
13 KOMPLEX ÉRCKUTATÁS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKEL 
A BÖRZSÖ NY HEGYSÉGBEN*

A magyarországi vulkáni hegységekről már korábban (ELGI Évkönyv II. kötet) 
megállapítottuk, hogy medence szerkezetűek. Ennek megfelelően, ha valamelyik vulká
ni hegységünkben a vulkáni tevékenységgel kapcsolatos ércesedést nyomozzuk, a fel
adatot kétféle léptékben közelítjük meg.

Az egyik megközelítési lépték a nagyszerkezeti felderítés. Mielőtt az ércesedés legked
vezőbb helyeit kijelölnénk, ismernünk kell azokat a szerkezeti adottságokat, amelyek, 
annak esélyeit befolyásolhatták. Ilyen felderítő jellegű kutatásban, rendszerint 200 000-es 
méretarányú (valójában 100 000-es pontosságú) országos gravitációs és földmágneses 
térképeinket elemezzük, valamint szeizmikus (főleg refrakciós) aljzatkutató méréseket 
alkalmazunk. Ebbe a „léptékbe” tartozik (ha szükséges) a fedőösszlet szerkezetének 
regionális kutatása, amely módszerösszetétel és részletesség szempontjából alig külön
bözik az aljzatkutatástól. Itt már szerepet kaphat a reflexiós szeizmika, a geoelektromos 
módszer és a gravitációs-földmágneses mérések valamelyes részletezése.

Magának az ércesedésnek a nyomozásánál (a másik léptékben) tekintettel vagyunk 
hazai érceink települési mélységére és ezzel összefüggésben, műrevalóságára. Az ismert 
hazai érctelepek kiterjedése meglehetősen csekély. Ezért, közvetlen érckutatásra a gravi
tációs és földmágneses méréseknek az ún. mikrohálózatú-válfaját, valamint a geoelekt
romos módszereknek kis és közepes behatolású, lokális kutatásra alkalmas válfajait 
(gerjesztett potenciál, hurok-módszer, természetes potenciál, VESZ, esetleg ellenállás
szelvényezés) célszerű alkalmazni.

A kétfajta kutatási felfogás között természetesen nincsen éles határ, hiszen a karbo
nátos aljzatok vulkáni hegységek alatt ércgyanúsak. Ha tehát pl. a refrakciós szeizmikával 
nyomozott aljzat műrevaló magasságba emelkedik, nyilvánvaló, hogy a felderítőnek 
indult szerkezetkutatás léptéket vált és részletezővé válik.

* Erkel A., Hoffer E., Mituch. E., Zsillé A.
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A leírtakból következik, hogy a kétfajta kutatás területe — egy bizonyos évben—• 
nem feltétlenül azonos.

Nagyjából ezek a szempontok vezérelték és vezérlik a Börzsöny hegységben 1965 
óta végzett komplex kutatásainkat.

1969-ben a hegység K-i előterében szeizmikus refrakciós mérésekkel kutattuk a meden
cealjzat mélységét, domborzatát és szerkezetét. A mérési eredményeket, a szelvényhá
lózattal együtt a 15. ábrán láthatjuk. Az ábrán feltüntettük az aljzatsebesség pásztáit is, 
mert arra a kérdésre is szeretnénk választ adni, hogy hol van a mélyben a paleozoikum 
és a mezozoikum határa. Véleményünk szerint az 5200—5400 m/s sebességű pászták 
paleozóos képződményekkel azonosíthatók (diósjenői fúrások). A terület D -i részén 
az 5900—6000 m/s határsebességű aljzat triász karbonátokat jelent (felsőpetényi és rom- 
hányi fúrások, a felszíni romhányi rög). A hegység alatt és a peremi részen meghatározott 
6000 m/s határsebességű pásztát szintén karbonátos triásznak véljük.

A biztosan mezozóos ill. paleozóos aljzatú területrészeket változó sebességű pászták 
sávja választja el (5600—4600—5200 m/s). Ezek a határsebességek sem a paleozoikumra 
sem a mezozoikumra nem jellemzők, de a szeizmikus adatokat a földmágneses ano- 
máliaképpcl egybevetve, az a véleményünk, hogy ahol a 6000 m/s sebességű pászta 
egy mágneses anomáliával érintkezik, ott van a mezozoikum ENy-i határa. A mágneses 
anomáliáról ugyanis azt gondoljuk, hogy a kristályos aljzat egy amfibolitos pásztája.

A mágneses anomáliáknak persze több magyarázata is lehet (pl. mezozóos szubvulká
nit), de a fenti kép a legvalószínűbb.

A mezozóos (triász) aljzat a BÖR-5 szelvény NY-i végén — 300 m magasságba 
emelkedik. Felhívjuk a figyelmet ennek a körülménynek érckutatási jelentőségére.

A terület DK-i részén a medencealjzat viszonylag hirtelen — 800 m mélységbe 
süllyed. Közvetlenül fölötte egy 4000—4500 m/s határsebességű szint jelenik meg, 
amelyet paleogénnek vélünk.

A terület függőleges szeizmikus sebességeloszlását a 16. ábra szemlélteti.
A részletező földmágneses, gravitációs és természetes potenciálméréseket 1969-ben 

a fedőösszlet szerkezetének kutatására végeztük (17. ábra). Az eredmény térképek értel
mezéséről a következőkben számolunk be.

Az értelmezésnél tekintettel kellett lennünk arra, hogy az érckutatás szempontjából 
legfontosabb — később ismertetendő— gerjesztett potenciálmérések behatolási mélysége 
150—200 m. Ezért a Bouguer anomáliák finomabb értelmezésére olyan szűrőt alkal
maztunk, amely az adott mélységnek megfelelő kis hullámhosszúságú anomáliákat 
emeli ki. A szűrősáv megválasztását korlátozta, hogy a felszínközeli kis hatások a mérések 
korrekciós tartományába (,, zaj szintjébe”) esnek. A 18. ábrán egy olyan maradékano- 
máliatérképet mutatunk be, amely a 450 m és 900 m közötti hullámhosszúságú ano
máliákat emeli ki.

A földmágneses és a természetes potenciál anomáliatérkép közvetlen földtani következ
tetésekre alkalmas. Mágneses szempontból a terület két eltérő jellegű részre osztható:
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15. ábra A paleo-mezozóos medencealjzat szintvonalas-térképe
1 refrakciós vonal;
2 a medencealjzat szintvonalai;
3 mélyfúrás;
4 5200-5400 m/s határsebességü medencealjzat;
5 5900-6000 m/s határsebességü medencealjzat;
6 sebességzónák határa

Fig.15 Contour map of the Paleo-Mesozoic basin-floor
1 refraction line
2 contour-lines of the basin-floor;
3 borehole;
4 basin-floor with a boundary velocity of 5200-5400 m/s;
5 basin-floor with a boundary velocity of 5900-6000 m/s;
6 boundary of the velocity zones

Рис. 15. Карта изогипс палеозойско-мезозойского фундамента 
і - профили К М П В ;

2 -изогипсы основами я бассейна;

3 - глу бокие скважины;
4- основание, характеризующееся граничной скоростью 5200-5400 
м/сек;

5 - основание, характеризующееся граничной скоростью
5900-6000 м/сек;

6 - граница зон с различными скоростями



16. ábra. A BöR-í és BöR-2 szeizmikus refrakciós szelvény 

Fig. 16 Seismic refratcion cross-sections BóR-1 and BöR-2 
Рис. 16. Сейсмические разрезы КМПВ по профилям BöR—1 и BöR—2

egy zavaros (főleg pozitív) anomáliája, és egy nyugodt, szinte anomáliamentes részre. 
Az első tipus főleg a piroxénandezites, a második tipus pedig a savanyú vulkánitos 
és piroklasztikumos területekre jellemző.

A pozitív gravitációs maradékanomáliák magyarázata: a kisebb sűrűségű piroklasz- 
tikumokba (esetleg föléjük) nyomult nagyobb sűrűségű lávás kifejlődésű piroxén an
dezit; vagy a szubvulkáni benyomulással kapcsolatos sűrűségkontraszt; végül okozhatja 
egyszerű sűrűségváltozás az andeziten belül.

Ha a gravitációs maradékanomáliákat a földmágneses anomáliatérképpel egybevetjük, 
azt látjuk, hogy némelyik maradékanomália kis frekvenciájú és nagy amplitúdójú 
mágneses anomáliával korrelál. Az ilyen területeken az első alternatíva a valószínű. 
Ahol a maradékanomáliák tereülete mágneses szempontból nyugodt, anomáliamentes, 
ott a második alternatíva érvényes. Ahol végül a maradékanomáliákkal kis ampitudójú, 
relatív mágneses maximumvonulatok korrelálnak, a harmadik változat kerül előtérbe.

Az első és a harmadik csoport területei: Kishideghegy, Bányapuszta, Pintérbérc, stb. 
A második csoport területe ettől D-re van, az ismert szubvulkáni benyomulás területén.

Mindezek, a közvetlen érckutató geoelektromos módszerek számára előkutatásul 
szolgáltak.

A közvetlen, részletes érckutatás geoelektromos felszíni ellenállásmérésekből és ger
jesztett potenciálmérésekből állott. Az előbbivel a lávás fácieseket és a bennük lévő kis 
ellenállású tömegeket, az utóbbival a Rózsahegy és a Kishegy környékén elszórtan 
észlelt GP anomáliákat akartuk körülhatároni.
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18. ábra Gravitációs maradékanomáliatérkép a földmágneses hatókkal 
Fig. 18 Residual gravity anomaly map, with magnetic bodies 

Рис. i8. Карта остаточных аномалий поля силы тяжести с магнитными



Az ellenállásmérésekből többféle izoohmtérképet szerkesztettünk. Az AB =640 ni 
elektróda-távolsággal szerkesztett térképen (19. ábra) a 150—350 ohmm-es maximumok 
DNy—EK csapásúak. Közöttük minimumsávok vannak. A rendkívül tagolt topográfia 
következményeképpen ezeknek a sávoknak világos, egyértelmű körülhatárolása nehéz.

A vertikális elektromos szondázásokat, 100 m-es átlagos pontsűrűséggel, szelvények 
mentén végeztük. Eredményeiket a 20. és a 21. ábra mutatja. Az V. szelvényben egy 
nagy ellenállású, valószínűleg lávás fáciest fokozatosan vastagodó piroklasztikus összlet 
fed. Ennek felső, 20—25 m vastag része nagyobb ellenállású, valószínűleg azért, mert 
száraz. A lávás kifejlődésű andezit ellenállása 160—1250 ohmm között van úgy, hogy 
minél magasabb a helyzete, annál nagyobb az ellenállása. A szelvények négy szakaszán 
is kimutattunk függőleges határú, kiscllenállású (48—112 ohmm), andeziten belüli 
tömegeket. A gerjesztett potenciál anomáliák térképén (22. ábra) az rj >  2,5% ano- 
máliás terület E felé szélesedik. A nagy anomáliák általában EEK-i csapásúak, de számos 
szabálytalanul elhelyezkedő anomália is megfigyelhető.

Viszonylag nagy GP anomáliákat igen gyenge százalékú szulfidos ércek is előidéz
hetnek, ha az eres érchintések kellően sűrű hálózatot alkotnak.

Ha a korábban említett andeziten belüli kisellenállású tömegek határait a felszínre 
vetítjük, egy 2—2,5 km-es hosszúságú, DDNy—EEK csapású sávrendszert kapunk. 
A legnagyobb GP anomáliák ezek fölött találhatók.

A felsorolt mérések eredményei logikusan összefüggő és egymást kiegészítő adat- 
rendszert alkotnak. A pozitív gravitációs maradékanomáliát okozó és kisellenállású 
zónák DDNy—EEK csapású hosszú töréseket jelezhetnek: olyan töréseket, amelyek 
mentén feltörő hidrotermális oldatok a mellékkőzeteket 100—150 ni széles sávban 
átitatták. Az ugyanitt lévő GP anomáliák sejtetik hogy, ez a folyamat valószínűleg 
szulfidos érceket hozott létre.

Néhány adat arra utal, hogy ha volt ilyen ércesedés, akkor a vulkáni tevékenység utolsó 
fázisában jö tt létre.

Egy mélyszinti ércesedés sem lehetetlen, ezért egyik leglényegesebb eredményünknek 
a karbonátos aljzat meghatározását tartjuk, és ismételten felhívjuk a figyelmet annak 
emelt részére, amelynek további kutatását 1970-ben tervezzük.

További terveinket az eddigi eredmények szabják meg. Két lényeges — inkább 
kutatáspolitikai — problémánk van. Az egyik, hogy a geofizikai kutatás területét 
minél előbb összehozzuk a földtani kutatás területével (az ELGI korábban kezdte a te
rületen méréseit — az akkori földtani koncepciónak megfelelően — a jelenlegi, ismertebb 
területen). A másik probléma, hogy vajon az igen lassú mikrogravitációs mérésekkel 
haladjunk-e előre (a hegység légimágneses felmérése már megtörtént), vagy pedig 
a részletes érckutató GP mérések orientálására ritka hálózatú GP méréseket végezzünk. 
A két probléma összefügg és gazdasági oldala is van. A gravitációs mérés igen olcsó, 
viszont ha ez szabja meg a haladás ütemét, kb. öt év múlva vizsgáljuk majd a földtani 
térképezés jelenlegi területét.
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19. ábra. Izoohmtérkép (AB=640 m) 
í az 1968. évi mérések; 2 az 1969. évi mérések

Fig. 19 Isoohm map (AB=640 m)
1 the 1968 survey; 2 the 1969 survey

Рис. 19. Карта изоом (AB = 640 м)
1 — работы 1968 г.; 2 — работы 1969 г.

20. ábra. Az V. geoelektromos szelvény (Kishideghegy—Nagy hideghegy) -*•

Fig. 20 Electrical profile V (Kishideghegy—Nagy hideghegy)

Рис. 20. Электрический разрез по профилю V. (Кишхидегхедь—Надьхидегхедь) -►
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Fig. 21 Electrical profile XI (Kovácspatak—Rózsahegy)

Рис. 21. Электрический разрез по профилю XI (Ковачпатак—Рожахедь)
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22. ábra Gerjesztett potenciál anomáliatérkép
1 izovonalnZ%-ban;
2 GP szelvényhálók középpontja;
3 kisellenállású zónák;
4 gránátos amfibol-kloroandezit;
5 amfibol-kloroandezit;
6 biotit-amfibol- kloroandezit;
7 biotit-amfibolandezit;
8 biotit-amfibol-klorodácit;
9 amfibolos piroxénandezit 

Fig. 22 Induced-potential anomaly map
1*1 -isoline, in % ;
2 center of the induced-potential networks;
3 low-resistivity zones;
4 garnet-bearing amphibole-chloroandesite;
5 amphibole-chloroandesite;
6 biotite-amphibole-chloroandesite;
7 biotite-amphibole-andesite
8 biotite-amphibole-chlorodacite
9 amphibolic pyroxene-andesite

Рис. 22. Карта аномалий по методу нызванного потенпиала

1 -  Изолинии Ч  в %  ;

2- центр сети профилей, проведенных методом вызванного по- 
тенциала;

3 "  зоны, характеризующиеся низкими величинами сопротивления 

4 '  гранатоносные амфиболо-хлорандезиты;

5 " амфиболо-хлорандезиты;

6 - биотито-амфиболо-хлорандезиты;
7 “ биотито-амфиболандезиты;

8 - биотито-амфиболохлордациты;
9 - ам фи больные пироксеноандезиты




