
1 FÖLDTANI KUTATÁS



7. ábra. Az ELGI 1987. évi terepi kutatásai
1 — ásványi nyersanyagok komplex kutatása;
2 — mérnökgeofizikai és vízföldtani kutatás;
3 — szeizmikus földkéreg- és litoszféra-kutatás;
4 — gravitációs mérés;
5 — szeizmikus kutatás;
6 — geoelektromos szelvénymenti mérés;
7 — geoelektromos területi mérés

Fig. 7. Field work of ELGI, 1987
1— integrated prospecting for minerals;
2— hydrogeological and civil engineering projects;
3— seismic crustal and lithospheric investigations;
4— gravity survey;
5— seismic survey;
6— geoelectric profiles;
7— geoelectric network

Puc. 1. Полевые работы ЭЛГИ за 1987 г.
1 — комплексные работы на полезные ископаемые
2 — инженерногеофизические и гидрогеологические изыскания
3 — сейсмическое исследование земной коры и литосферы
4 — гравиразведка
5 — сейсморазведка
6 — электроразведка в профильном варианте
7 — электроразведка в площадном варианте
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1.1 REGIONÁLIS FÖLDTANI ÉS ÁSVÁNYI 
NYERSANYAGKUTATÁS A DUNÁNTÚLON

1.1.1 Komplex geofizikai kutatás a Dunántúli-középhegységben*

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1987-ben is jelentős munkát 
végzett a Dunántúli-középhegység területén. Igaz ez a megállapítás akár a munka 
volumenét, akár a nyersanyagkutatási eredményeket tekintjük. Az eredményesebb 
kutatás érdekében végzett módszerfejlesztésünkről a 2.1 és 2.2 fejezetben számolunk 
be.

Az elvégzett munka értéke 35 millió forint. Ennek 71,1 %-át bauxitkutatásra, 
17,5 %-át barnakőszén-kutatásra, 11,4 %-át regionális jellegű, illetve környezetvéde
lemhez és építésföldtanhoz kapcsolódó kutatásra fordítottuk. A pénzügyi fedezet
57,2 %-át a KFH a földtani kutatási alapból biztosította, 42,8 %-át pedig vállalati 
(Bauxitkutató V., Oroszlányi Szénbányák stb.) források adták.

A kutatási területeket az egyes alfejezetekben soroljuk fel. Bár külön program 
tartalmazza a bauxit-, a kőszén- vagy a Balaton-felvidéki regionális kutatást, minden 
területen most is törekedtünk a komplex nyersanyagkutatásra. A geofizikai mérések 
tervezését és értelmezését úgy végezzük, hogy egy-egy területen a földtanilag lehet
séges összes hasznosítható ásványi nyersanyagról információt kapjunk. Ez a komp
lex szemlélet feltétlenül szükséges az eocén kőszénkutatás, illetve az eocén fedőjű 
bauxitok kutatása esetén (így természetesnek és sikeresnek kell tekintenünk a bauxit- 
kutatás keretében tárgyalt bajnai, 10 méter vastagságú kőszenet harántolt fúrás tele
pítését). A mérnökgeofizikai és környezetvédelmi, felszínközeli vizsgálatok, vagy a 
karsztvízhez kapcsolódó nagymélységű kutatások viszont speciális méréseket igé
nyelnek, amelyeket elkülönítve, célorientáltan kell terveznünk.

Geofizikai előkészítés alapján 1987-ben 180 fúrást mélyítettek le a Dunántúli
középhegység területén. Ezek közül 175 fúrást (97,2%) a bauxitkutatás keretében, 
5 fúrást (2,8 %) pedig kőszén felderítésére mélyítettek. Á bauxit-előkutatási területe
ken összesen 47 fúrást készítettünk elő. Ebből 1 fúrás (Bn-160) harántolt 10 méter 
ipari kőszenet, 2 fúrás harántolt „nem ipari” minőségű bauxitot (Gyermely, Kislőd), 
7 pedig bauxitindikációt. A felderítő és részletes bauxitkutatásban méréseink ered
ményeit felhasználva 11 területen 128 fúrás mélyült le összesen 18 300 méter össz- 
hosszúságban. E fúrások közül 41 darab (32%) harántolt ipari minőségű bauxitot, 
hozzájárulva ezzel 15 új bauxitlencse felfedezéséhez. Az eocén kőszénkutatás bajna- 
epöli területén 3 fúrás, a lencsehegyi területén 2 fúrás mélyült. A reflexiós mérések 
alapján kitűzött Kesztölc-28 számú fúrás — 700 métert meghaladó mélységben — 
12 méter vastag, igen jó minőségű eocén kőszenet harántolt.

* Rezessy (7., Szabadváry L.
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a) Bauxit előkutatás*
A Magyar Állami Földtani Intézettel együttműködve folytattuk a Dunántúli

középhegységben és a Villányi-hegységben a Központi Földtani Hivatal által jóvá
hagyott és a Bauxitelőkutató Állandó Bizottsággal egyeztetett területi programoknak 
megfelelően a bauxit előkutatást.

A Gerecse-hegység DK-i előterének középső részén szén- és bauxitbányászat 
folyik, a csatlakozó területrészeken pedig a korábban befejezett előkutatás utáni fel
derítő fázisú kutatást végezzük. Az 1987-es előkutatási tevékenységünk így a perem
területekre irányult. Ezen területek bauxitperspektivitása kisebb a már megkutatott 
területekénél, de az esetleges előfordulásnak a produktív területhez való csatolási 
lehetősége miatt az előkutatás feltétlen indokolt.

Északon a Bajna-szomori, délen az alsóörspusztai, nyugaton a felsőgallai terü
leten végeztünk előkutatást (a területeket lásd az ELGI 1984. évi jelentése 2. ábráján). 
Az értelmezés és fúrástelepítés során törekedtünk azoknak a szerkezeti formáknak a 
felderítésére, amelyek egyaránt biztosíthatták az eocén kőszén és az eocén-, vagy 
oligocén fedőjű bauxit keletkezését és megvédését, mivel mindegyik területrész egy
aránt reménybeli mindkét nyersanyagra.

Az Északi-Bakonyban, a csehbányái területen négy, a pusztamiske-kislődi te
rületen egy fúrás mélyült le geofizikai előkészítést követően. Ez utóbbi esetben ked
vező kutatásmódszertani eredménynek tartjuk, hogy Maxi-Probe elektromágneses 
szelvény alapján nemcsak a felső bauxitszintet, hanem a mészkő fedő és a mészkő 
fekű között húzódó alsó szintet is sikerült jelezni. 1988-ban tovább dolgozunk mind
két területen.

A Bakony hegység Ny-i előterében, a diszeli területen az 1988-as előkutatás ter
vezéséhez a bauxitfedőben levő bazalttestek lehatárolásához mágneses méréseket 
végeztünk. A tapolcafői területen különböző földtani felépítésű és mélységű részterü
leteken végeztünk, elsősorban módszertani kutatást. A Villányi-hegység előkutatási 
programjának megfelelően újabb részterület előkutatását végeztük el.

Az előkutatási feladatok közül három területet mutatunk be részletesebben.

Bajna-Epöl* *
A terület előkutatását 1986-ban kezdtük gravitációs térképezéssel. A gravitációs 

Bouguer- és maradékanomália térképek elemzésével a medencealjzat feltételezett be
mélyedései fölött Maxi-Probe elektromágneses szelvényeket mértünk. Az elektro
mágneses szelvényekre 10 fúrást telepítettünk. A fúrások mindegyike igazolta a me
dencealjzat feltételezett bemélyedését. A fúrások közül három harántolt eocén kép
ződményt, és egy (Bn-160) 10 m vastag ipari minőségű barnakőszenet. A 2. ábrán 
látható, hogy a barnakőszenet harántolt fúrás egy olyan medencealjzat bemélyedés
ben található, amelyet D és Ny-felé egy-egy 100-150 m elvetési magasságú vető ha- 
rántol. A gravitációs kép alapján ez a kis medence 0,6 km2 kiterjedésű. A Maxi- 
Probe elektromágneses szelvények értelmezésénél -  a korábbi tapasztalatokkal és a 
karotázs mérésekkel összhangban -  feltételeztük, hogy az eocén képződmények és az 
oligocén összlet alján található homokos, homokköves összlet fajlagos ellenállása 
közel azonos, így geoelektromos mérésekkel nem választható szét. A BN12X szel
vény alapján a széntelepes összlet déli irányban történő eredeti települési kiékelődését 
tételezzük fel.

* Farkas /., Rezessy G.
♦* Vértesy L.
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2. ábra. Maxi-Probe elektromágneses szelvény, Bajna-Epöl
a) BN12X É-D irányú szelvény
b) BN12AX Ny-K irányú szelvény

1 — felsőtriász mészkő és dolomit; 2 — eocén képződmények és oligocén homokkő; 3 — fiata
labb oligocén képződmények

Fig. 2. Maxi-Probe electromagnetic profile, area Bajna-Epöl
a) Profile BN12X, direction N-S
b) Profile BN12AX, direction E-W

1—Upper Triassic limestone and dolomite; 2—Eocene formations and Oligocene sandstone; 
3—younger Oligocene formations

Puc. 2. Электромагнитный профиль Макси-Проб, Байна-Эпёль:
a) Меридиональный профиль BN12X,
b) Широтный профиль BN12AX

1 — верхний триас, известняки и доломиты; 2 — эоценовые отложения и олигоценовые 
песчаники; 3 — отложения более высоких горизонтов олигоцена
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Alsóörspuszta

A Mány I/A bányaüzemtől délre található középsőtriász dolomit kibúvások 
környezetében 1987-ben indult a bauxit előkutatás. A terület kutatásához a szén
bányászat részéről is felmerült a kibúvások és a már ismert szénmedence közötti, 
mintegy 400 m széles zóna megismerésének igénye.

Tekintettel a terület tektonizáltságára a fúrásos kutatás geofizikai előkészítést 
igényelt. A medencealjzat szintjének nagymértékű változása nagy felbontóképességű 
módszer alkalmazását követelte meg. A feladat megoldására két elektromágneses 
szelvényt mértünk a kibúvásról indítva. A ZSK6X (3. ábra) alapján több lépcsőből 
álló vetőrendszert határoztunk meg. A legszélesebb lépcsőn lemélyített Ma-317-es 
fúrás miocén rétegsor után 60 m-nél érte el a dolomitot. A fúrás igazolta a kismély- 
ségű aljzat-lépcsők meglétét, eocén képződményeket azonban nem talált.

Az eredmények alapján, a szénkutatási programban többször szóba került se
kély terület a további kutatásból kizárható.

3. ábra. Maxi-Probe elektromágneses szelvény. Alsóörspuszta
1 — középső triász dolomit; 2 — feltételezett áthalmozott dolomittörmelék (miocén); 3 — mio
cén összlet

Fig. 3. Maxi-Probe electromagnetic profile, area Alsóörspuszta
1—Middle Triassic dolomite; 2—redeposited dolomite clasts (Miocene); 3—Miocene formations

Puc. 3. Электромагнитный профиль Макси-Проб, Алыноёршпуста:
1 — средний триас, доломиты; 2 — предполагаемая толща, состоящая из переотложенных 
обломков доломитов (миоцен); 3 — миоценовые отложения

Tapofcafő*

А tapolcafői terület előkutatását az alsó- és felső bauxitszint feküképződmé- 
nyeinek (kréta ugodi mészkő illetve triász fődolomit) jelenléte, és a bakonyjákói 
terület közelsége indokolja.

Az előzetes földtani információk alapján kutatási szempontból három földtani 
modellt különböztetünk meg:
* Kiss J.
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— a felsőtriász dolomitot, mészkövet csak oligocén képződmények fedik;
— a felsőtriász képződmények fedője szenon márga, illetve mészkő, amelyek 

sokszor felszíni kibúvásként is ismertek, de többnyire oligocén és negyedidő
szaki törmelékes üledékkel vannak lefedve;

— a triász aljzat feletti felsőkréta összleteket eocén mészkő fedi.
Az előkutatási program 1986-ban hálózatosán lemért tranziens szelvényezéssel 

indult. A mérési eredmények alapján kijelöltük a bauxitra perspektivikus területré
szeket, és ezeken 1987-ben fúráselőkészítés céljából térképező geofizikai méréseket 
végeztünk.

A homokbödögei területrész az első földtani modellhez sorolható. A tranziens 
elektromágneses mérések az aljzatot 50-200 m mélységben mutatták ki. A potenciál
térképezés és a tranziens, MFS szelvények alapján lemélyült UG-377 fúrás a tran
ziens adatokkal megegyezően 77 m-ben adta meg az aljzat mélységét (4. ábra).

ÉÉNY DDK

4. ábra. Tranziens elektromágneses szelvény, Tapolcafő 
1 — felsőtriász dolomit; 2 — oligo-miocén fedőrétegek

Fig. 4. Transient electromagnetic profile, area Tapolcafő 
1—Upper Triassic dolomite; 2—Oligo-Miocene cover

Puc. 4. Электромагнитный профиль по данным МПП, Тапольцафё
1 — верхний триас, доломиты; 2 — перекрывающие отложения олигомиоцена

А második és harmadik modellnek megfelelő földtani felépítés esetén az előku
tatás legfontosabb feladata a fedőképződmények alatti karbonátos kifejlődésű felső
kréta képződmények, mint potenciális bauxitfekü lehatárolása. Az ugodi mészkő 
és a polányi márga változatos települési viszonyai miatt ezt a feladatot a térképező 
geofizikai módszerekkel lehet a legkisebb költségráfordítással megoldani.

Az Attyapuszta környékén elvégzett tranziens és Maxi-Probe mérések az ugodi 
mészkő alatti triász aljzatot nagy mélységben (350 m) mutatták ki, amit a triász rög 
tetején lemélyült Pk-2 fúrás igazolt. Az MFS mérések a bauxitszint mélységének jel
zése mellett felhívták a figyelmet a kréta összlet mélység szerinti változó kifejlődésére 
(5. ábra). A kréta ugodi mészkő alsó, 150 méter vastagságú összletének ellenállása 
megnő (lásd a karotázs ellenállás szelvényt), és a mészkövön belül törmelékes, már- 
gás padok jelennek meg. Ezek, a környezetükhöz képest jól vezető rétegek, egyaránt 
megtalálhatók az MFS és karotázs ellenállás görbén.
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Az ugodi mészkő felszínét VLF térképezéssel, sekély- és mérnökgeofizikai szon
dázásokkal kutattuk. A mérési eredmények alapján bauxitot nem sikerült kimutatni, 
bár az egyik ponton a természetes gamma értékek egy 1 m vastagságú bauxitos agya
got jeleztek.

a. b. c.

5. ábra. A Pápakovácsi-2 fúráson mért Maxi-Probe frekvencia-szondázás (MFS)
a) Fúrási rétegsor
b) MFS mélység-látszólagos ellenállás görbe
c) Átlagolt karotázs ellenállásszelvény 170 és 370 m között 

1 — felsőkréta ugodi mészkő; 2 — felsótriász dolomit

Fig. 5. Maxi-Probe frequency sounding at borehole Pápakovácsi-2
a) Lithologic column
b) Sounding curve: depth versus apparent resistivity
c) Averaged resistivity log between 170 and 370 m

I—Upper Cretaceous Ugod limestone; 2—Upper Triassic dolomite

Puc. 5. Частотное зондирование М акси-Проб по скважине П апаковачи-2:
a) Разрез по скважине
b) Кривая глубина — кажущееся сопротивление по данным зонди- 
рования
c) Усредненная кривая сопротивлений по каротажу интервала
170-370 м

1 — верхний мел, угодский известняк; 2 — верхний триас, доломиты

b) Felderítő- és részletes fázisú bauxitgeofizikai kutatás *

1987. folyamán a következő körzetekben végeztünk felderítő és részletes fázisú 
bauxitgeofizikai kutatást:

— Nyírád körzete: Sástó, Nyírespuszta;
— Farkasgyepü körzete: Hubertlak, Iharkút-nyugat, Bakonyjákó—Farkas- 

gyepü, Pápa vár—Gáthegy, Bakonyjákói hátság;
* Rezessy G., Tóth Cs.
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— Bakonyoszlop körzete: Fenyőfő-dél sekély terület, Bakonyoszlop-nyugat se
kély terület, Bakonyoszlop-délnyugat (Gézaháza-dél), Csetény-északnyugat;

— Nagyegyháza körzete: Csákánypuszta-kelet (Szár), a Zuppa hegycsoport 
(Vázsonypuszta), Somlyóvár-nyugat—Tükröspuszta.

Megbízónk ebben az évben is a Bauxitkutató Vállalat volt. Kutatásunk szorosan 
kapcsolódik a felsorolt négy körzetben dolgozó BKV fúrócsoport munkájához. Leg
sikeresebbnek a Bakonyoszlop és Csetény környéki kutatást tekintjük. Itt jelentős a 
Csetény—I telep jó minőségű bauxitvagyona, de e mellett külön is meg kívánjuk em
líteni a súri aljzat-kiemelkedés északnyugati előterében mélyült fúrásokat (Sr—66, 
—69, —71, —74), amelyek 200—350 méteres mélységben ipari minőségű bauxitot 
harántoltak. A geofizikai adatok arra utalnak, hogy ezekkel a fúrásokkal önálló 
bauxitlencséket fedeztek fel. Úgy tűnik, hogy a geofizikai kutatási módszertan — ami 
gravitációs előkészítés alapján tervezett Maxi-Probe frekvenciaszondázásokból áll — 
az adott földtani modellen eredményesen alkalmazható. A terület geofizikai tovább- 
kutatása 1988. évi kiemelt feladatunk.

Az 1987. évi kutatások nagy részét a 60 méternél sekélyebb medencék területén 
végeztük. A külfejtéssel kitermelhető bauxitvagyon jelentőségének megfelelően két 
új módszer alkalmazásával bővítettük a geofizikai mérések eszköztárát. A mérnök- 
geofizikai szondázásokkal (ELGI 1985. évi jelentése, 98 old.) már a bauxitos összlet 
közvetlen kimutatása vált lehetővé.

Műszaki-tudományos együttműködés keretében az Osztrák Szövetségi Földtani 
Hivatal szakemberei DIGHEM-II. típusú berendezésükkel helikopteres elektromág
neses méréseket végeztek a Gerecse hegységben (Somlyóvár és Szár) és a Bakony
ban (Csesznek-dél). A mérések feldolgozása és előzetes értelmezése megtörtént, a 
kimutatott anomáliákat felszíni mérésekkel, fúrásokkal 1988-ban ellenőriztük. A szári 
terület eddigi elemzése igazolja előzetes számításainkat: a módszer kutatási mély
sége a felszíntől 60-80 méter mélységig terjed tipikus hazai bauxitmodelljeinknél. 
Azt is figyelembe véve, hogy a 40 km2 terület felméréséhez 26 óra repülési időre volt 
szükség, a légi elektromágneses mérések kiterjedtebb alkalmazását indokoltnak 
tartjuk. A légi módszerekkel bővített módszeregyüttessel a reménybeli sekély bauxit- 
területek megkutatását időben jelentősen csökkenteni lehetne.

Fenyőfő dél sekély terület *

A fenyőfői bauxitelőfordulás egy része kismélységű, felszínről fejthető bauxit- 
lencsékből áll. 1987. évi feladatunk az előfordulás tágabb környezetének kutatása 
volt. A földtani modell az előkutatás során mélyült fúrásokból vázlatosan ismert. 
Ezek szerint a kréta bauxit a terület legnagyobb részén kis mélységben (max. 100 
m-ben) található. Feküje triász időszaki dolomit vagy mészkő, fedője oligocén korú 
homokos, agyagos összlet, vagy középsőeocén korú mészkő.

Az 1987. évi geofizikai kutatás első fázisát dachsteini mészkő kibúvások közötti, 
25 x25 méteres hálózatú, VLF térképezés képezte. Előzetes ismereteink szerint a 
feltételezett bauxitcsapdák mindegyike „megfogható” az ilyen sűrű mintavételezésű 
térképezéssel. A rádióhullámú (VLF) mérésből kapott látszólagos ellenállás-térkép 
(6. ábra) jelez egy ellenállás-minimumot, amelyen mindeddig mélyfúrás nem mélyült. 
Értelmezésünk szerint a dachsteini mészkő itt egy potenciális bauxittároló töbröt 
alkot. A mészkő-töbröt kitöltő anyag minősítésére mérnökgeofizikai szondázást

* Antalné Bodrogi M.
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Fig. 6. VLF resistivity map, area Fenyő- 
fő-South

1—suggested exploratory borehole; 2—bore
hole penetrating bauxite of industrial value

Puc. 6. Карта сопротивлений ОНЧ 
по участку Феньёфё-юг

1 — проектная скважина; 2 — скважина, 
вскрывшая кондиционные бокситы

7. ábra. Mérnökgeofizikai szondázás а Т-5 tervponton (Bakonyszentlászló-122)
1 — össznyomás (MPa); 2 — csúcsnyomás (MPa); 3 — természetes gamma aktivitás (cpm); 
4 — térfogatsúly (t/m3); 5 — litológiai oszlop: A — vízzáró agyagos összlet, B — kavicsos 
összlet, C — homokos összlet, D — bauxit

Fig. 7. Penetration sounding at suggested exploratory borehole T~5 (Bakonyszent
lászló-122)

1—hydraulic pressure (MPa); 2—cone pressure (MPa); 3—gamma-ray activity (cpm); 4—density 
(t/m3); 5—lithological column: A—water-sealing clays, B—gravel, C—sand, D—bauxite

Puc. 7. Инженерно-геофизическое зондирование на проектном пункте Т-5 
(скважина Баконьсентласло-122)

1 — суммарная нагрузка (Мпа); 2 — нагрузка на острие прибора (Мпа); 3 — естественная 
гамма-активность (имп/мин); 4 — объемный вес (т/м3); 5 — литологическая колонка: А 
— водоупорные глины, В — галечники, С — пески, D — бокситы
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kezdeményeztünk. Három paramétert — csúcsnyomást, össznyomást, és természetes 
gamma aktivitást — mértünk, melyek közül a természetes gamma aktivitás ugrás
szerű növekedése a nyomásgörbék enyhébb kitérésével együtt jelzi a bauxitot. A T—5 
tervponton mért mérnökgeofizikai szondázás eredményét a 7. ábrán mutatjuk be. 
Ezen 8 és 9 méter között figyelhető meg a bauxitra jellemző görbe-konfiguráció. 
Ezért javasoltuk fúrás mélyítését, amely Bszl-122 számmal meg is valósult. A fúrás 
— a geofizikai kutatás eredményét igazolva — oligocén összlet alatt, 8,7 métertől
21,3 méterig bauxitos összletet harántolt. A mérnökgeofizikai szondázással kapcso
latban szólni kell annak jelenlegi korlátáiról. Behatoló képessége a harántolt összle- 
tek keménységétől függően nagyon változó, de a 30-40 métert nem haladja meg. 
Jelen fúrás 8,7 métertől 21,3 méterig harántolt bauxitos összletet és 37,7 méterben 
állt le. A mérnökgeofizikai szondázás behatolása csak 11,5 méter volt, így csak a 
bauxitos összlet felső határát tudtuk jelezni.

Eddigi tapasztalataink szerint a felszínközeli bauxitkutatásban — kedvező telep- 
modellek esetén — mérnökgeofizikai szondázással jelentősen csökkenthető a kutatás 
összes költsége, valamint javítható a produktív fúrások aránya.

Szár-Csákány puszta *

Szárliget falutól DNy-ra, a Kőhegy és a Hosszúhegy felsőtriász korú dolomit 
tömbjei közt húzódó, ÉÉNy-DDK-i csapású, ÉÉNY-felé táguló és mélyülő meden
cében VLF méréseket végeztünk (8. ábra). A VLF Qfl látszólagos ellenállás térkép 
alapján a meddő Tbt-7 fúrástól D-ге jelöltük ki a T3 tervpontot, amely Szár-61 
néven mélyült le. A fúrás 25 és 35 m között ipari minőségű bauxitot harántolt mio
cén és oligocén fedőképződmények alatt.

Ettől a területrésztől É-га, a Tatabánya-Nagy egyháza közti műút vonaláig 
— a nagyobb aljzatmélység miatt — PM mérésekkel kutattuk a triász időszaki aljzatot 
(9. ábra). Az 1982-ben lemélyített Szt-9-es meddő fúrástól ÉNy-ra 150 méterre levő 
nagy vezetőképességű helyre jelöltük ki a TI4 számú tervpontot. Az ezen a helyen 
lemélyített Szár-63 fúrás 137,5 és 147,5 m között — középső eocén mészkő alatt — 
harántolt bauxitos összletet, amelyből 6 m vastag összlet első osztályúnak minősült. 
A fúrás igazolta a térség előkutatása során megfogalmazott gondolatot: a nagyegy
házai és a tatabányai szénmedence közötti ősföldrajzi egység bauxitra perspektivi
kus. A terület előkutatását 1988-ban gyorsított ütemben folytatjuk.

c) Eocén barnakőszén kutatás

Az eocén barnakőszén előkutatási program keretében folytattuk az Oroszlányi 
Szénbányák érdekeltségi területén a Mór-észak medenceperem (Bokod-II — Már- 
kushegy), illetve a Dorogi Szénbányák hosszútávú ellátására a Bajna—Epöl terület 
geofizikai kutatását. A gravitációs előkészítés (ELGI, 1986. évi jelentése, 17-18. 
oldal) után Mór mellett szeizmikus reflexiós méréseket végeztünk. A Bajna-epöli 
területen korábban szintén elvégeztük a gravitációs térképezést (ELGI 1986. évi 
jelentése 16— 17. oldal). A gravitációs maradék-anomália térképek alapján tervezett 
1987. évi szeizmikus refrakciós és geoelektromos mérések szolgáltatják az informá
ciót a kutatófúrások tervezéséhez. Az Epöl-Sárisáp közötti területen folytattuk a 
100x100 méteres hálózatos gravitációs méréseket. Részletesebben az Oroszlányi 
Szénbányák részére végzett, bányatervezési fázisban levő kutatási feladatot ismertet
jük.
* Szilasi Gy.
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8. ábra. VLF ellenállástérkép a Szár-Csákánypuszta területen
1 — javasolt fúráspont; 2 — ipari bauxitot harántolt fúrás; 3 — meddő fúrás

Fig. 8. VLF resistivity map, area Szár-Csákánypuszta
1—suggested borehole site; 2—borehole penetrating bauxite of industrial value; 3—borehole 
without bauxite

Puc. 8. Карта сопротивлений ОН Ч по участку Сар-Чаканьпуста
1 — проектная скважина; 2 — скважина, вскрывшая кондиционные бокситы; 3 — пустая 
скважина
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9. ábra. Potenciáltérképezésből számolt vezetőképesség térkép a Szár-Csákánypuszta 
területen

1 — javasolt fúrás; 2 — I—II. osztályú bauxitot harántolt fúrás; 3 — meddő fúrás

Fig. 9. Conductivity map derived from Potential Mapping, area Szár-Csákánypuszta 
1—suggested borehole site; 2—borehole penetrating bauxite of I—II class; 3—borehole without 
bauxite

Puc. 9. Карта проводимости, рассчитанная по данным съемки методом 
потенциалов, по участку Сар-Чаканьпуста 

1 — проектная скважина; 2 — скважина, вскрывшая бокситы I и II классов; 3 — пустая 
скважина

Bokod-II — М árkushegy mezőcsatolási terület*

А reflexiós szeizmikus méréseket a Bokod-II és a márkushegyi szénmező 
összekapcsolására tervezett, már kihajtás alatt levő mezőcsatoló vágatpár nyom
vonala mentén végeztük. A DNy-ÉK irányú reflexiós vonalak közül a Mer-6/87
* Gombár L., Halász Gy. (Oroszlányi Szénbányák), Laszlovszky E.
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10. ábra. A Bokod-II-Márkushegy mezőcsatolási területen végzett szeizmikus ref
lexiós mérések helyszínrajza

1 — meddő fúrás; 2 — nem műre való telepet harántolt fúrás; 3 — műrevaló szén telepet harán- 
tolt fúrás; 4 — szeizmikus mérés nyomvonala; 5 — lefejtett terület; 6 — bokodi határvető

Fig. 10. Location map of seismic reflection survey for studying the possibility of 
joining the coal fields of Bokod-II and Márkushegy 

1—borehole without coal; 2—borehole penetrating coal of non industrial value; 3—borehole 
penetrating coal seams of industrial value; 4—seismic line; 5—exploited area; 6—Bokod bound
ary fault

Puc. 10. План ситуации сейсморазведки MOB по участку, подвешенному 
к месторождению Бокод ІІ-М аркушхедь

1 — пустая скважина; 2 — скважина, вскрывшая некондиционную залежь; 3 — скважина, 
вскрывшая кондиционную угольную залежь; 4 — профиль сейсморазведки; 5 — отработан
ная площадь; 6 — Бокодский граничный разлом
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II. ábra. A Mer-6/87 migrált időszelvény egy szakasza 

Fig. II. Part of migrated time section Mer-6/87

Puc. 11. Фрагмент мигрированного временного разреза Mer-6/87





12. ábra. A Mer-7/87 migrált időszelvény egy szakasza 

Fig. 12. Part of migrated time section Mer-7/87

Puc. 12. Фрагмент мигрированного временного разреза Mer-7/87



vonalat közvetlenül a tervezett vágatpár mentén robbantásos rengéskeltéssel, míg a 
Mer-7/87-et vibroszeiz módszerrel, a Mer-6/87-től K-re mértük (10. ábra). A ku
tatás feladata a széntelepes összletet magába foglaló, 20-70 m vastag, eocén korú 
képződmények fúrások közötti követése, a széntelepes összletet harántoló törések, 
illetve zavarzónák helyének kijelölése, valamint az elmozdulások méreteinek meg
határozása a tervezett vágatpár környezetében.

A terítési-, felvételezési- és forrás-paramétereket — a kutatás céljainak megfe
lelő vertikális és horizontális felbontást biztosító — 40-160 Hz-es frekvenciatarto
mány gerjesztésére és észlelésére optimalizáltuk (48-csatornás középlövéses észlelési 
rendszer, 10 m-es geofonbázisköz (40 Hz-es geofon), 12-szeres fedés, 1 ms-os minta
vétel, 0,3 kg-os töltetsúly, illetve 30-170 Hz-es frekvenciatartományt átfogó súlyo
zott összetett vibrojel).

A földtani értelmezést az M =  1:2000 méretarányú, amplitúdó szerint színe
zett migrált időszelvényen készítettük el. A 11. ábrán a Mer-6/87, a 12. ábrán a 
Mer—7/87 egy-egy szakasza látható. A robbantásos rengéskeltéssel készült Mer-6/87 
szelvény frekvenciatartalma valamivel gazdagabb nagyfrekvenciás komponensekben, 
azonban jel/zaj viszonya gyengébb, mint a vibroszeiz módszerrel készült szelvényé.

A terület földtani felépítését röviden ismertetve világossá válik a feladat nehéz
sége. A harmadidőszaki medence aljzatát turriliteszes márga (Pénzeskúti Márga 
Formáció) alkotja. Ennek denudációs felszínére települtek az eocén korú képződ
mények. Az eocén összlet felszíne szintén denudációs felület. Helyenként a telepes 
összlet fedője is lepusztult. Gyakorlatilag egyik rétegtani határ sem olyan szeizmikus 
vezérszint, amely — akusztikus paramétereit tekintve — kiemelkedő reflexiós határ
felület lehetne. A területen előzetesen végzett akusztikus karotázs mérések adataiból 
az oligocén összletben 2500-2800 m/s sebességértékek a jellemzőek, de hasonló a 
hullámsebesség az eocén képződményeken belül a fedő és fekü márgákban, agya
gokban is. A telepes összletben 1200-1700 m/а sebességeket mértek. A turriliteszes 
márgát 2800-3200 m/s-os sebesség jellemzi.

A kréta-eocén képződmények határfelületéről többnyire a környezetéhez ké
pest nagyobb energiájú és valamivel kisebb frekvenciás reflexiós beérkezések észlel
hetők. Helyenként a határfelület követését segítheti a denudáció jegyeinek felisme
rése (diszkordancia, vetővel nem értelmezhető szintelvégződések). Az eocén-oligo- 
cén határ még kevésbé jellemezhető frekvenciaképbeli vagy energiaszint változá
sokkal. A lepusztulási folyamat nyomai itt kevésbé felismerhetők, mint a kréta
eocén határ esetében. Ezért az eocén-oligocén határ követésénél nagymértékben kel
lett támaszkodnunk a fúrások mélységadataira. Azonban a fúrások rétegsorának 
időadatokra történő átszámítása csak a méréssel szemben támasztott pontosságú 
és felbontású sebességfüggvénnyel végezhető el. így csak az 0-2497 fúrásban lemért, 
10 m-es mélységközű, VSP mérés első beérkezéseiből számított sebességfüggvény 
alkalmazásával vált megbízhatóvá az eocén-oligocén határ kijelölése.

A VSP mérés adatai alapján az eocén korú összlet felszínéig érvényes átlagse
besség 2580 m/s, a kréta képződmények felszínéig 2500 m/s. A fúrás által harántolt, 
mindössze 10 m vastag telepes összlet sebességinverziót eredményez. A viszonylag 
vékony telepes összlet minőségi és vastagságbeli változásai jellemzően befolyásolhat
ják a kréta összlet felszínéig érvényes átlagsebesség változásait és így a mélység
számítás pontosságát is.

A szelvények a bokodi mélyzónát DK-ről lehatároló, 100-150 m elvetési 
magasságú határvető levetett szárnyának csapásirányú szerkezeti képét mutatják.
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A DNy-i részen több kisebb vető ill. zavarzóna ismerhető fel a szelvényszaka
szokon. Az eocén összletet is harántoló vetők maximális el vetési magassága a kréta 
összletben nagyobb, míg a fiatalabb képződményekben fokozatosan csökken, s csak 
a horizontok dőléseinek megváltozása, a folytonosság gyengülése jelzi helyüket. 
A Mer-6/87 szelvényen az 0-2463 fúrás közelében jelölt vető elvetési magasságát 
25 m-re prognosztizáltuk. A vágathajtás itt egy 18 m-es elvetési magasságú vetőt tárt 
fel. A szerkezeti elemek a két szelvényen egymásnak megfeleltethetők. A szelvények 
alapján a területsávra megadott szerkezeti kép megbízhatóságát a vágathajtás továb
bi eredményei alapján lehet majd megítélni.

d) A Balaton-felvidék geofizikai kutatása *

A részterületenként eltérő földtani-geofizikai modellhez, a földtani térképezés 
konkrét feladatához igazodva 1987. folyamán

— gravitációs hálózatsűrítést végeztünk a Veszprém-Csajág-Berhida-Öskü 
közötti területen, a csatlakozó területekhez hasonlóan 12 állomás/km2 pont- 
sűrűséggel, valamint

— a geoelektromos VLF, VÉS, tranziens és frekvenciaszondázási módszerekből 
választott alkalmas kombinációval helyi problémákat oldottunk meg Balaton- 
füred, Hidegkút, Mencshely, Balatoncsicsó, Nemesvámos és Balatonarács 
környékén. Földmágneses mérésekkel a Balatonfelvidéki vulkanizmussal kap
csolatban felvetődött kérdésekre kerestük a választ (Szentgyörgy-hegy és 
Mencshely környéke).

Ezek közül két kiragadott példán keresztül illusztráljuk az eredményeket.

Balatonfüred — Nagymező

A Balaton-felvidéken gyakori, hogy a felszíni, viszonylag vékony (100-170 m), 
nagy fajlagos ellenállású fedőösszlet (mészkő, dolomit) alatt tektonikai sík mentén 
érintkezve jó vezetőképességű képződmények (homokkő, márga) találhatók. Szel
vénymenti elektromágneses mérések segítségével a nagy ellenállású kőzetösszlet vas
tagságának változásai megadhatók. A különböző kifejlődésű kőzettestek elkülöní
tése vízföldtani szempontból is nagyjelentőségű, hiszen vízzáró és vízvezető képződ
mények határfelülete mutatható ki ily módon.

A mérési területen (13/a ábra) a felszínen a nóri Fődolomit Formáció ÉNy-felé 
dőlő rétegei észlelhetők, ezek feküképződményeként kami márgát (a Veszprémi 
Márga Formáció egyik tagját) tételezzük fel. A térképező geológusok információt 
vártak a fődolomit ENy-i irányú vastagság változásáról. A tranziens mérések során 
nyert lecsengési görbékre — számítógépes interaktív kiértékelő program segítségével 
— elméleti görbét illesztettünk (131b ábra), s így meghatároztuk a geoelektromos 
rétegsor megfelelő paramétereit, majd azokat szelvény mentén ábrázoltuk (13/c ábra).

A fajlagos ellenállás viszonyok alapján megállapítható, hogy a keresett geoelekt
romos réteghatár a felszínnel közel párhuzamosan, attól mintegy 130-185 m-es mély
ségben húzódik. Mivel szelvénymenti dőlése az észlelt rétegdőlési értéktől eltér.

* Hoffer E.t Szilágyi I.
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13. ábra. Triász időszaki képződmények tagolása elektromágneses tranziens mérések 
segítségével
a) Helyszínrajz
b) Tranziens szondázás paraméteres kiértékelése
c) Tranzies szondázási szelvény ellenállás szerint színezve (felül) és földtani 
értelmezése (alul)

1 — felsőtriász mészkő, dolomit; 2 — felsőtriász márga; 3 — középső és alsótriász képződmé
nyek; 4 — >  1000 П т ellenállású fedő; 5 — <130 П т ellenállású fekü

Fig. 13. Division of Triassic formations by transient EM measurements
a) Location map
b) Parametric data processing of transient soundings
c) Transient sounding profile coloured according to resistivity (above) and 

its geological interpretation (below)
1—Upper Triassic limestone, dolomite; 2—Upper Triassic marl; 3—Middle and Lower Triassic 
formations; 4—cover of resistivity higher than 1000 П т; 5—underlayer of resistivity lower than 
130 П т

Puc. 13. Расчленение триасовых образований с помощью электромагнит- 
ных измерений методом становлений;
a) План ситуации;
b) Интерпретация параметров зондирования методом М ПП ;
c) Профиль по данным зондирования методом М ПП, раскрашен
ный по сопротивлениям (вверху), и его геологическая интерпрета
ция (внизу):

1 — верхний триас, известняки и доломиты; 2 — верхний триас, мергели; 3 — отложения 
среднего и нижнего триаса; 4 — перекрывающие отложения сопротивлением более 1000 омм;





14. ábra. Földmágneses mérések a mencshelyi „minivulkán” felett
a) Helyszínrajz a mágneses tér abszolút értékének (AT) térképével
b) I. mágneses (AT) szelvény

1 — felszín szintvonala; 2 — a mai mágneses tér irányával megegyező mágnesezettségű ható 
(x=4n-  15 000* 10~6 Sí); 3 — a mai mágneses tér irányával ellentétes mágnesezettségű ható 
{x =  4л-8000-10-6 Sí); 4 — mért mágpeses térerősség (AT); 5 — számított mágneses térerősség 
(AT)

Fig. 14. Geomagnetic survey above the Mencshely minivolcano
a) Location map with AT contour lines
b) AT profile No. 1

1—contour line of topography; 2—body of magnetization similar to the present field 
(x =  4n-15,000* 10~6 SI); 3—body of reversed magnetization (x=47f8000-10~6 SI); 4—measured 
AT value; 5—computed AT value

5 — подстилающие отложения сопротивлением менее 130 омм

Рис. 14. Результаты магниторазведки над «минивулканом» при с. Менч- 
хей;
a) План ситуации с картой абсолютных значений магнитного 
поля AT
b) Профиль магниторазведки AT I.

1 — горизонтали рельефа; 2 возмущающее тело, соответствующее современному полю 
(к = 4 я • 15 000 ■ 10_6 SI); 3 возмущающее тело с намагниченностью, обратной современ
ному полю (к = 4 тс • 8000 • 10 6 SI); 4 измеренная напряженность поля AT; 5 — расчетная 
напряженность поля AT



továbbá a fődolomit közvetlen feküje, a nagy ellenállású Sándorhegyi Mészkő tago
zat hiányzik, a geoelektromos réteghatár diszkordancia felületként, feltehetőleg 
áttolódási síkként értelmezhető.

M encshely

A Mencshely és Vörös-tó közötti „minivulkán” területén négy vonal mentén 
végeztünk földmágneses méréseket a felszínközeli bazalt előfordulás lehatárolására 
(14ja ábra). +3500 illetve -1500 nT szélső értékű anomáliákat kaptunk. Az É-D 
irányú mágneses szelvényeket vizsgálva megállapítható, hogy a mágneses minimum 
a maximumtól É-ra van, ami a jelenlegi mágnesezettség irányának felel meg. A pozi
tív anomália kialakulását azonban csak úgy magyarázhatjuk, hogy a mágneses ható 
egy viszonylag vékony vízszintes lemez, (ahol a lemez szélén alakul ki pozitív ano
mália) vagy, hogy a mágneses hatót egy olyan összetett test alkotja, amelyben a 
középső ható fordított mágnesezettségű. Az első esetet kizárhatjuk, mert itt jelentős 
függőleges vastagságú bazalttestet tételezünk fel. A második lehetőséget modelle
zéssel vizsgáltuk. A mért értékkel jól egyező hatást kaptunk, amikor egy k= 4 tc* 
15 000 10-6 Sí szuszceptibilitású normálisan mágnesezett test középső részén egy 
к = 4тс-8000* 10~6 Sí szuszceptibilitás értékű, fordítottan mágnesezett testet helyez
tünk el (141b ábra). Amennyiben feltételezésünk helytálló, akkor a mágneses viszo
nyok alapján két kitörési fázisra következtethetünk.

1.1.2 A Kisalföld regionális, komplex geofizikai kutatása*

A többször aktualizált kutatási program végrehajtása a MÁFI-val összehangolt 
éves munkatervek alapján 1982 óta folyik. A kutatás célja közismert: egységes szem
pontú, földtani térképsorozat elkészítése földtani észlelések, fúrásvizsgálatok és há
rom mélységtartományra kiterjedő geofizikai mérések alapján.

A kutatási program 1982-ben elfogadott üteme többször módosult, egyes mód
szereknél időben eltolódott. A terepi mérnökgeofizikai vizsgálatok 1987-ben befeje
ződtek, a tervezett középmélységű és mélyszerkezeti kutatások — a ráfordításoktól 
függően — még néhány évig folytatódnak. Alábbiakban összefoglaljuk az 1987. évi 
méréseket, valamint néhány kiragadott szemelvénnyel érzékeltetjük az 1986. évi 
kutatások eredményeit.

a) Geofizikai mérések 1987-ben (15. ábra)

A mélyszerkezeti kutatások keretében tellurikus méréseket végeztünk az 501 -es 
térképlap teljes területén 340 ponton, közel hálózatos rendszerben, a medenceüledé
kek és az aljzat vezetőképességének vizsgálatára. Magnetotellurikus szondázásokat 
a Bük-Sárvár-Sümeg vonal mentén (KA-3) 20 ponton végeztünk a medencealjzat 
mélységének, szerkezetének, belső felépítésének tanulmányozására. Szeizmikus refle
xiós vonalat mértünk vibroszeiz eljárással a DKH-2 földtani alapvonal ÉNy-i meg
hosszabbításában, Lébény-Tét vonalában, 32 km hosszban, a medenceüledékek és a 
medencealjzat vizsgálatára. A vonal DK-i vége csatlakozik a GKV egy korábbi szel
vényéhez.

* Hobot J., Dudás J., Fejes I., Varga G.
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15. ábra. A kisalföldi geofizikai mérések eloszlása 1987-ben
1 — mérnökgeofizikai szondázások; 2 — VES-GP mérések; 3 — tellurikus mérések; 4 — MT- 
szelvény 1987; 5 — korábbi évek MT vonalai; 6 — szeizmikus szelvény 1987; 7 — korábbi 
évek szeizmikus vonalai; 8 — geoelektromos szelvény

Fig. 15. Field work on the Danube-Rába Lowland in 1987
1—penetration soundings; 2—VES-IP measurements; 3—telluric survey; 4—MT profile of 1987; 
5—MT profiles of earlier years; 6—seismic profile, 1987; 7—seismic profiles of earlier years; 
8—geoelectric profile

Puc. 15. Геофизические измерения в Малой Венгерской впадине в 1987 г.
1 — инженерно-геофизические зондирования; 2 — ВЭЗ-ВП измерения; 3 — теллурические 
измерения; 4 — магнитотеллурический профиль 1987 г.; 5 — магнитотеллурические профили 
прошлых лет; 6 — профиль сейсморазведки 1987 г.; 7 — профили сейсморазведки прошлых 
лет; 8 — профили электроразведки

А közepes mélységű tartományt (500-700 m) VES-GP mérésekkel vizsgáltuk 
— az 502-es térképlap területén — az előző években kialakított módszertan szerint, 
szerkezeti, litológiai, vízföldtani szempontból. A térképlapon 172 ponton 196 teljes 
VES-görbét és közel 1000 GP-szelvénypontot mértünk.

A mérnökgeofizikai vizsgálatokat a MÁFI sekélyfúrásaival összhangban, az 502 
lap nagyobb részén, valamint a 602 lap ÉNy-i harmadában, 121 ponton, az előző 
években kialakult szelvényrendszerben végeztük. A szondázások átlagos mélysége 
11,7 m volt, összhosszúságuk 1418 métert tett ki. Változatlanul az ismert négy adat
sort — a csúcsnyomást, az össznyomást, a természetes gamma és a gamma-gamma 
aktivitást — regisztráltuk. A szelvények földtani minősítése korszerű számítógépes
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program alapján történik. A kiértékelt szelvényeket közvetlenül a MÁFI kapja közös 
értelmezés céljából. A program szerinti tevékenység az 1987 évi vizsgálatokkal befe
jeződött. Rövid összefoglaló értékelést a c) pontban adunk.

b) Az 1986. évi komplex geofizikai kutatás néhány eredménye

Mélyszerkezeti vizsgálatokból a KA-2 magnetotellurikus szelvényt mutatjuk be. 
A szelvény merőleges a korábbi években mért MT-vonalakra (16. ábra). A méré
sekkel kimutatott, harmadkori medence aljzatnak értelmezhető szint mélysége 
3,9-9,1 km között változik. A mélységváltozások jellegére (dőlés, vető) az átnézetes 
mérések nem adnak információt.

1 — felső-pannóniai és pleisztocén képződmények; 2 — alsó-pannóniai összlet; 3 — miocén 
képződmények

Fig. 16. MT profile KA-2 (1986)
1—Upper Pannonian and Pleistocene formations; 2—Lower Pannonian sequence; 3—Miocene 
formations

Puc. 16. Магнитотеллурический профиль KA-2 (1986)
1 — верхний паннон и плейстоцен; 2 — нижний паннон; 3 — миоцен

Az aljzat földtani azonosítására fúrási adatunk nincs. Az ellenállásértékek alap
ján paleozoos agyagpalákat kell feltételeznünk. Az MT-mérések itt nem jeleznek 
jólvezető képződményeket a harmadkori medence aljzata alatt. A medencealjzat 
felett nagy vastagságú, 4,5-8,0 Qm-es összlet található. A geoelektromosan egynemű 
összlet fúrások alapján alsópannon- és miocén korú képződményekből áll. A nagyobb 
átlagellenállás-értékek a szelvény ÉK-i szakaszán vastagabb miocén üledékekre 
utalnak. E rétegösszlet felett 20 fím körüli átlagellenállású — minden bizonnyal felső- 
pannóniai korú — képződmények vannak. A fizikai paraméterváltozások határai a 
szelvényben nem törvényszerűen sztratigráfiai határok. A szelvény ÉK-i részének 
felső szakaszán néhány száz méter vastagsággal jelentkezik a Duna pleisztocén korú 
kavicsterasza.

A közepes mélységű (500-700 m) kutatás területe (501 -es térképlap) átmenet a fel
színközeibe került medencealjzat két típusa — ÉNy-on az alpi kifejlődésű paleozoos, 
DK-en a középhegységi mezozoos — között. A medenceüledék-öszslet felépítése a ku
tatás mélységéig — a felszíni képződmények kizárásával — 4 alapvető rétegösszlettel 
jellemezhető. Az összleteken belüli egyes rétegek ellenállásának és vastagságának
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korrelációja — a mérési pontok távolsága miatt — nem oldható meg, ezért a korábbi 
évek gyakorlata szerint, a területről átlag-paraméter térképek készültek. A geoelekt- 
romos paraméterek litológiát tükröző' változásai a rétegvastagságokkal súlyozott 
— 5 mélységszintre szerkesztett — átlagellenállás és polarizálhatóság térképeken ta
nulmányozhatók. Mint az előző évi jelentésben, itt is a 100 m mélységű ellenállástér
képet (17. ábra) mutatjuk be. Térképünkön a legnagyobb ellenállásváltozások a Rába 
folyóhoz és a Kemeneshát vonulatához kapcsolódnak; a legkisebbek a kristályos 
aljzatra települt, de 1000-1500 métert meg nem haladó vastagságú harmad- és ne
gyedidőszaki üledékekkel takart Ny-i területen találhatók. A nagyellenállású zóna 
ÉK-i része a Kemeneshát mélybeni folytatása, ahol a központi rész ellenállása az 
500 méteres mélységű térképen is meghaladja a 100 fím-t. A Rábához kapcsolódó 
D-i és középső ellenállás-maximumok nagy vastagságú durva üledékek felhalmozó
dását jelzik.

A bemutatott GP-térképen (18. ábra) két nagy értékű (P =  5-6%) anomália 
elemzésre méltó. Míg az ellenállás-anomáliák értéke és területe a durva hordalék- 
anyag fokozatos csökkenésével a mélység felé egyre kisebb lesz, addig a GP-térképen 
körvonalazódó Körmend-Vasvár környéki, valamint a Szombathelytől É-га elhe
lyezkedő anomália esetében ellentétes tendencia van, azzal a GP-anomáliák értéke 
és területe a mélység felé nő. A jelenségnek két oka lehet. Az egyik, hogy a mélység 
felé egyre növekvő a rétegzettség, a másik — amit a fúrások az É-i anomália esetében 
igazoltak is — hogy a rétegeknek nagy a szervesanyag-tartalma (toronyi lignit).

Az ellenállás és GP-értékeknek a mérési pontokon különböző mélységekre szá
mított adataiból látszólagos és átlagos szemcseátmérő térképek állíthatók elő. Ezek 
közelítően a litológiát tükrözik. A bemutatott, 50-100 m közötti összlet litológiai 
vázlatán (19. ábra) jól elkülönülnek a jelenlegi és az ősfolyók mederváltozásai fo
lyamán szállított és felhalmozott finomabb és durvább üledékek térségei. Jól elhatá
rolhatók a nagy tömegű porózus rétegeket tartalmazó összletek az agyagos, kőzet
lisztes körzetektől, kijelölhetők a vízkutatás jobb és kedvezőtlenebb területei. A ked
vezőbb területek — mint látható — a Rába-völgyhöz kapcsolódnak.

A terület üledékösszlete sok rétegből áll. A medenceüledékek felső néhány száz 
méterének felépítését, szerkezeti viszonyait az egyik (X/87) a nagyszerkezeti irá
nyokra merőleges geoelektromos rétegszelvénnyel jellemezzük (20. ábra). A szel
vények alapján a plelisztocén összletet a terület nagyobb részén 2 geoelektromos réteg 
alkotja. Ezek összevont átlagos vastagsága 5-10 m, de a Rába közelében az 50-60 
métert is eléri. Összetétele igen változó, agyagtól a kavicsig minden előfordul benne. 
A pleisztocén képződmények alatt egy 15-25 m-es, erősen rétegzett — pannon 
korú — agyagos-kőzetlisztes összlet van, amely helyenként két geoelektromos rétegre 
bontható. A felsőpannon középső szintjét a Rábát kísérő mélyzónában többrétegű, 
általában nagy ellenállású (40-100 Qm) rétegsor képviseli, amely a terület legkedve
zőbb vízbázisát rejti. A nagyobb ellenállású zónákban vastagsága 100-200 m közötti.
A terület Ny-i felében ez a pannon szint 20-30 fim ellenállású, agyagos kőzetlisztes 
kifejlődésű. A felsőpannóniai összlet alsó, 15-30 Qm-es rétegsorát agyagos-márgás- 
homokköves, finomszemcsés állóvízi üledékek képezik. Vastagságuk 1000 m mély
ségű behatolással sem határozható meg.

A Kőszegi-hegység K-i előterében a mérések elérték a kristályos aljzatot, amely
nek ellenállása két értékkel jellemezhető. Az aljzat felső része 30-60 fim közötti, 
az alsó része 100 fim feletti. Fúrások szerint (Fcs-5, Tot-1) a felső kis ellenállású 
összletet metamorf grafitos palák, zöld palák, az alsó részt mészfillitek, csillámpalák.
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19. ábra. Litológiai vázlat az 50-100 m közötti összletről
1 — agyagos, kőzetlisztes összlet; 2 — kőzetlisztes, iszapos összlet; 3 — finomhomok, kőzet
lisztes összlet; 4 — finom- és középszemű homok; 5 — közép- és durvaszemű homok; 6 — 
durva homok, kavics; 7 — geoelektromos rétegszelvény; 8 — mélyfúrás

Fig. 19. Lithological sketch of the depth interval 50-100 m
1—clay, silt; 2—silt, mud; 3—fine-grained sand and silt; 4—sand of fine and medium grain size;
5 -  medium and coarse-grained sand; 6—coarse sand, gravel; 7—geoelectric profile; 8—borehole

Puc. 19. Литологическая схема по интервалу глубин 50-100 м
1 глинисто-алевритовая толща; 2 — алевритово-илистая толща; 3 тонкопесчано-алев- 
ритовая толща; 4 тонко- и среднезернистые пески; 5 средне- и грубозернистые пески;
6 — грубые пески и галечники; 7 — геоэлектрический разрез; 8 — скважина



18. ábra. GP-térkép, AB=400 m (behatolási mélység kb. 100 m)
1 — átlagos polarizálhatóság %-ban; 2 — geoelektromos rétegszelvény; 3 — mélyfúrás

Fig. 18. IP map, AB =  400 m (penetration depth about 100 m)
1—average polarizability (%); 2—geoelectric profile; 3—borehole

Puc. 18. Карта ВП при AB = 400 м (глубина охвата примерно 100 м)
1 — средняя поляризуемость в %; 2 — геоэлектрический разрез; 3 — скважина

31



kvarcfillitek grafitos közbetelepülésű változatai alkotják. A terület DK-i részén a 
45-50 Qm-es képződmények a kivékonyodó alsópannon és miocén összletekkel 
együtt a mezozoós aljzat hatását jelzik.

NW

20. ábra. A X/87 jelű geoelektromos szelvény
1 — finom homok; 2 — durva homok; 3 — homok-kavics váltakozása; 4 — uralkodóan kavics; 
5 — finom homok, kőzetliszt; 6 — agyagos, iszapos üledék; 7 — paleozoos aljzatképződmé
nyek; 8 — mezozoos aljzatképződmények; 9 — pannonnál idősebb kőzetek; 10 — márgás kép
ződmények (fúrásban)

Fig. 20. Geoelectric profile X/87
1—fine-grained sand; 2—coarse sand; 3—sand and gravel; 4—mainly gravel; 5—fine-grained 
sand and silt; 6—clay, mud; 7—Palaeozoic basement; 8—Mesozoic basement; 9—rocks, older 
than Pannonian; 10—marls (in boreholes)
Puc. 20. Геоэлектрический разрез X/87
1 — тонкие пески; 2 — грубые пески; 3 — чередование песков и галечников; 4 — преобладаю
щ а  галечники; 5 — тонкие пески и алевриты; 6 — глинисто-илистые отложения; 7 - 
палеозойский фундамент; 8 — мезозойский фундамент; 9 — допаннонские образованна; 10 
— мергелистые отложения (по скважине)

с) А mérnökgeofizikai vizsgálatok átfogó értékelése

A módszer alkalmazására a sekélyfúrásokkal párhuzamosan került sor. Azonos 
volt a feltárandó mélységtartomány, és kezdetben az egy térképlapra tervezett összes 
folyóméter is. A ponthálózat telepítésének módja azonban eltérő volt, sőt a koncep
ció a kutatás során meg is változott.

A sekélyfúrások mélységtartománya 10 m, telepítésüknél egy nagyjából egyen
letes hálózat kialakítása volt a cél. Minden 1:25 000 méretarányú térképlapot 16 db 
egyenlő nagyságú négyzetre osztottak, a térképező geológus a négyzeten belül dönt
hetett a fúrás telepítéséről. így ez a hálózat közel 2,5 km-es pontközű négyzetháló. 
Az MGS vizsgálatokat kezdetben (1982-83), egy-egy földtani képződmény elterjedé
sének lehatárolására, rövid szelvényekben, vagy pontcsoportokban alkalmaztuk.
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Később áttértünk a vonalmenti mérésekre. A vonalmenti lépésköz közel tized része 
(500-800 m) volt a szelvények közötti távolságnak. 1983-tól már ilyen módon történt 
a hálózat kialakítása, néhány vonal teljes hossza 1987-ben elérte a 100 km-t is. A 
szelvény irányokat a fő szerkezeti irányokra merőlegesen választottuk meg, a ponto
kat a gyors változások térségében az átlagnál kissé sűrűbben telepítettük. A 6 év 
alatt vizsgált terület nagysága közel 15 000 km2 volt. Az évenkénti kutatások területét 
a 21. ábra, a pontszámokat, a szondázások mennyiségét és kereteit az I. táblázat 
mutatja. Az MGS pontoknak átlagosan 9%-át (térképlaponként 5 és 14% között 
ingadozva) sekélyfúrások közvetlen közelében telepítettük, megteremtve az össze
hasonlítás és a közös értelmezés lehetőségét. A kétféle vizsgálat között azonban sok 
esetben hónapok teltek el, a nyomokat gyakran eltüntette az idő, ezért a néhány 
méteren belüli felállás csak kevés esetben volt biztosítható.

21. ábra. A kisalföldi mérnökgeofizikai vizsgálatok áttekintő vázlata
Fig. 21. Overview of engineering geophysical surveys of the Danube-Rába Lowland
Puc. 21. План ситуации инженерно-геофизических изысканий в М алой 

Венгерской впадине

Az MGS mérési adatok grafikus ábráit, mint elsődleges dokumentumokat, és a 
feldolgozás után összeállított és értelmezett rétegsorokat évenként átadtuk a MÁFI 
Kisalföldi osztályának. Azok információi a fúrási adatokkal és egyéb megfigyelé
sekkel együtt számos térképvariáns megszerkesztését tették lehetővé. Önálló mérnök- 
geofizikai térképek szerkesztését az elégtelen pontsűrűség miatt nem terveztük, bár 
kezdetben a szelvényszerkesztésre tettünk néhány kísérletet. Mivel azonban a pont
köz a szelvény mentén is legalább negyvenszerese a kutatott mélységnek, valamint a 
felszín magasságkülönbségei a szomszédos pontok között gyakran felülmúlják a 
már említett 10 m-t, ezért a mérési anyagból nem adtunk közre szelvényt.
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/. táblázat. A Kisalföldi mérnökgeofizikai szondázások évenkénti eloszlása

Table I. Distribution of penetration soundings in time in the Danube-Rába Lowland 
1 number of penetrations; 2—length of penetration (m); 3—costs

Таблица I. Распределение по годам инженерно-геофизических зондирований в Малой Венгерской впадине 
1 — количество зондирований; 2 — длина зондирований; 3 — цены

А módszer а Kisalföld kutatása során, az ELGI-ben folyó műszeres fejlesztés 
eredményeként, jelentó's változásokon ment át. Nem változtak meg az elvek, nem 
változott a négy terepen felvett adatsor sem, de számottevően nőtt a terepi eszközök 
technikai színvonala és minőségi ugrás történt a feldolgozásban. A terepen kézzel 
történő adatrögzítésről a nyomáscsatornák esetén áttértünk a gépi (papírszalagra 
történő) adatrögzítésre. Számos kisebb változtatás eredményeként csökkent a nagy 
testi erőt igénylő műveletek száma, csökkent a balesetveszély, és csökkent a méréshez 
szükséges létszám.

A feldolgozás gépesítése jelentős színvonal növekedést eredményezett (lásd ELGI 
1985. évi jelentése). A mérési és hitelesítési adatok alapján automatikusan törté
nik a korrekciók elvégzése, az egyedi hibák eltávolítása, numerikus deriválás után 
a réteghatárok kijelölése és a rétegparaméterek kiszámítása. Ezután, egy cserélhető 
algoritmus segítségével, a program kiírja a rétegminősítést. A feldolgozás eredménye 
egy vagy több grafikus ábra és a táblázatos formában megjelenő rétegsor.

A minősítő algoritmus kidolgozásához egységes szempontok alapján feldolgo
zott, jelentős területre kiterjedő adathalmazra volt szükség. A Kisalföldön folyó 
munka kínálta erre a legjobb lehetőséget. Az 1982-83 évi mérési adatok statisztikai 
vizsgálata alapján dolgoztuk ki az automatizálás alapelveit, majd az 1984-85-ös 
mérési adatokra fokozatosan terjesztettük ki. Az 1985-ben végzett mérések esetén 
a rétegek kijelölése még kézzel történt, de a rétegsorokat már gépen határoztuk meg. 
Végül teljes egészében az új eljárással dolgoztuk fel az 1986-os és 1987-es mérési 
anyagot. Ez utóbbi két év mérési anyagát mágneslemezen is rögzítettük, így a ké
sőbbiek folyamán bármikor elővehető és rövid idő alatt, esetleg más szempontok 
alapján is feldolgozható.
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