
15 EGYÉB FÖLDTANI KUTATÁSOK*

Az ELGI 1969-ben is végzett olyan kutatásokat, amelyek nem részei egy nagymé
retű saját komplex kutatási programnak, hanem vagy elszigetelt, egyedi (pl. háló
zatbefejező) mérések, vagy pedig a kapcsolódó kutatásokat más intézmény végzi.

Ismeretes, hogy nyomtatott 200 000-es országos áttekintő földmágneses térképünk 
érdekesebb anomáliacsoportjait évről-évre részletező mérésekkel rendszeresen vizsgáljuk. 
Ezeket a méréseket vagy földön Fanselau-féle magnetométerrel (AZ,  ZlH), vagy pedig 
levegőben, szovjet gyártmányú ferroszondás és hazai protonprecessziós magnetométerrel 
(AT)  végezzük. A mérések célja általában, hogy az anomáliákat okozó hatók térbeli 
helyzetét meghatározzuk. Ennek a törekvésnek alapja, hogy az anomáliák önmagukban 
nem nyújtják mindazt az információt, amelyet a földmágneses módszertől várni lehetne. 
A sok éven át végzett mérések és elméleti megfontolások azonban arra vezettek, hogy 
a hatószámításoknak Magyarország területén — és valószínűleg az egész Kárpát-meden
cében — korlátozott lehetősége van. Ennek oka, hogy földmágneses hatóink több 
szintben clhelyezkedő, rétegtanilag is különböző generációjú mágneses testek, de még 
saját rétegtani környezetükre sem szignifikánsak, hiszen pl. a miocén vulkanizmusnak 
csak igen kis része mágneses. Ezért az ilyen tevékenységet a jövőben erősen csökkentjük 
és a részleteket már most sem közöljük.

A A Z  és AH  méréseket a Jászságban és a Cserhát hegységben, a ZlT méréseket pedig 
a Börzsöny hegységben, a Mátra hegységben, valamint a Nyírségben végeztük.

Kiemeljük a cserháti méréseket, mert ezek az ugyanott folyamatban lévő részletes 
földtani térképezést egészítik ki. Ennek megfelelően itt most nem is közlünk részletesebb 
adatokat, hanem a MÁFI megfelelő térképsorozatában igyekszünk e mérés eredményeit 
közzéteimi. Mindössze annyit bocsátunk előre, hogy egyértelműen mágnesesnek 
csupán a piroxénandezit bizonyult.

A A T  mérések közül a börzsönyit beépítettük a 13 fejezetbe, a nyírségi mérések térképét 
pedig a l l  fejezetben közöljük. Erről azonban néhány szóval érdemes megemlékezni,

* Hoffer E., Kárpáti E., Komáromy I., Mészáros F., Morvái L. Nemesi L. Reményi Gy., 
Schönviszky L., Viola B.
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mert lényeges módszertani eredményt adott. A többszintű mérésekből olyan indik- 
ciókat kaptunk, amelyeket csak összetett (egymás alatt elhelyezkedő) mágneses hatókkal 
tudunk magyarázni. Egy modell-kísérlet és elméleti számítások segítségével a mág
neses hatók ilyen elhelyezkedése igazolódott és tulajdonképpen ez volt az egyik oka 
hatószámítási szemléletünk megváltozásának (a másik ok a remanens mágnesezettség 
uralkodó volta, amint a paleomágneses kutatások kimutatták), amelyben eddig fő
leg a lefelé végtelen mágneses testek „ideológiája” uralkodott. Ennek megfelelően igye
keztünk meghatározni legalább egyik mágneses szintnek az alsó határfelületét és megle
hetős biztonsággal állíthatjuk, hogy a miocén vulkanizmus mágneses részének az alsó ha
tára a terület nagy részén 2500—3500 m mélységben van. Néha, mágneses és szeizmikus 
indikációk együttes értelmezésével, még a vulkanizmus központját is — úgy véljük 
— sikerült meghatározni.

A hálózatkiegészítő mérésekre példa a Duna-Tisza közén végzett áttekintő gravimeter- 
mérés. Még mindig van néhány folt országunk területén, ahol csak igen ritka Eötvös- 
inga hálózat áll rendelkezésre. Ilyen területek a Jászság, a Nyírség és néhány kisebb 
tcriiletfolt a Duna-Tisza közén. Az egységes graviméteres adatrendszer érdekében, 
valamint geodéziai megfontolásokból 1969-ben a Duna-Tisza közén kezdtük el a há
lózatkiegészítést. Kereken 3000 km2-t mértünk fel 1 áll/km2 sűrűséggel (a geodéziai 
gravimetria témakörében egyébként szervezési, alapfogalomtisztázási, lyukkártyás 
adattárolási és kozmikus bemérési tevékenység történt).

Az egyéb típusú kutatásaink közül kettőt részletesebben ismertetünk. Az egyik a DK  
Magyarországon (a békési medencében) végzett geoelektromos kutatás, a másik pedig az 
Állami Kutatási Alapból mélyített fúrások karotázsvizsgálata.

A  békési medencében 1969-ben mintegy 2000 km2-nyi területet mértünk fel, elsősorban 
tellurikus (TE) és dipól equatoriális (DE) mérésekkel. Ezenkívül kombinált DE és magne- 
totellurikus (MTP) méréseket végeztünk, valamint kísérletképpen alkalmaztuk az ún. 
elektromágneses térbcállás (EMT) módszerét.

Feladatunk, amint máskor is, а szint meghatározása és földtani értelmezése volt.
A terület földtani modelljét korábbi jelentéseinkben már összefoglaltuk; újabban 

nem jutottunk olyan adat birtokába, amely a modellt megváltoztatná.
Méréseink eredményeit először módszerek szerint ismertetjük.
A tellurikus mérés eredménye az izoareatérkép (32 ábra; barna vonal). A jelenleg 

közölt izoareatérkép az 1968. évi tellurikus méréseknek azt a részét is tartalmazza, ahol 
1969-ben DE szondázást végeztünk. Az egész izoareatérképre, de különösen K-i felére 
erős tagoltság jellemző.

A DE szondázásokkal elsősorban a medenceösszlet eredő fajlagos ellenállásának 
meghatározására törekedtünk. A szondázási pontokat az izoareatérkép segítségével, 
úgy telepítettük, hogy a mérendő görbéket a szekezeti hatások minél kevésbé torzítsák.

1. Azokon a területeken, ahol a tellurikus areaértékek 1,3-nál kisebbek, általában 
tiszta H  típusú görbéket kaptunk. A qa ezeken a területeken közel van az egységhez 
és horizontális változása viszonylag csekély (± 30%).
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32. ábra A békési medence izoa/ea és izoohm térképe 
Fig. 32 Isoarea- and isoohm-map of the Békés basin 

Рис. 32. Карта изоареал и иэоом Бекешского бассейна



2. Ahol az izoareaértékek 2-nél nagyobbak, a medencealjzat rendszerint igen mélyen 
van. Ilyen helyeken tiszta A  típusú görbéket mértünk. Békéscsaba környékén pl. még 
a 20 km AB távolságú szondázások sem érték el a gm szintet. Az MTP módszerrel meg
határozott S értékének felhasználásával azonban értelmeztük ezeket a DE méréseket 
és meghatároztuk egy második vezérréteg fajlagos ellenállását. Ez főleg azért volt 
lényeges, hogy a következő típusba tartozó görbéket értelmezhessük.

3. A közepes izoareaértékekkel jellemzett területeken rejtett A  típusú görbéket kaptunk, 
ezekből a ga értékeket a második vezérréteg fajlagos ellenállásának ismerete nélkül 
30—40%-os hibával tudtuk volna meghatározni.

A békési medence geoelektromos modelljét a 33. ábra mutatja, de már itt is jelezzük 
hogy а szint mélyresűllyedt része aligha azonos a preausztriai medencealjzattal.

A DE szondázásokból szerkesztett izoohmtérképet az 32. ábrán kék felülnyomással 
ábrázoltuk. A térkép tartalmazza az 1968. Évi Jelentésben közölt izoohmtérkép területét 
is, mert az újabb (A típusú) értelmezés miatt a térkép jelentős része átértékelésre szorult. 
Az izoohmtérképet röviden azzal jellemezhetjük, hogy a vezetőösszlet eredő fajlagos 
ellenállása a mély medencékben nagy, a peremi részeken pedig kisebb: kb. félakkora.

Az MTS, MTP és EMT mérések eredményeiről külön módszertani jelentésben szá
molunk majd be, de ezek a módszerek általában még nem érték el azt a kísérleti szin
tet, hogy eredményeiket értékelhetnénk.

А дж szint mélységtérképét (34. ábra) a szokásos módon szerkesztettük. A térkép önma
gáért beszél, de néhány lényeges elemét röviden összefoglaljuk. Közepén nagymélységű 
(H >8000 m), ENy—DK-i csapású, széles árok húzódik.DNy-i pereme a Pusztaföldvár— 
Battonya gerinc ÉK-i oldalán lévő Geszt—Mczőgyán kiemelkedés, amely Okány—Sarkad 
vonalában vetőkkel kapcsolatos. Már ez maga is új adat, de figyelmet érdemel néhány 
kisebb gerinc, amelyeknek szénhidrogénkutatási jelentősége lehet (Geszt—Doboz— 
Sarkad környéke).

А д szint földtani azonosítására csak a Pusztaföldvár—Battonya gerinc területén van 
lehetőségünk, ahol fúrásokból tudjuk, hogy a preausztriai medencealjzattal azonos. A me
dence középső részén mért rendkívüli nagy mélység jelenlegi földtani ismereteinkkel 
és elgondolásainkkal nem magyarázható.Alig képzelhető, hogy a preausztriai medence- 
aljzat ilyen mélységben van, mert ez azt jelentené, hogy legközelebbi kibúvása (pl. 
az 50 km-re lévő Bihar hegység) Mount Everest méretű (részben eltakart) röghegységet 
alkot. А szint nyílván a preausztriai aljzat alatt halad. Ennek oka a kisellenállású 
mezozoós vagy paleozoós összlet lehet (hazai gyakorlatban ilyen modellel csereháti ku
tatásainknál találkoztunk, de jóval kisebb mélységben).

Kutatási területünk E-i részén, ahol csak méréseket végeztünk, az izoareatérkép 
(32 ábra) — a felsoroltakon kívül — néhány indikációra hívja fel a figyelmet. Ilyen 
pl. a Mezőgyán, Geszt és a Sebeskörös közötti maximumterület, a Gyoma és Mezőberény 
között húzódó, valamint a Köröstarcsától K-re lévő maximum.

A következő években a geoelektromos komplexust elsősorban ezeken a területeken 
érdemes fejleszteni. A gM szint mélységtérképének ellenőrzése már szeizmikus feladat, 
amelyet nem az ELGI végez.
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34. ábra A Poo szint mélységtérképe a 33. ábra szelvényének nyomvonalával 
Fig. 34 Depth map of the Poo -horizon, with the survey line of Fig. 33 

Рис. 34. Карта глубины залегания горизонта с профилями, указан
ными на рис. 33.



A másik kutatás, amelyet kissé részletesebben ismertetünk, a perspektivikus fúrások 
karotázsvizsgálata. Ez a kutatás — amint a múltban is — egyúttal módszertani kutatás, 
ezenkívül mélyfúrási geofizikai műszerfejlesztésünk számára terepi bázisul szolgál.

A terepi tevékenység főleg a Mátra hegységre; valamint a Dunántúli Középhegységre 
koncentrálódott. A Mátra hegységben újraértékeltük az eddigi fúrásokat; munkánkat 
elsősorban az azonos fáciesu képződmények, valamint az érces zónák korrelációja 
vezérelte. A Dunántúli Középhegységben nem mértünk olyan fúrásban, amelyik ásványi 
nyersanyagot harántolt; feladatunk ezért a lithológiai tagolásra, a maghiányos sza
kaszok értelmezésére, valamint műszaki feladatok megoldására korlátozódott.

Módszertani kutatásaink többek között a szelektív gamma-gamma módszerek köré
ben mozogtak. A metodika a korábbitól főleg abban különbözött, hogy szcintillációs 
detektálást alkalmaztunk. Ezzel a szonda hosszúságát akartuk rövidíteni, hogy a sűrű
séghatást csökkentsük és mérőrendszerünket nehéz elemekre érzékenyebbé tegyük. 
Célunk volt azonban az energiaszelcktív mérés is, mert címek bevezetésétől azt várjuk, 
hogy elemeket tudjunk elkülöníteni.

Szulfidos ércek kimutatására, valamint bauxit-kutatófúrásokban, neutronaktivációs 
analízist alkalmaztunk. Célunk az aktiválással gerjesztett Al és Cu izotópok kimutatása 
volt. Azt tapasztaltuk, hogy az alumínium Compton-csúcsa elnyomja a réz Compton- 
csúcsát. Szulfidos érc kutatásában ez hátrány, bauxitkutatásban azonban előny (35., 36. 
ábra). Tény, hogy Magyarországon ez volt az első energia szelektív mérés fúrólyukban.

35. ábra. Szulfidos érc aktiválási görbéje 36. ábra. Bauxit aktiválási görbéje

Fig. 35 Activation curve of a sulphidic ore Fig. 36 Activation curve of bauxite

Рис. 35. Кривая активации сульфидных руд Рис. 36. Кривая активации бокситов
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A kétparaméteres neutronszelektív szondával 1969-bcn már rutinszerű szelvényezést 
folytattunk különféle (vízkutató, érckutató, stb.) fúrásokban. Az 1969. évi munka 
fő célja egyrészt a neutron-neutron szonda felbontóképességének vizsgálata, másrészt 
porozitásmeghatározás volt. Az utóbbinál felhasználtuk a modell-telepen mért hitelesítő 
görbét. Megállapítottuk, hogy a neutron-neutron szelvényezés felbontóképessége na
gyobb, mint a neutron-gamma szelvényezésé. Egy szintváltóval és amplitúdónagyítóval 
ellátott új felszíni egység lényegesen növelte a neutron-szelvényezés dinamikáját. A gör
béket ezáltal részletesebben tanulmányozhattuk. A neutron-neutron görbék felbontóké
pessége a fúrólyuk átmérőjével kapcsolatos, mégpedig azért, mert nagyobb átmérőjű 
lyukban több a víz (H). Nyilvánvaló, hogy a vízzel telített porózus réteg is hason
lóan viselkedik. A korrekciós faktort irodalomból határoztuk meg. A termikus neutron
neutron görbéknél túlságosan nagy porozitást kaptunk. Az epitermikus görbékből szá
mított értékek azonban összemérhetők az ellenállásgörbékből számított értékekkel. 
A Mátra hegységben repedezett zónák, agyagosodott zónák kimutatására a neutron
neutron szelvényezést sikerrel alkalmaztuk.

Felsorolt munkáink közben az ELGI-ben készült szcintillációs berendezések, valamint 
GM-csöves egy- és kétparaméteres szondák terepi próbaméréseit is elvégeztük.

Mindezeken kívül néhány mérnökgeofizikai vizsgálatot végeztünk Dorogon (mészkő
kutatás), Eger mellett (üregkutatás) és a Ny-i Dunántúlon (vízkutatás).
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