken közvet
lenül a triász dolomitrögökre települnek, a medencében pedig (kivéve Lesenceistvánd 
környékét) a szarmata mészkőösszletre.
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Az alsó pannóniai döntően agyagmárgából, a felső pannóniai pedig homok, agyag 
és agyagmárga rétegek sűrű váltakozásából áll. A neogén Összletben két számottevő 
geofizikai árnyékoló réteg található.

A miocén legfiatalabb tagja kemény, oolitos, szarmata mészkő, amely a peremvidéken 
néhány 10 m vastagságú. Elektromos fajlagos ellenállása 200—350 ohmm; geoelektromos 
kutatásnál az alatta települő (500—1000 ohmm-es) triász fődolomit csak nehezen mutat
ható ki.

A felső pannóniai sorozat legfiatalabb tagja a bazalt, amely a medence középső részén 
1—3 km széles, 50—100 m vastag, lapos vulkáni testet alkot a pannóniai üledékek tetején. 
Ezeken a „bazaltlepényeken” néhány ugyancsak bazaltanyagú hegy emelkedik (Tátika, 
Nagyláz). A legtöbb bazalttest szinte tisztán lávából áll. Ellenállása 150—300 ohmm. 
Geoelektromos szempontból szinte ugyanúgy viselkedik, mint a szarmata mészkő. 
Mindkettő KH vagy HA típúsú, nehezen értelmezhető ekvivalens szondázási görbéket 
eredményez. A bazalt testek zavaróhatása a gravitációs aljzatmélységszámítást is meg
nehezíti. A területen 1968-ban kevés szeizmikus mérést is végeztük a VÖ-1 és Li-2 
karsztvizmegfigyelőkút telepítéséhez. Azt tapasztaltuk, hogy szeizmikus szempontból 
a bazalt árnyékoló hatásánál nagyobb nehézséget okoz a rossz topográfia.

A gravitációs-geoelektromos előkészítő kutatás eredményeit a 8. ábra mutatja. 
A medence közepén az aljzat átlagosan 500—600 m mélységű. 400 m-nél kisebb mély
ség csak a medence peremvidéken található. Vonalkázással jelöltük meg azokat a terü
letrészeket, ahová az 1970. évi, nagyobb felbontóképességű szeizmikus-geoelektromos kutatást

1 fúrás; 2 geofizikaiig előkészített fúrás;
3 fővetőrendszer; 4 az 1969. évi részletes 
geofizikai kutatás területe

1 borehole; 2geophysically located borehole; 
3 main fault system; 4 area of the detailed 
geophysical survey in 1969

1 — скважина; 2 — скважина, заложен
ная по геофизическим данным; 3 —  
система главных сбросов; 4 — площадь, 
покрытая детальной геофизической с’ем- 
кой в 1969 г.

8. ábra. А gravitációs-geoelektromos mérések eredménytérképe а várvölgyi medencében 
Fig. 8 Result map of the gravimetric-geoelectric survey in the Várvölgy basin 

Рис. 8. Карта результатов гравиметрической-электроразведочной с’емки в бассейне Варвёлд
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javasoljuk. Eddigi adataink szerint jelentősebb bazaltelőfordulás ezen a peremsávon nincs, 
ez a további geofizikai kutatást, valamint az 1971. évi fúrásos kutatást megkönnyíti.

A medence egy elég erősen összetört árok. Legjelentősebb eleme a medencét ENy-ról 
határoló fővetőrendszer. A feltehetően többlépcsős törés mentén, a medencealjzat 
400—700 m-ről 1200—1400 m mélységbe süllyed. A bazalt kitörése nagyobbrészt 
ehhez a töréshez kapcsolódik. A medence EK-i és D-i peremén a geofizikai mérések 
két, egymásra csaknem merőleges vetőrendszerre utalnak. Ez különösen a Li-3 és 
az Sp-1 fúrás közötti szakaszon, a 200 m és 300 m mélységű szintvonalon látható. 
Az utóbbi vetőrendszer nagyságrenddel kisebb a fővetőrendszernél, de ezek a néhány 
10 m-es (maximum 100 m-es) vetők alakították ki a tulajdonképpeni várvölgyi 
medencét, és jelenleg is ezek határozzák meg a továbbkutatásra javasolt peremsávon 
a kis mélységű triász „teraszok” helyzetét. Az 1970. évi geofizikai mérések elsősorban 
ezek meghatározására irányulnak majd.

A  csatkai medence

A  Bakony E-i szárnyán fekvő csatkai medence lényegében egy DNy—EK csapású 
tektonikai árok, amelynek szerkezetéről először a gravitációs mérések, majd az 1962. 
és 1966. évi geoelektromos mérések adtak felvilágosítást. Legmélyebb része Csatka 
és Ácsteszér vonalában van. DNy-on a Bakony hegység felszíni triásza (fődolomit 
és mészkő) határolja (9. ábra). EK-en — Kisbér felé — a medence nyitott. A másik 
két oldalról egy-egy felszín alatt héizódó, sasbércszerű rög határolja, amelyek ENy-on a 
Kisalföldtől, DK-cn a Szápár—móri medencétől választják el a csatkai medencét.

Az 1969. évi komplex geofizikai mérések a medence középső részét és E-i peremét 
áttekintően vizsgálták. A bauxit szempontjából jelenleg legfontosabb D-i peremrészt 
részletesebben kutattuk.

A  medence aljazata ugyanaz, mint a pereme: felsőtriász dolomit és mészkő. Fiatalabb 
mezozoikumra nincs adatunk.

A peremvidéken mélyített barnakőszén- és bauxitkutató fúrások júrát vagy krétát 
nem harántoltak. A fúrással még fel nem tárt súri maximum területén, a Da-1 geo
fizikai szelvénytől EK-re lévő részen, néhány geofizikai adat kréta agyagmárga jelen
létére utal. Feltételezésünk szerint ez, a Szápár—móri medencében nagy vastagságú 
kréta összlet E felé kivékonyodó szárnya. Súr környékén a krétának értelmezett 
3600 m/s sebességű, 20-30 ohmm fajlagos ellenállású összlet alatt 6400 m/s sebességű 
és gyakorlatilag végtelen ellenállású q̂  szint jelentkezik. A terület jellemzéséhez 
hozzá tartozik egy másodrendű mágneses ható és a gravitációs antikorreláció. Feltűnő, 
hogy éppen az aljzatbérc fizikai paraméterei utalnak tömöttebb szövetre, holott 
éppen fordítva szokott lenni. A jelenségnek többféle magyarázata lehet. Egy érckuta-
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9. ábra A triász időszaki medencealjzat domborzati térképe a csatkai meden
cében
1 a javasolt 12 bauxitkutató fúrás;
2 korábbi fúrások;
3 geofizikai szelvényvonalak;
4 mágneses anomália

Fig. 9 Contour map of the Triassic basin-floor in the Csatka basin
1 the 12 bauxite-prospecting boreholes suggested;
2 earlier drillings;
3 geophysical survey lines;
4 magnetic anomaly

Рис. 9. Карта рельефа триасового основания бассейна Чатка
1- 12 скважин, рекомендуемых для бурения на бокситы
2 -  ранее пробуренные скважины;
3 - геофизические профили;
4- аномалии магнитного поля
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tásra optimális variáció: a kiemelkedést szubvulkán hozta létre, amely a fölötte lévő 
karbonátos kőzetet megemelte és átjárta.

A medencealjazat mélységét és tektonikai felépítését a mélységtérkép, a Pé-5B és 
Da—1 összevont dőlésirányú szelvény, valamint a medence hossztengelyében húzódó 
Da-3 szelvény szemlélteti.*

A sári maximumot, mindkét oldalán, cgy-egy EK—DNy csapású, lépcsős vetőrendszer 
határolja, amelynek némelyik tagja a 300 m-es magasságot is eléri (pl. a Da-1 
szelvényen a Bo-13 szelvény kereszteződésénél), más tagjai csak néhány tíz méteresek; 
ez utóbbiakat az áttekintő geofizikai kutatás összevontan, fokozatosan süllyedő szint
ként jelzi. A z  északnyugati (Réde községtől Ny-ra fekvő) kiemelkedést az előbbi mellett, 
egy erre közel merőleges vetőrendszer is határolja. A két vetőrendszer eredménye a 
tagoltabb szerkezeti felépítés. Bakony szentkirály—Bakonyoszlop vonalában a me
dencét ENy— DK  csapáséi vetőrendszer zárja le. A séiri maximum EK—DNy irányéi 
vetőrendszere itt alárendelt, ill. az előbbi vetőrendszert több, egymáshoz viszonyítva 
párhuzamosan eltolt szakaszra bontja.

A terület bauxitperspektívája feltevésünk szerint kapcsolatban lehet a peremvidék 
kistektonikai felépítésével. Bakonyoszlop és a Cst-10 fúrás között a bauxittároló 
szerkezetek közvetlen kimutatására, a Bauxitkutató Vállalat itt lévő produktív fúrásaira 
alapozva, kísérleti méréseket végeztünk. A méréseket kombinált hosszanti és haránt- 
lövéses szeizmikus refrakciós módszerrel, illetve kvantitatív mélységadatokat szol
gáltató potenciáltérképező módszerrel (PM) végeztük.

Megállapítottuk, hogy két vizsgált bauxittelepnél a PM módszer a bauxitot fedő eocén 
mészkő jelszínét követi, a szeizmikus alsó refraktdló szint pedig a bauxit fekvőjének, a do
lomitnak a felszínéhez közel halad. Ahol a szeizmikus és geoelektromos szint találkozik, 
a bauxittelep elmeddül. A területen lépcsős, ENy—DK  csapáséi kis vetőrendszer ta
lálható, néhányszáz méter széles teraszokkal. Ezt a szerkezetet alárendelt, merőleges 
vetőrendszer apró szakaszokra darabolta. A Bob-3 fúrás, amely egy terasz közepén mé
lyült vastag bauxittelepet harántolt. A Du-28 féirás viszont a teraszt határoló vető alsó 
szárnyát érte, feltételezésünk szerint ezzel magyarázható, hogy bauxitot csak nyomok
ban talált.

A csatkai medencében a Bauxitkutató Vállalat 1970-ben hat fúrást mélyít а geofizikai 
eredmények ellenőrzésére (lásd a Bakonyoszlop és a Cst-10 féirás közötti fekete pontokat). 
A KFH 1971-ben szintén tervez felderítő fúrásokat. Az ELGI további hat fúrópontot 
javasol: kettőt a súri maximumra, a már említett kérdés tisztázására, kettőt a Da-1

*A Középhegységben a medencealjzat mélységét általában — mivel fúrások mélységét kell 
tervezni — a felszíntől adjuk meg. A vizsgált területeken a felszín ugyanis viszonylag egyenletes. 
Ezen a területen azonban a topográfia tagolt, a mélységeket a tenger szintjére vonatkoztattuk 
(a térszín magassága +190 m és +350 m között változik).
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szelvényvonalon elsősorban bauxitkutatásra és további kettőt Bakonyszentkirálytól 
K-re, mert itt a geofizikai mérések a Bsz-16 és 15 fúrás között helyi mélyedést mu
tattak ki, és a szeizmikus-geoelektromos jellemzők viszonyából első ízben volt alkal
munk az eocén márgás, illetve mészköves kifejlődésére következtetni.

A  Bakony ÉNy-i peremvidéke

A Bakony ENy-i peremvidékének 1 : 50 000 méretarányú geofizikai térképezését 
1968-ban végeztük el (Évi Jelentés, 1968; 39—43. oldal). Ennek befejeztével, 1969-ben 
a MÉV és a KFH megbízásából a Bauxitkutató Vállalat összesen 10 fúrást kezdett el. 
A geofizikai kutatást Pápateszér környékén folytattuk. Némelyik érdekesebb terület
részen, pl. a Pe-6 és Pe-10 szelvényen, valamint a telepítendő fúrások körzetében 
részletesebb kutatást végeztünk.

A két évi geofizikai kutatás eredményeit és az 1970 május 1-ig befejezett hat fúrás 
(Bszl-1, 2, 3; Pt-1, 2 és Cs-1) rendelkezésre álló előzetes adatait a 10. ábrán fog
laltuk össze.

A medencealjzat szerkezetéről a Pe-2 szelvény ad felvilágosítást. A  kutatott terület 
a Bakony szinklinálisának ENy-i pereme, ahol a harmadidőszaki képződmények medence 
aljzatát a Bakonyiéi távolodva egyre idősebb képződmények rétegfejei alkotják. Legidősebb 
tagját a geofizikai mérések után elsőnek telepített Pt-1 fúrás tárta fel. Szelvénye: 
0—151 m N g+P g, 151—307 T\s, 307—389 Pe; 389—421 Pzx (agyagpala).

A fúrástól ENy-са. egy kb. másfél kilométeres szakaszon ópaleozóikum a medence 
aljzat*. A szelvény kezdetén a Lovászpatonától £-ra levő Tét-2 fúrásban harántolt 
(márgás összetételű) permotriászhoz hasonló képződmény települ rá. A Pt-1 fúrástól 
DK-re alsó triász és perm összlct helyezkedik el. A Pt-2 fúrás már egy, a felszínközelbc 
emelkedő középső triász mészkő rétegfejet ért. Tovább haladva, a terület egyik leg
jellegzetesebb képződménye a karni márgaösszlet jelentkezik, amely az 500 m-es vas
tagságot is eléri. A szelvény végén lévő Ffő-385 fúrás közelében a felső triász fődo
lomit már a felszínen van.

* Ez az ópaleozóos agyagpala a természetben előforduló kőzetektől elüt szokatlanul nagy elekt
romos anizotrópiájával. A geoelektromos szondázások és a szeizmikus mérések összevetése 
ilyen anizotrop kőzet felismerését lehetővé teszi (ez különben Magyarországon az első ilyen 
tapasztalat); a terület aljzatának minősítésére több új eljárást alkalmaztunk. A 10. ábrán feltün
tetett többi földtani elképzelés is ezeken alapszik. Az eljárások helyességéről, a mérések földtani 
értelmezésének realitásáról, a mélységmeghatározások megbízhatóságáról csak az összes javasolt 
fúrás és fúrásminták végleges laboratóriumi feldolgozása után lehet nyilatkozni. Lehetséges, hogy 
az elképzelések egy része nem igazolódik, de ne felejtsük el, hogy korszerűbb technikával és 
néhány árnyékoló (pl. felső triász karni márga) nyomozásával a geofizikus itt olyan kőzettani és 
rétegtani döntésre vállalkozik, amelyet néha a közvetlen fúrási megfigyelés sem enged meg: pl. a 
nóri cs idősebb karni dolomit szétválasztása.
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10. ábra A harmadidőszaki képződmények medencealjzatának mélysége a 
Bakony ÉNy-i peremvidékén, Pápateszér-Bakonyszentlászló kör
nyékén
1 az aljzatban lévő jelentősebb kőzetváltások;
2 a geofizikai mérések után telepített 10 kutató fúrás;
3 korábbi fúrások

Fig. 10 Depth of the basin-floor of Tertiary formations on the NE-margin 
of the Bakony Mountains around Pápateszér-Bakonyszentlászló
1 rock changes of major importance in the basin-floor
2 10 prospection boreholes located according to the geophysical survey
3 earlier drillings

Рис. іо. Глубина залегания основания третичных отложений в северовос- 
точной краевой зоне гор Баконь, в районе с.с. Папатесер-Ба- 
коньсенгласло
1- значительные смены горных пород в фундаменте;
2 -  ю разведочных свважин, заложенных по геофизическим дан- 
ным;
3 -  ранее пробуренные скважины
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A medencealjzat rétegtani összetételét a térképvázlat szemlélteti: Div-rol ENy felé 
fokozatosan idősebb képződmények találhatók.

A lila dT3-mal jelzett területrészen az aljzat felső triász fődolomit, kivéve a terület 
DK-i sarkát, ahol már dachsteini mészkő várható. Ez a terület a legérdekesebb a bauxit- 
kutatás szempontjából.

A két lila vonal között (maT 3k) az aljzat felső triász karni márga, helyenként dolomit- 
-  mészkő betelepülésekkel. Az összlet ÉK-cn vékony (néhány 10 m ), DNy felé a sáv 
szélessége és az összlet vastagsága fokozatosan növekszik. A maximálisan 1000 m-es 
kivastagodással karbonátos elemei csökkennek, és az összlet uralkodóan agyagmárga 
összetételűvé válik. Ennek a nyersanyag szempontjából érdektelen területnek körül
határolása csak meddő fúrások elkerülése végett érdekes.

A T 2-vel jelzett keskeny sávban, karbonátos rétegfej húzódik az aljzatban, amely 
középső triász mészkőből (Pt-2 fúrás) és erre feltehetően konkordánsan települő karni 
mészkőből áll. A rétegfej geofizikailag karakterisztikusan jelentkezik.

A barna Pzj-T ĵ jelzésű területrészen a Pe-2 szelvényen ismertetett, geofizikailag 
hasonló paraméterű alsó triász-perm képződmények jelentkeznek, alattuk ópaleozóos 
agyagpala van. A permi, szeizi és campili összlet szétválasztására megvan a geofizikai 
lehetőség, ha több ellenőrző fúrás áll majd rendelkezésre.

A lila T-vel jelzett területrészen a karni márgaösszlet vagy hiányzik, vagy jelentősen 
elvékonyodik. A jelenleg mélyülő Bszl-5 és 6 fúrás eredményeire lesz szükség ahhoz, 
hogy a geofizikai adatokat itt értelmezzük.

A T2 jelzésű terület, valamint a T jelzésű területrész — ha karbonátos aljzatú — ba- 
uxitra reményteljes.

A 10. ábra térképe a harmadidőszaki képződmények medencealjzatának felszíntől számí
tott mélységét is vázolja. A Bakony hegység peremén az aljzat viszonylag kis mélység 
ben helyezkedik el. A felső triász kibúvások szélétől számított 1,5-3 km széles sávon 
belül 200 m-es mélységig süllyed, majd 3-6 km széles teraszt alkot, 200-400 m mély
ségben. Ezen a sávon belül Csótnál és Pápateszérnél két sasbérc található (permotriász 
képződmények 200 m-nél kisebb mélységben). A Pé-7 csapásmenti szelvénytől E-ra 
a medencealjzat meredekebben lejt és 1,5-3 km széles sávon belül 800 m-es mélységbe 
süllyed.
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A budakeszi medence

A budakeszi medencét, a Budai hegység DNy-i előterének sekély medencéjét (11. 
ábra), E-on és K-cn a hegység triász dolomit kibúvásai, Ny-on és D-en pedig azok a 
szerkezeti vonalak határolják, amelyeknek mentén a mezozóos aljzat nagy mélységbe 
süllyed.

A medencealjzat középső és felső triász dolomit és mészkő, felszíne tektonikai és preter- 
cicr eróziós tevékenység következtében igen változatos. A viszonylag vastag eocén 
összlet szárazföldi üledékkel kezdődik és nummuliteszes mészkővel záródik. Az alsó 
oligocén márgára, hárshegyi homokkő, rupéli agyagmárga és katti homokos-márgás 
összlet települ. A medence belső öblében a neogén vastagsága jelentéktelen, de a N y-i 
és D-i peremrészen ez az uralkodó. A miocén összletben számottevő vastagságú a 
szarmata mészkő.

Az ELGI már 1966-ban és 1968-ban is végzett méréseket a területen a bicskei meden
ce 1:50000 méretarányú geofizikai térképezése során. Az 1969. évi részletes kutatást a 
pátyi (P-4v) karsztvízmegfigyelő fúrás indokolta, amely 23 m vastagságú bauxitos- 
agyag összlctet harántolt. A félszini jelék mellet, ez az első mélyebb indikáció, amely 
a terület bauxitképződményeire utal.

A  medencealjzat mélységéről a 11. ábra nyújt felvilágosítást; a szeizmikus-geoelektromos 
adatok szerint a medence 10 km 2 nagyságú belső részén a felszíntől számított átlag
mélység 100 m, a legmélyebb részeken 200 m. Az aljzat domborzatáról a Ve-34 
szelvény nyújt jellemző képet.

1969-ben három fúrásra tettünk javaslatot a KFH-nak. A fúrásokat az OFKFV 
Dunántúli Üzeme mélyítette. A Bu-2 fúrás a medence középső részén egy helyi be
mélyedésre, a B u—3 fúrás pedig az alsó oligocén márgával fedett medencerész leg
mélyebb pontjára került. A fúrások az előzetes geofizikai adatokat igazolták, de csak 
a Bu-2 fúrás harántolt 0,5 m vastagságú bauxitot.

A Bu-4 fúrás a terület É-i peremén mélyült, ahol korábban a geofizikai értelmezés 
nehéz volt. A földtani értelmezés egyik variációja felszínközeli, bauxitjellegű képződ
ményeket jelzett. A fúrás 40 — 77,8 m között bauxitos összlctet harántolt, de labora-

11. ábra. A geofizikai mérések eredménytérképe a budakeszi öbölben 
1 a Bu-4 fúrásban harántolt bauxit-vörösagyag összlet várható elterjedése; 2 az 1969. évi részletes geofizikai 

kutatás területe; 3 fúrás; 4 javasolt fúrás; 5 a mezozoikum mélysége

Fig. 11 Result map of the geophysical survey in the Budakeszi embayment 
1 probable extension of the bauxite-red clay formation in borehole Bu-4\ 2 area of the detailed geophysical 

survey in 1969 ; 3 borehole; 4 borehole suggested; 5 depth of the Mesozoic

Рис. 11. Карта результата геофизических работ в районе Будакеси
1 — предполагаемая плошадь развития бокситоносной толщи красных глин, пройден
ной скважиной Вц—4; 2 — площадь детальной геофизической с’емки 1969 г.; 3 — сква
жина; 4 — рекомендуемая скважина; 5 — глубина залегания мезозойского фундамента
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tóriumi vizsgálatok szerint ez a bauxit áthalmozott, erősen degradált és nem miire való. 
Az eredmény térképen dőlt vonalkázással jeleztük azt a területrészt, ahol jelenlegi 
adataink szerint a Bu-4-hez hasonló bauxitképződmények várhatók. Az esetleges 
jobb minőségű bauxitot csak részletes, fúrásos kutatás tárhatja fel.

A medencében javasolt további két fúrás cgy-egy kisebb egység bauxitperspektíváit 
tisztázhatja, de minden további fúrás kitűzésénél szem előtt kell tartani a terület idegen- 
forgalmi és turisztikai jellegét; vagyis csak egészen kiváló minőségű bauxitbánya 
megnyitása látszik indokoltnak, még gazdasági szempontból is.

A budakeszi medence N y-i és D-i peremén (Budajenő—Páty—Biatorbágy vonalában) 
a geofizikai méréseket nem fejeztük be. A gravitációs-geoelektromos előkutatás szerint 
a sekély paleogén medence és a mély, uralkodóan ncogén medence határán a triász 
aljzat lépcsős vetősor mentén süllyed a mélybe. A vetők között bauxitra reményteljes 
teraszok helyezkedhetnek el, az 1970. évi méréseket ezek kutatására koncentráljuk.

A terület kutatását geofizikai módszertani problémák akadályozzák. A B u—3 fúrás 
körzetében a fődolomit szokatlanul mállóit (kézzel morzsolható), bár a fúrás magmin
tája eredeti települést jelez. Ezen a területrészen a dolomit felszíne átlagosan 200 m-es 
mélységben van. A szeizmikus vezérszint ennél 150 — 200 m-rel mélyebben halad 
és feltehetően az üde dolomit felszínét követi. A paleogén márga és a mállott triász 
dolomit között nincs kimutatható sebességkülönbség. A geoelektromos szint viszont 
a mállott dolomit felszínén halad. A Ve-34 szelvényen — a Ve-32 szelvénnyel 
való metszésnél — a szeizmikus vezérszint süllyedése kb. 300 m-es vetőt jelez. Ettől 
K-re a mezozóos medencealjzat már csak a geoelektromos mérésekkel közelíthető meg, 
a szaggatott vonallal jelzett összlet a mállott dolomit. Fordított a helyzet a hárshegyi 
homokkővel és miocén mészkővel fedett medencerészen. Mindkettő jelentős geoelekt
romos árnyékoló réteg. A hárshegyi homokkő közel 1000 ohmm ellenállású, és alatta 
a hasonló ellenállású fődolomit nem mutatható ki. Itt a szeizmika követi a mezozóos 
medencealjzat felszínét; a Bu-2 fúrás szerint a dolomit itt kevésbé mállott.

A  Vertes hegység ENy-i előtere

A Vértes hegység ÉNy-i előterében, Pusztavám—Kisbér környékén, a kisbéri 
(Kb-lv) és a pusztavámi (Pv-822) földtani alapfúrás között, a hegység ENy-i előte
rének tektonikai vizsgálatára csak egyetlen, regionális szelvényt mértünk. (12. ábra). 
A szelvényvonal K-en csatlakozik az 1961—63-ban szeizmikusán kutatott Bököd— 
pusztavámi területhez. A Во- l  szelvényen kimutatott jellegzetes szerkezeti egységre 
telepítettük a merőleges Bo-2 szelvényt.

A Vértes hegység és Kisalföld találkozásánál fekvő területen a Középhegység EK—DNy 
csapású szerkezeti vonulatai az uralkodóak; az erre merőleges rendszer is megvan, de 
szerepe másodrendű.
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12. ábra. Geofizikai-földtani szelvény a Kb-lv (Kisbér) és a Pv-822 (Pusztavám) fúrás között

Fig. 12 Geophysical-geological cross-section between the boreholes Kb-l v (Kisbér) and Pv-822
(Pusztavám )

Рис. 12. Геолого-гефизический разрез между скважинами КЬ-1ѵ (Кишбер) и Рѵ-822
(Пуставам)

А Во—1 szelvényen három jelentősebb egység különíthető el.
a) A triász medencealjzat a szelvény K-i részén csaknem vízszintes. Csak kisebb 

(10—50 m-es) vetők darabolják apróbb egységekre. Valószínű, hogy némelyik mélyebb
re süllyedt részen a felső triász dachsteini mészkövet kréta képződmények (albai-cenomán 
turriliteszes márga, apti agyag, aleurolit és krinoideás mészkő), illetve foltokban meg
maradt eocén képződmények takarják, de ezek vastagsága a triász mélységéhez viszo
nyítva nem számottevő.

A fedőösszlet geofizikailag egyveretu képződményből áll, amint a Pv-822 fúrás 
szelvénye mutatja (5—549 m között felső oligocén agyag, homokkő, homok — alatta 
triász dachsteini mészkő).

b) A  szelvény középső részén kiemelkedő rög a terület legjelentősebb szerkezeti eleme. 
A 6200 m/s határsebességű szint, és ennek a geoelektromos szinttel való megegye
zése arra utal, hogy ez a szint, különösen tömött mezozóos vagy paleozóos képződmény. 
A határoló 300—500 m-es vetők jelentős, a Vértes-hegység előterében uralkodó, fő
törésvonalat jeleznek. A Bo-2 szelvény szerint a rög EK—DNy irányban nagyobb 
kiterjedésű. Geofizikai paraméterei hasonlóak a súri-maximuméhoz (lásd a csatkai 
medencénél). Itt is feltételezhető mélyebbszintű ércelőfordulásra kedvező földtani 
modell. Megítélésünk szerint a súri maximum és az itt kimutatott — Bakonysár- 
kány—Császár község között húzódó ■— maximum kapcsolódik egymáshoz; egyidejű 
szerkezeti mozgás létrehozta rögvonulat két távolabb fekvő tagjáról van szó.

c) A  szelvény N y-i részének felépítését a kisbéri fúrás jellemzi. A fúrás 60—710 m 
között oligocén agyag, homok összletet harántolt, alatta felső kréta mészkő (710— 
927 m) és jura mészkő (927—1025 m) után érte el a triász dachsteini mészkövet. Mind 
a szeizmikus, mind pedig a geolektromos mérések a mezozóos karbonátos felszínt ad
ják meg, vagyis a fúrás körzetében a felső-kréta mészkő felszínét. Sok adat utal arra,
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hogy a szelvény Ny-i részén is számos kisebb vetőrendszer van, amelyek mentén az 
aljzat a mezozoikum különböző korú kőzeteibe vált át.

A szelvény N y-i végén lévő fő vetőt a geofizikai mérések csak jelzik, minden való
színűség szerint itt szakad le a medencealjzat a Kisalföld felé nagyobb mélységbe.

Ha továbbkutatásra javaslatot akarunk tenni, meg kell fontolnunk, hogy a regioná
lis geofizikai kutatás részleteiben nem vizsgálta a terület mélyföldtani felépítését. 
A Bakonysárkány alatt húzódó árokszerű képződmény egyaránt lehet a mezozoikum 
karbonátos képződményeibe vágódott tektonikai árok, amely paleogén képződmények
kel van kitöltve, vagy a mezozoikumban elhelyezkedő, márga, stb. sorozatból álló 
rétegfej. A tektonikai rög tetején néhány adat helyi bemélyedésekre utal, ezek lehetnek 
az erózió megkímélte eocén mészkőfoszlányok, amelyek megvédték az alattuk levő 
bauxit telepet. A mélység (450 m) miatt, ezek eleve a műrevalóság alsó határán vannak.

Elsősorban földtani alap fúrást javasolunk a kiemelt rögön, és a bakonysárkányi árokban. 
A fúrást össze kell hangolni a MÁFI itt folyó földtani alapkutatásával. Mivel a súri 
maximumon hasonló felépítés kisebb mélységben várható, érdemes ennek eredményeit 
megvárni.

Sem az emelt rög, sem pedig a vetőrendszerek területi kiterjedése nem ismert. 
Fúrás telepítése előtt — az optimális hely kijelölésére — kisebb volumenű területi 
geofizikai kutatás szükséges.

A  Nyíreid—devecseri medence

Ebben a fejezetben nem az 1969. évi kutatásról számolunk be, hanem 1967. évi méré
seinket értékeljük az azóta mélyített fúrások információinak tükrében.

A Nyírád-devecseri medencében végzett áttekintő geofizikai mérések eredménye
it az ELGI 1967. Évi Jelentése (81—92 oldal), — 1 : 50 000 méretarányú szintes mély
ségtérkép-melléklettel — ismerteti. Ugyanitt tettünk javaslatot 5 fúrásra. 1968-ban 
és 1969-ben — kisebb módosítás után — összesen 6 fúrást mélyítettek (13. ábra). Az 
eredmények általánosságban és részletekben igazolták a geofizikai előrejelzést, ami 
röviden összefoglalva a következő.

Műrevaló bauxittelepek a Nyírád—nagytárkánypusztai kiemelt rögön {A) találhatók. 
Ezt DNy—EK csapású hosszanti vetőrendszer határolja. Egy erre merőleges haránt-ve
tőrendszer a hosszanti rendszer vonulatát megtöri és a mélybesüllyedő részt két tekto
nikai egységre bontja.

A B területrészen a triász időszaki medencealjzat lépcsős vetőrendszer mentén süllyed 
a mélybe (Gyepűkajánnál -1200 m a mélység). A triász képződményeket egyre vasta
godó, sokszázméteres kréta összlet fedi (Na-3 szelvény). Bauxitelőfordulásra csak 
a kisebb mélységben fekvő, keskeny teraszokon (I bauxitszint), illetve a kréta mészkő 
felszínén (II bauxitszint) van korlátozott lehetőség.
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13. ábra Az 1967. évi geofizikai mérések értékelése 6 ellenőrző fúrás tükré
ben (Nyirád-devecseri medence)
1 geofizikailag elkülönített tektonikai egységek;
2 ellenőrző fúrások

Fig. 13 Interpretation of the geophysical measurements in 1967 as reflected 
by 6 test boreholes (Nyirád-Devecser basin)
1 tectonic units separated by geophysical features;
2 test boreholes

Рис. 13. Результаты геофизический работ 1967 г. в свете данных 6 конт- 

рольных скважин (бассейн района Нирад-Девечер) 

і - тектонические зоны, выдсленные по геофизическим данным;

2- контрольные скважины



A C területrészen (pusztamiskei depresszió) a medencealjzat közel vízszintes és 
-400-600 m mélységben van. A B típustól eltérően harmadidőszaki képződményekkel 
fedett, bauxitfeltárásra már csak a nagy mélység miatt sem alkalmas.

Az előzetes geofizikai adatokat a fúrási adatokkal egybevetve, a mélységmeghatáro
zási hiba átlagosan 5%, kivéve az egyetlen Gy—5 fúrást, ahol az eltérés 44%. Az utóbbi
nál egy mélyen fekvő szeizmikus szint helyett, egy magasabban fekvő geoelektromos 
Q szint bizonyult a triász időszaki medencealjzatnak.

A geofizikai kutatás lényegében negatív földtani adottságot jelzett. A Nyírád—nagy- 
tárkánypusztai bauxitbányászatnak sem ENy-i, sem EK-i irányban nincs számottevő fejlő
dési lehetősége. A további kutatás DNy felé ígéri a legtöbbet.

A  Sümeg környéki bauxitgeofizikai mérések

A Sümeg környéki (Kozmatag—Bárdiótag pusztai) bauxitgeofizikai méréseket 
a Bauxitkutató Vállalat megbízásából végeztük. A felszínen lévő triász dolomiton 
a fúrásos kutatás gazdaságosabbá tétele végett bauxittároló szerkezeteket (töbröket) 
kerestünk. Emellett kísérleti program volt a terület szélén mélybe süllyedő triász idő
szaki medencealjzat nyomonkövetése, hogy a mélyebb szinten még gazdaságosan elér
hető I bauxitszintet jelezzük. A triászra fokozatosan vastagodó felső kréta (szenon) mész- 
kőösszlet települ; távolabb ez is mélybe süllyed, és egyre vastagabb eocén mészkő takar
ja. A geofizikai mérés a kréta mészkő felszínét (és ezen a helyi bemélyedéseket) kutatta 
а II bauxitszint jelzésére (a területen egy kisebb, ilyen bauxitlencsét fúrással is feltártak; 
ez, kiterjedése és minősége szerint, a műrevalóság határán van).

A geofizikai kutatást sajátos metodikával végeztük. A kijelölt 5 km 2-es területen elő
ször 50 x 100 m-es állomáshálózattal geoelektromos potenciáltérképezést végeztünk, 
majd a megfelelő tértorzulási és egyéb korrekciók figyelembevételével, ennek eredmé
nyeit lineáris vezetőképesség (5) térképen ábrázoltuk. A térkép jelezte számottevő ano
máliákon kismélységű, többazimutos vertikális elektromos szondázásokat végeztünk, és 
ezzel választottuk szét a triász felszín bemélyedéseit az aljzat vagy a fedőösszlet vezető
képesség-változásaitól. Szeizmikus sekélyrefrakciós kutatást már csak a feltételezett be
mélyedések (töbrök) fölött végeztünk. Ez a komplexus biztosítja a megfelelően sűrű há
lózatú területi térképezést és a térképezés által érdekesnek talált helyek részletesebb mély
ségi kutatását.

A  terület földtani-geofizikai modelljének lényege, hogy a D-i Bakony N y-i peremén el
helyezkedő terület (14. ábra; — . — . — .-lal körülhatárolt rész) délkeleti felén a felső 
triász dolomit felszínén, vagy kis mélységben van. A terület északnyugati felén a mezo
zoikum szintén a felszínen található, de nem fődolomit, hanem dachsteini mészkő, vala
mint júra és kréta képződmények képviselik. Az északnyugati peremen a fődolomit nagy
jából EK—DNy csapású vetőrendszer mentén süllyed a többszáz méter vastagságú kréta
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összlet alá, és egy viszonylag keskeny kösszeni márgás-mészköves sávon át dachsteini 
mészkővé vált át. E felé a felszínen megjelenik a középső eocén mészkő, majd ennél is 
fiatalabb képződmények következnek.

A terület fúrással kevéssé kutatott északi részén öt 20—30 m-es fúrás (Cn-552-556), 
déli részén az Nd-1109 fúrás van. A fúrások mindegyike kis mélységben (5—15 m) 
érte el a fődolomitot.

A területtől E-ra, fúrással feltárt produktív bauxitlencsék ismeretesek. Kozmatag pusz
tától Ny-ra található a már említett kréta mészkőtöbörben elhelyezkedő (a Ck-10 és a 
közeli többi fúrással feltárt és a térképen piros sávozással jelzett) II bauxittelep.

A területen a geofizikai szelvények földtani értelmezése nem egyértelmű. Ennek leg
főbb oka a mezozóos kőzeteknek az a tulajdonsága, hogy felszínközeiben fizikai para
métereik erősen változóak. Pl. általános jelenség, hogy a 10—20 m mélységben fekvő 
dolomit határsebessége 2200—2400 m/s-ra csökken, szeizmikus szempontból a vezér
szint mélyebben, az üde dolomit határán jelentkezik 3300 m/s sebességgel. A geoelektro- 
mos poc szint viszont a dolomit felszínét jelzi, és az alsó szeizmikus vezérszintnél nincs 
geoelektromos réteghatár. Ilyen esetben az alsó szeizmikus határfelület (vezérszint) közvet
ve jelzi a feltételezett töbör helyét, a bizonytalan felső szeizmikus szint és a geoelektromos 
q szint pedig a dolomit mélységét. Példaképpen az S-10 szelvényre hivatkozunk; 
az ,,a” szelvény az S vezetőképesség minimumát jelzi a feltételezett töbör helyén, a ,,b” 
szelvény pedig a geofizikai szinteket adja meg (a szelvényen két szondázás történt), 
a „c” szelvény az egyik — bauxitra optimális — földtani értelmezést szemléleti (a felté
telezett bauxitot a piros szín jelzi). Lehetséges azonban egy bauxitra meddő értelmezés: 
a bemélyedés porló (mállott) dolomittal van kitöltve.

Az értelmezést általában a kőzetek ugrásszerű horizontális irányú paraméterváltozása 
nehezítette meg. Ez sem a geoelektromos szondázási görbék, sem pedig a szeizmikus 
út-idő görbék értelmezésénél nem zárja ki, hogy az „oldalhatásokat” ne a geofizikai 
szintek mélységváltozásával értelmezzük. E nehézségek miatt jelenleg az az álláspontunk, 
hogy a geofizika elsősorban a meddő helyeket különíti el — ez a terület nagyobb része — 
és ebben az értelmezés egyértelmű. A geofizika a bauxitra perspektivikusabb helyeket 
is jelzi, módszertani lehetőségeihez képest a fúrásokat optimális helyre telepíti, de a továb
bi kutatás itt a fúrásokra hárul.

A mérések eredményét a 14. ábra mutatja. Itt a jelmagyarázatnak megfelelően csoportosí
tottuk a bauxitra perspektivikus helyeket. A piros foltok felszíni bauxit-ny о mókát jelez
nek. Korábbi földtani térképek ezek egy részét feltételesnek jelölik. A legtöbb helyen a 
földtani értelmezést több variációban adtuk meg, pl. a Se-5 szelvényen a javasolt 
CM-1 fúrás telepítését három földtani variáció közül kettő (a és b) indokolja, a harma
dik variáció (c) szerint viszont a geofizikai mérések jelezte látszólagos bemélyedést egy, 
a mezozoikumba települt kösszeni márga rétegfej okozza.

Se-5 szelvény, az I  és II  bauxitszint szétválasztására végzett kísérletek eredményét is 
szemlélteti. A feladat igen sok módszertani problémát vetett fel, és jelenleg még nem 
tekinthető véglegesen megoldottnak. A szelvényen jól követhető a kréta mészkő dom
borzata. А II bauxitszint kutatására két fúrásra tettünk javaslatot (K-l és K-2). A kré-
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14. ábra A Sümeg környéki (Kozmatag-Bárdiópuszta) bauxit-geofizikai méré
sek eredménytérképe
1 optimális területek;
2 másodlagos területek;
3 a kösszeni fácies valószinű elterjedése;
4 korábbi fúrások;
5 fontosabb geofizikai szelvényvonalak;
6 javasolt bauxitkutató fúrások;
7 a potenciáltérképezés célszerű alkalmazási területei

Fig. 14 Result map of the bauxite-geophysical measurements around Sümeg 
(Kozmatag-Bárdiópuszta)
1 optimum sites;
2 secondary sites;
3 probable extension of the Kössen facies;
4 earlier drillings;
5 geophysical survey lines of special importance;
6 bauxite-boreholes suggested;
7 suggested areas for potential mapping

Рис. ц .  Карта результатов разведки на бокситы геофизическими методами 

в районе с. Шюмег (с.с. Козматаг-Бардиопуста) 
і-наиболее перспективные площади;

2 - перспективные площади;
3 “ предполагаемая площадь развитая Кёссенской фации;

4- ранее пробуренные скважины;

5 -  наиболее важные геофизические профили;
6 -  скважины, рекомендуемые для бурения на бокситы;

7 -  площади, рекомендуемые для изучения методом потециалов



ta mészkő és a márga (kőszéntelepes összlet) alatt kirajzolódik a lépcsős vetősor mentén 
mélybesüllyedő triászfelszín. Ez mind a geoelektromos, mind a szeizmikus módszerrel 
meghatározható, de a kréta összlet árnyékoló hatása, valamint a vetőrendszer bonyolult 
szerkezeti képe sok geofizikai kiértékelési problémát vet fel. A felszínközeiben lévő 
triász fődolomit és a mélybesüllyedt márgán elhelyezkedő dachsteini mészkő között, 
kösszeni rétegfej betelepülését jelzik a felszíni geofizikai mérések, de a rétegfej pontos 
azonosításának kérdése még nem megoldott.

Az S térkép egyik izovonalát a 14. ábra térképén kék szinncl kiemeltük. Értelmezésünk 
egy bauxitra kedvezőtlen variációja szerint, ettől Ny-ra jelenik meg a medencealjzat
ban a kösszeni fácics.

★

A vizsgált területen első fázisban 12 bauxitkutató és 8 földtani megismerést célzó fúrás 
(kösszeni fácies elhelyezkedése, kréta mészkő felszín azonosítása, az ún. kréta zátony
mészkő kérdése, stb.) mélyítését javasoljuk. Az első fázis eredményei további 13 bauxit
kutató fúrást indokolhatnak. A Bauxitkutató Vállalat javaslatunkat elfogadta.

A z  1968. évi Halimba— kabhegyi bauxitgeofzikai mérések értékelése az azóta mélyített fú 
rások tükrében

Az Alumíniumipari Tröszt megbízásából az ELGI 1968-ban végzett először közvetlen 
bauxitgeofizikai (töbör) kutatást. A kísérleti munka eredményeit az ELGI 1968. Évi 
Jelentése ismerteti. A Jelentésben 31 fúrás mélyítését javasoltuk.

A Bauxitkutató Vállalat 1969-ben 32 fúrást mélyített. Ezek fúrástechnikai okokból 
nem pontosan a javasolt helyen mélyültek, hanem azoktól 50—100 méterre.

Bauxitkutatás szempontjából legjelentősebb eredmény, hogy a Ha-9 szelvényen a 
K-12 és 1337 fúrások (lásd az 1968. Évi Jelentés, 12 fej. 10. ábráját) közötti anomália- 
terület produktívnak bizonyult. Itt összesen 22 fúrás mélyült, ezek a geofizikai eredményeket 
igazolták. A fúrások közül 13 produktív: 4 és 19 m közötti vastagságú bauxittelepet 
harántolt. A műrevaló bauxittelep a Malomvölgy XI/а. lencse EEK-i folytatásának te
kinthető, de ahhoz szorosan nem kapcsolódik.

Kisebb anomáliákon további 6 fúrás mélyült; ezek közül csak 3 igazolta a méréseket, 
bauxitot egyik fúrás sem talált.

Negatív eredmény a K—8 fúrásnál jelzett anomália, ahol a geofizikai értelmezés nem 
ismert fel egy kösszeni fáciesű rétegfejet, ill. a triász dolomitban levő bemélyedésnek 
jelezte. A Bauxitkutató Vállalat 4 fúrással tisztázta a kérdést.

Ha munkánkat általánosságban értékeljük, megállapíthatjuk, hogy elsősorban a med
dőnek jelzett területek geofizikai felismerése bizonyult megbízhatónak, a geofizikai ku
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tatás a fúrásokat a terület egynegyedére koncentrálta. Az anomáliáknál egy-egy fúrás 
elegendő volt a bauxit jelenlétének (vagy hiányának) eldöntésére. Három olyan kisebb 
anomália helyén nem találtak töbröt, ahol azt csak potenciálmérések jelezték.

A fúrások eredményének figyelembevételével a geofizikai metodikát fejlesztettük és 
az 1969. évi sümegi méréseknél már ezt alkalmaztuk.

Geofizikai ,,biztonsági” mérések fúrástelepítéshez

A Csákberény—Sőréd környékén végzett méréseket inkább a geofizika új alkalmazási 
lehetősége, mint a mérések volumene miatt említjük meg. A Bauxitkutató Vállallat a 
területen 300 m-es berendezéssel mélyített hálózatosán telepített kutatófúrásokat. A geo
fizikai méréseknek el kellett különíteniük azokat a helyeket, ahol az aljzat 300 m-nél 
nagyobb mélységű, s az adott berendezéssel nem érhető el.

A főleg geoelektromos középszondázással végzett kutatás szerint a tervezett 11 pont 
közül 4-en a mélység 300 m-nél nagyobb. A triász aljzat két, egymásra merőleges 
vető mentén hirtelen süllyed a mélybe. A vetőket a szondázási görbék „oldalhatásból” 
származó indikációiból közelítően határoztuk meg. Ez lényegesen csökkentette a geo
fizika költségeit, de azért kielégítette a feladat szabta követelményeket.

A javasolt, 50—150 m aljzatmélységű területen a fúrások átlagosan 15 m-es eltéréssel 
igazolták az előzetes geofizikai adatokat.
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