
1.2 ÁSVÁNYI NYERSANYAGKUTATÁS

1.2.1 Kőolajkutatás

1.2.1.1 Jászsági szeizmikus reflexiós mérés

A Jászság területén a 60-as években kezdődött el a reflexiós szeizmikus 
kutatás, majd a 70-es években folytatódott. 1975-től kezdődően digitális jelrög
zítésű többszörös fedéses méréseket végzett mind az ELGI, mind a GKV. 
A mérések többsége a D-i területrészre (Abony-Szolnok környéke) esett, s a 
Jászság középső és É-i területére alig, vagy egyáltalában nem került szeizmikus 
szelvény. Az OKGT megbízásából a Jászságban 1987-88-ban végzett szeizmi
kus kutatás célja elsősorban szerkezetkutatás, de hasonlóképp nagy fontosságú 
a terület kőolaj-perspektivitása szempontjából a nagyvastagságú pannóniai 
összlet genetikai, sztratigráfiai megismerése. Összesen 688 km szelvényhosszon 
végeztünk szeizmikus reflexiós mérést, a vonalháló sűrűsége 4,5-10 km-es (Usz- 
jelű vonalak, 20. ábra).

A terület földtani felépítését a területen mélyült kevés mélyfúrás adataiból, 
a régebbi szeizmikus szelvények eredményeiből, illetve az egyéb geofizikai méré
sek (gravitációs, mágneses, geoelektromos) térképei alapján lehet vázolni. A je
lenleg rendelkezésre álló földtani térképvázlat a kainozoikum elhagyásával 
készült és az alaphegység különböző képződményeinek elterjedését, körülbelüli 
mélységét és főbb tektonikai elemeit tartalmazza (21. ábra). A kutatási területre 
jellemző fő szerkezeti irány ÉK-DNy. Kutatási területünk közepét szeli át az 
a fő szerkezeti vonal, amely az alpi típusú Bükk-egységhez tartozó újpaleozoós 
és mezozoós képződményeket (ÉNy) választja el a Mecsek-északalföldi meta- 
morfit összlet ultrametamorf és metamorf képződményeitől (DK). A két külön
böző aljzatú terület határán jelentős tektonikai mozgások valószínűsíthetők. 
A törésvonalhoz É-ról vulkáni kitörési centrum kapcsolódik: a jászapáti elteme
tett vulkáni tömeg hozzávetőleg 2 km mélységben van. A mágneses anomália 
térkép itt markáns pozitív anomáliát jelez (20. ábra). Egyes vonalaink DK-i 
végei elérik a bonyolult, sávos felépítésű zónát, ahol a Tisza egység különböző 
kifejlődésű mezozoós képződményei alkotják az aljzatot. *

* Kilényi É., Szeidovitz Zs.
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20. ábra. A jászsági szeizmikus mérések helyszínrajza a mágneses AZ-anomália térképen 
1 — 1987-88. évi szeizmikus reflexiós vonal; 2 — régebbi szeizmikus reflexiós vonal;
3 — mélyfúrás

Fig. 20. Location of seismic profiles on the geomagnetic AZ-anomaly map, Jász region 
1—seismic reflection profile of 1987-88; 2—earlier reflection seismic profile; 3—borehole

Puc. 20. Карта расположена профилей сейсморазведки в Ясском районе на карте магнит- 
ных аномалий АZ

1 — профиль сейсморазведки МОВ 1987-88 гг.; 2 — профиль сейсморазведки МОВ прежних 
лет; 3 — буровая скважина
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21. ábra. Magyarország földtani térképe a kainozoikum elhagyásával — részlet 
[Fülöp- D ank  1987. MÁFI kiadvány]

Tisza-egység képződményei: 1 — szenon-paleogén flis jellegű képződmények, 5 - mecseki típusú 
valangini-barrémi vulkáni és vulkanoszediment képződmények, 7 — mecseki típusú dogger-malm 
nyílttengeri pelites-karbonátos képződmények, 9 mecseki típusú felsőtriász-liász sekélytengen 
törmelékes-karbonátos képződmények, 10 — alsó-középsőtriász sekélytengeri törmelékes-karbo
nátos képződmények, 1 í — mezozoós képződmények általában, 17 — Mecsek-észak-alföldi meta- 
morfit összlet ultrametamorf és metamorf képződményei; Alpi-típusú Bükk-egység képződményei: 
54 középső- és felsőtriász sekélytengeri karbonátos képződmények, 56 — újpaleozoós és mezozo
ós képződmények általában; 66 — bizonytalan korú és kifejlődésű vagy ismeretlen aljzat. Világos 
szín: feltételezett, sötétebb szín: bizonyított; a — a pretercier képződmények felszínének tenger
szinthez viszonyított mélysége; b — a szenon-paleogén flis felszínének mélysége; c — másodrendű 
harmadidőszaki vető; d másodrendű harmadidőszaki eltolódás

Fig. 21.Geological map of Hungary without Cenozoic formations [detail of 
Fülöp- D ank  1987]

Tisza unit: 1—Senonian-Palaeogene flysch-type formations, 5—Valanginian-Barremian volcanic 
and volcano-sedimentary formations of Mecsek type, 7—Dogger-Malm pelagic pelitic-carbonate 
deposits of Mecsek type; 9— Late Triassic-Lias shallow-marine detrial deposits of Mecsek type 
(=  Gresten facies), 10— Early and Middle Triassic shallow-marine detrial-carbonate deposits,
11—Mesozoic formations at large, 17— Ultrametamorphic and metamorphic rocks of the Mecsek- 
Northern Great Plain Metamorphite sequence; Alpinotype Bükk Unit: 54—Middle to Late Triassic 
(partly anchimetamorphic) shallow-marine carbonate deposits, 56— Late Palaeozoic to Mesozoic 
formations at large; 66— Basement of uncertain age and facies or unknown. Light colour: 
presumed, dark colour: proved, a—Depth of pre-Tertiary surface (b.s.l); b— Depth o f the Seno
nian-Palaeogene surface; c— Second-order Tertiary normal fault; d—Second-order Tertiary strike- 
slip fault

Puc. 21. Фрагмент Геологической карты Венгрии со снятием кайнозой- 
ских образований [Fülöp , D ank 1987, изд. Венг. Геол. Ин-та]

Образовапия Тиссайской единицы: 1 — сенон-палеоген флишевого типа, 5 — вулканогенные 
и вулканогенно-осадочные образования мечекского типа, воланжин-баррем, 7 — пелагиче- 
ские глинисто-карбонатные отложения мечекского типа, средняя-верхняя юра, 9 — мелко
водные обломочно-карбонатные отложения мечекского тиипа, верхний триас-нижняя юра, 
10 — мелководные обломочно-карбонатные отложения, яижний-средний триас, 11 не
расчлененный мезозой, 17 — ультраметаморфические и метаморфические образования мета
морфической серии мечекско-североальфёльдского типа; образования Бюккской единицы аль- 
пийского типа: 54 — мелководоные карбонатные отложения, средний-верхний триас, 
56 — нерасчлененные верхний палеозой и мезозой, 66 фундамент неясного-возраста или 
типа или неизвестный. Светлые тона: предполагаемые, темные тона: установленные образо
вания; а глубина до поверхности дотретичных образований под уровнем моря; b - глу
бина до поверхности сенон-палеогенового флиша; с — третичный сброс второго порядка; 
d третичный сдвиг второго порядка





22. ábra. Az Usz-7/87 és Ab-11/78 migrált szeizmikus időszelvényből készített 
kompozitszelvény

1 — progradáló delta üledékek talpa; 2 — pannóniai üledékek talpa; 3 — üledékes és vulkáni 
miocén összlet határa; 4 — mezozoós alaphegység; 5 — prekambriumi alaphegység; 6 — flis összlet 
felszíne

Fig. 22. Usz-7/87 and Ab-11/78 composite time section
1— base of delta sediments; 2— base o f Pannonian sediments; 3—contact of volcanic and sedimen
tary Miocene; 4— Mesozoic basement; 5— pre-Cambrian basement; 6—top of flysch

Puc. 22. Разрез, скомпонованный из сейсмических временных разрезов 
Usz-7/87 и Ab— 11 /78

1 — подошва отложений наступающей дельты; 2 — подошва паннонских отложений; 
3 — контакт миоценовых осадков и вулканитов; 4 -  мезозойский фундамент; 5 — докемб- 
рийский фундамент; 6 — поверхность флишевых отложений





23. ábra. U sz-26/88 migrált szeizmikus időszelvény
1 — pannonjai üledékek talpa; 2 — üledékes és vulkáni miocén összlet határa; 3 — oligocén összlet 
teteje; 4 — oligocén összlet talpa; 5 mezozoós alaphegység; 6 — szubvulkáni intruzió; 7 — oligocén 
elterjedési határa

Fig. 23. Migrated time section U sz-26/88
1 base of Pannonian; 2—contact of volcanic and sedimentary Miocene; 3 top of Oligocene; 
4—base of Oligocene; 5—Mesozoic basement; 6—subvolcanic intrusion; 7 limit of Oligocene 
sediments

Puc. 23. Мигрированный сейсмический временной профиль U sz-26/88
1 подошва паннонских отложений; 2 контакт миоценовых осадков и вулканитов; 
3 — кровля олигоценовых отложений; 4 подошва олигоценовых отложений; 5 — мезозой
ский фундамент; 6 субвулканическая интрузия; 7 — граница распространения олигоцено
вых отложений



A preausztriai medencealjzat fent vázolt szerkezetét néhány mélyfúrás szol
gáltatta adatokból szerkesztették. Ezek közül prekambriumi metamorfitokat 
értek el az Újszilvás-3 és Jász-I fúrásban, a Jászberény-1, a Kömlő-1 és az 
A'bony-1 mélyfúrásban pedig különböző mezozoós képződményeket találtak. 
Megpróbáltuk a kétféle aljzatot elkülöníteni, illetve lefutását követni a szeizmi
kus szelvényeken, de ez csak bizonyos területeken volt lehetséges, pl. az újszilvá- 
si Újsz-3 és az abonyi Ab-l-et összekötő Usz-7/87 és Ab-11/78 kompozitszel- 
vény mentén ( 2 2 .  ábra) .  Bár az eredmény nem tekinthető teljesen egyértelmű
nek, hiszen ezek az összletek már nagy mélységük miatt sem jelentkeznek 
határozott reflexiós képpel, mégis határozott különbséget vélünk felfedezni a 
mezozoós aljzat belsejének reflexiós képe és a kristályos aljzat felszíne alatti 
teljes reflexió mentesség között. Bonyolítja a képet az idős aljzat felett helyen
ként előforduló vastag miocén vulkáni kőzettömeg, amely egyrészt árnyékoló 
hatást fejt ki, azaz kevés energia jut el az aljzatig, másrészt a mélyből jövő 
rendezett energiát szétszórja, ezáltal felismerhetetlenné téve az aljzat reflexiós 
jellegét. ÉNy-on, ahol paleogén üledékek is megjelennek, az idős aljzat igen nagy 
mélységben van, a szeizmikus szelvényeken csak reflexiónyomok fedezhetők fel 
ezekben a mélységtartományokban.

A kutatási területhez ÉNy-ról kapcsolódó területen a tóalmási, nagykátai 
és Jászberény-Ny-i fúrások tárták fel a paleogén üledékeket. A paleogén meden
ce DK-i elterjedésére Tanács J. 1984-ben szerkesztett térképe (MÁFI adattár) 
nyújt támpontot, eszerint kutatási területünk ÉNy-i részére benyúlik. A paleo
gén összlet eocén üledékekkel kezdődik (márga, mészmárga, agyagmárga réte
gek), amelyek csak a medence mélyebb részein találhatók, majd az oligocén két 
fő üledékes egységre tagolható: az alsó agyagos kifejlődésű (Tardi agyag, Kis- 
celli agyag), a felső homokos kifejlődésű (Szécsényi slir, Pétervásári homokkő). 
Kutatási feladataink közé tartozott a paleogén medence DK-i határának meg
vonása, a határ jellegének meghatározása és a kőolajképződés és tárolás szem
pontjából döntő jelentőségű agyagos és homokos egységek szerkezeti helyzeté
nek, illetve vastagság viszonyainak megismerése.

Szeizmikus szelvényeinken az oligocén képződmények két fő egységét el 
lehet különíteni, az alsó agyagos képződmények jellege a szinte teljes reflexió
mentesség, a felső, homokos összletekből jól követhető reflexiósorozatok szár
maznak. Ezt szemléltei az Usz-26/88 szelvény (23. ábra) ÉNy-i fele. A paleogén 
összlet vastagsága 400-1100 ms (600-2500 m-nél is nagyobb) között változik, 
amelyből a homokos összlet 13 km-beli kiékelődéséig kb. fele-fele arányban 
oszlik meg az agyagos és a homokos rétegsor. 13 és 16 km között a miocén 
üledékek közvetlenül az agyagos alsó oligocén összletre települnek, mígnem 
16 km-nél miocén vulkáni kőzettömegek kerülnek az oligocén mellé. E kettő 
kontaktusa egyértelműen tektonikus. Az oligocén üledékösszletet az ÉNy-DK 
irányú szelvényeken, nagyjából a Jászberény-Tarnaörs vonalig lehetett felis
merni és követni.

A szeizm ikus ku ta tás eredm ényei
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Az oligocén összlet vizsgálatára készített szeizmikus térképek közül az 
összlet felszínének időtérképét a 24. ábrán mutatjuk be.

Az oligocén összlet talpát a szeizmikus kép jellegváltása alapján jelöltük be, 
helyenként, különösen a nagyobb mélységekben ez a jelölés meglehetősen bi
zonytalan.

A miocént két, jellegében teljesen eltérő kifejlődés képviseli (itt a miocén 
alatt — a hazai szénhidrogén-kutató mélyfúrási jegyzőkönyvek adattári jelölé
sével egyezően — az eggenburgitól a felső szarmatáig bezárólag tartó korszakot 
értjük). Az üledékes miocén összletet általában hosszan követhető párhuzamos 
reflexiósorozatok jellemzik. A vulkáni miocén összleten belül is két típust lehet 
elkülöníteni: a kitörési centrumok közelében, a viszonylag homogén kiömlési 
vagy szubvulkáni kőzetek reflexiómentes „kiüresedett” alakzatokat hoznak 
létre, ezek zömmel tufákból felépülő környezete viszont kaotikus, de energiadús 
reflexiós képpel jelentkeznek. Ezeket a jelenségeket az Usz-26/88 szelvény DK-i 
felén szemléltethetjük (23. ábra). A 22 km-es szelvénykaró környékén látható 
egy vulkáni test, mely a mágneses AZ-anomáliatérkép (20. ábra) szerint a 
jászapáti mágneses ható DNy-i nyúlványa. Míg az üledékes miocén általában 
100-150 m (maximum 500 m), addig a vulkáni miocén rendkívül változó vastag
ságú, területünkön a 2000 m-t is elérheti.

A szeizmikus mérések a pannóniai üledéksorozat megismerését tették lehe
tővé a legrészletesebben. A kutatási terület nagy részén a pannóniai üledéksoro
zat nagyon vastag, K-en a Tisza vidékén éri el a legnagyobb vastagságot, a 
Jászapáti-Jászberény vonaltól É-ra viszont erőteljesen kivékonyodik. Ott, ahol 
a pannóniai üledékösszlet igen nagy vastagságot ér el, az üledéksorozatot három 
fő részre tagoltuk a szűrt-dekonvolvált szel vény változatok alapján. A pannó
niai összleten belüli vizsgálatainkat az ÉNy-DK irányú Usz-24/88 szelvény 
DK-i kb. 23 km hosszú szakaszán szemléltetjük (25. ábra).

A pannon legkorábbi időszakában közel vízszintes rétegződéssel valószínű
leg a területtől távolabb képződő deltarendszer turbiditjei, márgái ülepedtek le, 
de lehetséges, hogy ez az összlet nagyobb vízmélységű (kb. 1000 m) tengeri 
üledéksorozat. Valószínű, hogy a legmélyebb, gyengén reflektáló rész turbidit, 
fölötte közepes vízmélységben képződött tengeri sorozat van, amelyet hosszan 
követhető közel párhuzamos erős relfexiók jellemeznek (25. ábra, A szekven
cia).

A következő üledékösszletet a folyamatosan előrenyomuló (progradáló) 
delta képződmények uralják, amelyek közepes mélységű (600-900 m) vízben 
keletkeztek. A 25. ábrán a progradáló delta üledéksorozat a B-vel jelölt összle
ten belül látható és az egyes lebenyeket megkülönböztetésül számmal láttuk el.

A pannónia üledékösszlet vizsgálata során több térképet szerkesztettünk. 
A deltafront fácies számmal megkülönböztetett lebenyeit a szelvényeken korre
láltuk és időtérképeket szerkeszkettünk a lebenyek lefutásának vizsgálatára, 100 
ms-os időintervallumokkal. Az 1-es lebeny a legidősebb, a 8-as a legfiatalabb. 
A lebenyek elvégződését fogazott vonallal ábrázoltuk. A 26. ábrán öt különböző 
lebeny lefutását ábrázoltuk (1, 3, 5, 7, 8-as számú) egy térképen. Az egyre 
fiatalabb korú lebenyek előrenyomulása Ny, illetve ENy felől K, DK felé
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24. ábra. Az oligocén összlet felszínének értelmezett felület időtérképe
1 — szeizmikus reflexiós vonal; 2 — időszintvonal (s); 3 — az oligocén elterjedési határa

Fig. 24. Time contour map of top of Oligocene
1 ^reflection seismic profile; 2—time contour line (sec); 3— limit o f Oligocene sediments

Puc. 24. Карта времен пробега до поверхности, интерпретируемой в каче- 
стве кровли толщи олигоценовых отложений

1 профиль сейсморазведки МПВ; 2 — изолиния времен пробега (с); 3 — граница распро- 
странения олигоценовых отложений

tartott. А 7-es és 8-as lebeny elvégződése a kutatási területtől távolabb K-re 
lehet.

A kutatási terület ÉNy-i részén, az Usz-19/88 szelvénytől É-ra a pannóniai 
üledékösszlet fokozatosan kivékonyodik, a progradáló lebenyek már nem fi
gyelhetők meg. A pannóniai üledékösszlet két részre tagolódik; míg a korábbi 
üledékképződési időszakot képviselő összlet reflexiószegény szeizmikus képpel 
jellemezhető — valószínűleg egyöntetűen agyagos összetételű — a markáns
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25. ábra. Usz-24/88 szeizmikus időszelvény részlete
1 delta síkság fáciesü üledékek talpa; 2 progradáló delta üledékek lebenyei; 3 — progradáló 
delta üledékek talpa; 4 pannóniai üledékek talpa

Fig. 25. Part of migrated time section Usz-24/88
1 —base of delta plain sediments; 2 lobes o f prograding delta; 3 base of prograding delta; 
4— base of Pannonian sediments

Puc. 25. Фрагмент сейсмического временного разреза Usz-24/88
1 —  подошва отложений фации дельтовых равнин; 2 лобовые элементы отложений 
наступающей дельты ; 3 подошва отложений наступаю щ ей дельты; 4 подошва паннон- 
ских отложений



26. ábra. A deltafront fácies néhány lebenyének időtérképe. A különböző jelzésű vonalakhoz írt 
sorszámok az egymás után képződött delta lebenyeket jelölik (az 1-es a legidősebb, a 8-as 
a legfiatalabb)

1 — reflexiós szelvény; 2 — időszintvonal (s); 3 — lebenyek elvégződése; 4 — mélyfúrás
Fig. 26. Time contour map of a few delta lobes. Serial numbers mark lobes, the oldest is 1, the 

youngest 8
1—reflection seismic profile; 2—time contour line (sec); 3—termination of lobe; 4—borehole
Puc. 26. Карта времен пробега до некоторых лобовых элементов фации фронта дельты. 

Номерами при линиях с различными обозначениями отмечаются лобовые элементы 
дельты, формирующиеся друг за другом (1 — наиболее древний, 8 — наиболее 
молодой)

1 — профиль сейсморазведки МОВ; 2 — изолиния времен пробега (с); 3 —  линия выклинива-
ния лобового элемента; 4 — буровая скважина
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27. ábra. A pannóniai üledékek aljzatának időtérképe
1 szeizmikus reflexiós vonal; 2 mélyfúrás; 3 időszintvonal (s)

Fig. 27. Time contour map of base Pannonian
1—reflection seismic profile; 2 borehole; 3 time contour line (sec)

Puc. 27. Карта времен пробега до подошвы паннонских отложений
1 профиль сейсморазвсдки МОВ; 2 буровая скважина; 3 изолиния времен пробега (с)



jellegváltással jelentkező második szakaszt jól reflektáló párhuzamos szintek 
jellemzik, ami eltérő akusztikus tulajdonságú rétegek váltakozását bizonyítja 
(homokkő-agyagmárga váltakozása).

A pannóniai üledékképződés legfiatalabb és egyben befejező ciklusában az 
üledékképződés tavi, folyóvízi, mocsári, illetve szárazföldi környezetben folyta
tódott. A medencesüllyedés mértéke kisebb volt és valószínűleg egyensúlyban 
volt az üledékek felhalmozódásával. A bemutatott szeizmikus szelvényen (25. 
ábra) C-vel jelölt összlet alsó határát szaggatott vonallal jelöltük, mivel ez nem 
jelent korhorizontot, hanem fácieshatárnak tekinthetjük: a delta síkság fácies 
mind felfelé mind lefelé csak így definiálható.

A pannóniai összlet vizsgálatának eredményeképp időszintvonalas térkép 
készült az A és B-vel jelölt szeizmikus szekvencia határáról, valamint a pannó
niai üledékek aljzatáról, amelyet a 27. ábrán mutatunk be. A térkép uralkodó 
jellegét az ÉÉK-DDNy irányú süllyedés adja. Erre szuperponálódik néhány 
helyi szerkezeti elem, mint a Kömlő-1 fúrástól D-re található KÉK-NyDNy 
irányú mély. árok, valamint az Usz-17/88 szelvény elején lévő kiskiterjedésű 
lokális süllyedék. Több lokális kiemelkedés található a területen, de a legfonto
sabbnak az alattyáni kiemelkedés látszik, ahol további részletező méréseket 
végeztünk 1989-ben. Ez a kiemelkedés az A és B összletet elválasztó alsó 
pannóniai korú szint korrelálásával készült időtérképen is látszik.

Következtetések

Az ismertetett feladatokon túlmenően a kutatás végső célja a terület 
CH-perspektivitásának megítélése és kutató fúrások kitűzése.

CH-képződés szempontjából két összlettel számolhatunk: az oligocén idő
sebb egysége (Tardi agyag, Kiscelli agyag) és az alsópannóniai összlet agyag, 
agyagmárga rétegei. A szervesanyag átalakulásához szükséges hő- és nyomásvi
szonyok, valamint a megfelelő üledéktömeg feltétele együttesen a paleogénre 
csak a területünk ÉNy-i sarkába benyúló medencében (24. ábra: Usz-17/88 és 
Usz-26/88 kereszteződésének környéke) látszik teljesülni. A pannóniai összlet- 
ben viszont a terület K-i részén, óriási üledéktömegekre feltételezhetők a CH-ge- 
nezis szempontjából optimális körülmények.

CH-tárolásra mind szerkezeti, mind sztratigráfiai csapdák lehetősége fel
merül a paleogén süllyedék és a pannóniai medence elmélyülésének környezeté
ben egyaránt. Az emelkedő porózus rétegek és a törések mint a migrációt 
elősegítő tényezők egyéb csapdázódási feltételekkel együtt kijelölik a további 
szeizmikus, illetve fúrásos kutatás területeit. Szerkezeti csapda szempontjából 
a szintvonalas térképek záródó maximumai jöhetnek elsősorban számításba, ha 
azok a CH-genezis és migráció szempontjából kedvező helyen fekszenek. így 
reményteljesnek ítéltük az alattyáni kiemelkedést, amelyen a közelmúltban 
részletező szeizmikus méréseket végeztünk. Sztratigráfiai csapdaként szóba jö
hetnek a pannon fekü kiemelkedések árnyékzónáinak turbiditjei (25. ábra 
7-9 km), az oligocén-miocén diszkordancia határon kiékelődő porózus oligocén
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slir (23. ábra 12-13 km), vagy számos helyen a vetőkkel átjárt oligocén összlet 
tető vidéke (pl. 23. ábra 5-6 km). A miocén vulkáni összlet és a preausztriai 
aljzat is szóbajöhet mint CH-tároló, de csak, ha kedvező tektonikai helyzetben 
és üledékes környezetben helyezkednek el. Erre a területen nincs nagy esély.

1.2.1.2 Áttekintő geoelektromos mérések néhány eredménye a Jászságban és 
a Zagyva-árokban*

1988-ban és 1989-ben tellurikus és magnetotellurikus méréseket végeztünk 
az OKGT megbízásából a Jászságban. A kutatások célja a vulkano-tektonikai 
jelenségek és a medencealjzat szerkezetének vizsgálata volt. Területileg csatla
koztunk a KFH megbízásából a Zagyva-árokban végzett 1984. és 1985. évi 
mérésekhez, amelyeknek eredményeit csak részben közöltük (pl. ELGI 1985. évi 
jelentése, 32-35 oldal). Most úgy gondoljuk, hogy az összkép sok tekintetben 
érthetővé, értelmezhetővé vált, ezért e különböző időkben és más-más megbízás
ból történt mérések eredményeit együttesen mutatjuk be. Szeretnénk kihangsú
lyozni, hogy a 2-4 km2/pont sűrűségű tellurikus mérések és a 40-60 km2/pont 
sűrűségű magnetotellurikus mérések együttesen is csak áttekintő (1:100 000, 
1:200 000-es méretarányú) térképek szerkesztését engedik meg. Az eredmények 
értékelésénél a regionális jelenségekre kívánjuk felhívni a figyelmet. Hangsúlyoz
zuk, hogy geoelektromos mérések eredményének értelmezése más földtani és 
geofizikai ismeretekre (Magyarország földtani térképe a kainozoikum elhagyá
sával, MÁFI 1987, gravitációs, földmágneses és szeizmikus térképekre, szelvé
nyekre) is támaszkodik.

A 28. ábrán látható térkép, a nagyellenállású aljzat mélységtérképe mind 
a nagyellenállású aljzatképződményeinek korát, kőzetanyagát illetően, mind az 
ezt fedő kisellenállású üledéket illetően is nagyon változatos képet mutat. A vál
tozatosságra egy példa az ÉK-6 magnetotellurikus szelvény (29. ábra). Ennek 
E-i részén a kisellenállású üledékes összlet minden bizonnyal egy 26 П т -es és 
egy 6-8 fim-es oligo-miocén képződményből és ezeknek legfeljebb néhány száz 
méter vastagságú pliocén, pleisztocén, holocén fedőjéből áll. Az aljzat Szécsény- 
nél 70-80 fim fajlagos ellenállású ópaleozoós kristályos pala, délebbre a 
130-400 П т  fajlagos ellenállású képződmény valószínűleg már mezozoós korú 
lehet. A 11. és 13. pont között jelentős változás áll be, amely Buják-Pásztó 
közelében a Mátra É-i határvonalával, illetve az 1985. évi jelentésben közölt 
tellurikus térképen (1985. évi jelentés 19. ábra) és jelen 30. ábrán egy közel K-Ny 
irányú minimum zónával egyezik. Ezen nagyszerkezeti vonal mentén a Mátra 
miocén és annál idősebb összletei a felszínről 1500-2000 m mélységbe kerültek. 
A miocén vulkáni összleteket 2,0-2,6 П т  fajlagos ellenállású üledékes miocén 
és alsó pannon rétegsor 1000 méternél nagyobb vastagságban fedi. A felszínkö
zeli 400-600 m vastagságú rétegösszlet fajlagos ellenállása alapján felsőpannon 
és annál fiatalabb korú képződmény lehet. A miocén lávás összletnek tekintett 
* Nemesi L., Láda F., Sülé S., Varga G.
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28. ábra. A nagyellenállású aljzat mélységtérképe
1 szeizmikus mérési vonal; 2 -  MTS mérési pont; 3 — mélyfúrás; 4 — nagyellenállású aljzat 
mélységszintvonala; 5 miocén (lávás) vagy oligocén nagyellenállású összlet; 6 — szarvaskői 
diabáz aljzat; 7 bizonytalan korú és kifejlődésü aljzat; 8 újpaleozoos és mezozoos aljzat; 
9 középső- és felsőtriász aljzat; 10 változási (törési?) zónák; 11 MTS modell-szelvény 
nyomvonala

Fig. 28. Depth contour map of high-resistivity basement
1 seismic profile; 2 MT sounding; 3 borehole; 4—contour line of high-resistivity basement; 
5 Miocene volcanics or high-resistivity Oligocenc formation; 6 the Szarvaskő diabase in the 
basement; 7 age and formation of basement unknown; 8 Late Palaeozoic and Mesozoic base
ment; 9 Middle and Upper Triassic basement; 10 zone of transition (fault zone?); 11 line of 
MTS model profile

Puc. 28. Карта глубин залегания высокоомного фундамента
I — профиль ссйсморазведки МОВ; 2 пункт МТЗ; 3 буровая скважина; 4 изолиния 
глубин до высокоомного фундамента; 5 толща миоценовых вулканитов или олигоценовых 
отложений высокого сопротивления; 6 сарвашкёйские диабазы в фундаменте; 7 — фунда- 
мент неясного возраста и состава; 8 верхнепалеозойско-мезозойский фундамент; 
9 средне-верхнстриасовый фундамент; 10 зоны изменений (тектонические?);
II линия профиля модельных расчетов МТЗ
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nagyellenállású aljzat mintegy 2 km mélységben van. Mélyebb szintek kimutatá
sa nehézségekbe ütközik, valószínűleg a keskeny árok okozta görbetorzulások 
miatt, bár a szondázási görbék jelzik, hogy a nagyellenállású összlet alatt kisebb 
ellenállású (talán oligocén) képződmények találhatók. A térségben mért szondá
zási görbék torzulási jelenségei jól közelíthetők a ábrán látható, az ÉK-6-ra 
merőleges 2D modellel. A modellszámítás megerősítette, hogy az 1D kiértéke
lésből kapott nagyellenállású aljzat a 31. ábrán az 1000 Qm-es miocén-oligocén- 
nek (?) nevezett réteg felszínének felel meg és hogy a miocén összlet alatt létezik 
vezető képződmény. Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy a 31. ábra a 
Zagyva-árok geoelektromos felépítésének csupán a modelljét adja, és nem 
pontos kvantitatív leírást. A görbetorzulások miatt a „miocén-oligocén” összlet 
csak valószínűtlenül nagy ellenállással és vastagsággal adható meg. Ez a modell 
D felé kb. a Csány-Galgamácsa vonalig tart. Az eddigieken túl az is jellemzője, 
hogy a gravitációs, földmágneses és tellurikus térképek igen jó hasonlóságot 
mutatnak (30. ábra) jelezvén, hogy a Mátra és a Cserhát miocén korú vulkaniz- 
musa meghatározó jelentőségű.

Ettől a modelltől D-re újabb típus jelenik meg (a határt vonalkázott sávval 
jelöltük mind a 28. ábra térképén, mind a 29. ábra szelvényén), amely sok 
tekintetben az elsőhöz hasonló. A túrái, tóalmási fúrásokból és azok elektromos 
karotázs szelvényeiből tudjuk, hogy a miocén vulkanitos összlet kivékonyodik 
(kb. 100 m vastag) és ezért a magnetotellurikus mérések már nem is jelzik. Az 
üledékes pannon, miocén és oligocén összletek pedig elektromosan alig bontha
tó kisellenállású rétegekből állnak, amelyek alatt lehet ugyan vékony eocén 
képződmény, de ezt sem érzékeljük, csak a mezozoós (?) aljzatot. Ezen belül is 
elkülönül a Tóalmáson fúrásban is megismert 150 fim fajlagos ellenállású kréta 
diabáz a 300-1000 fim-es bizonytalan korú és kifejlődésü, de fajlagos ellenállás 
értéke alapján valószínűleg mezozoós aljzattól. Az aljzat fajlagos ellenállása a 
terület ÉK-i részén ennél kisebb (60-200 fim), a geológiai térképek szerint 
középső és felső triász korú képződmény. A 28. ábrán látható terület DK-i 
részén (Jászberény-Tarnaőrs-Erdőtelek) az aljzat igen nagy ellenállású 
(300-10 000 П т), a geológiai térképek szerint újpaleozoós és mezozoós korú 
képződmény is lehet. A nagyellenállású aljzat mélységtérképén jelöltük az aljzat
típusokat, amelyek a magnetotellurikus mérések és a geológiai adatok közös 
értelmezésén alapulnak.

A nagyellenállású aljzat mélységtérképének (28. ábra) egyik legérdekesebb 
anomáliája a tarnaörsi kiemelkedés, amely valószínűleg nem vulkáni hatás, 
mert mágnesesen teljesen semleges, viszont a gravitációs és tellurikus maximum 
igen jellegzetes (32. ábra). E kiemelkedés létezését az USz-18/88 szeizmikus 
időszelvény is alátámasztja (33. ábra). A szeizmikus szelvényen oly meggyőzően 
elválasztható pannon, miocén és oligocén összlet ellenállása a tarnabodi és 
kömlői fúrás karotázsszelvényeivel összhangban egyaránt kicsi, így a geoelekt
romos módszerek számára nem bontható, egységes a harmadkori üledékösszlet. 
Ugyanakkor ki kell hangsúlyozni, hogy a bemutatott terület D-i 10-15 km-es 
sávjában a harmadkori medence aljzatának kutatása geoelektromos módszerek
kel igen kedvezőnek bizonyult.
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Puc. 31. Двухмерная магнитотеллурическая модель Задьвайского грабена
а — голща голоценовых, плейстоценовых и верхнепаннонских отложений; b — толща нижне- 
паннонских и миоценовых отложений; с — толща миоценовых вулканитов или олигоцено- 
вых отложений высокого сопротивления; d — толща палеогеновых отложений низкого 
сопротивления; е — фундамент неясного возраста и состава (мезозой?); f — внутримантий- 
ное проводящее тело
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33. ábra. Az U sz -18/88 migrált szeizmikus időszelvény
I pannóniai üledékek talpa; 2 üledékesés vulkáni miocén owlet határa; 3 oligoccn owlet
teteje; 4 oligocén ówlct talpa; 5 oligocén owlet elterjedési határa; 6 gcoclcktromos
nagyetlcnállálú alj/at

Fig. 33. Migrated time section Usz 18/88
I haw Pannonian: 2 contact of volcanic and wdimertary Miocene; 3 top of OJigoocne; 
4 haw of Oligoecne; 5 limit of Oligoecne vedimcnt\; 6 high*resistivity gcockciric basement

Puc. 33. Мигрированный сейсмический временной профиль Usz 18/88
1 подошва паннонекмх отложений; 2 контакт ѵиоисконмх осалкоп и аул камню»; 
3 кроили олмгоисмоаых отложений; 4 подошваолигоисмовыхотложений; 5 граница 
распространена я олигоікмоіиах отложеннй; 6 гсохісктрмчсскмй фунлімснт высокою 
солротиалсмия





34. ábra. A pannóniai üledékek aljzataként értelmezett felület időszintvonalas 
térképe a Szolnok-törökszentmiklósi területen, a mérési hálózattal. 
Szintvonalköz: 50 ms

Fig. 34. Time contour map o f base Pannonian in the Szolnok-Törökszentmik- 
lós area, with the seismic network. Contour interval: 50 msec

Puc. 34. Карта времен пробега до подошвы паннонских отложений в изо- 
линиях в районе Сольнок-Тёрёксентмиклош, с сетью измерений. 
Сечение изолиний — 50 мс



1.2.13 A Szolnok-Törökszentmiklós környékén végzett szeizmikus reflexiós 
mérések*

A területen 1987-88-ban összesen 247 km vibroszeizmikus vonalat mér
tünk. A mérési anyagot az ELGI számítógép centrumában az SzCSz-3 progam- 
rendszerrel dolgoztuk fel. Az értelmezésbe bevontuk egyrészt az 1978-ban 
Abony környékén lemért digitális jelrögzítésű reflexiós anyag újrafeldolgozott 
szelvényeit, amelyek hossza összesen 254 km, másrészt a GKV által 1979-83 
között a kutatási területen mért reflexiós szelvényeket. így összesen kb. 950 km 
szelvényanyagot használtunk fel a terület egységes földtani értelmezéséhez. 
A mérési hálózat a 34. ábrán látható. Az értelmezés során 93 szénhidrogén-kuta
tó fúrás adatait vettük figyelembe, amelyek közül 14-ben szeizmokarotázst is 
mértek. Az ábrán viszont csak azokat tüntettük fel, amelyek elérték a neogén 
medencealjzatot.

A teljes területen a pannóniai üledékek aljzataként értelmezett szintet és a 
delta előtér üledékeit felülről határoló diszkordancia felületet korreláltuk, 
amelyre a delta üledékek progradációval települnek. Emellett megpróbáltuk 
részlegesen kijelölni a miocén összlet aljzatát (miocén alatt — a magyarországi 
szénhidrogénkutató fúrási jegyzőkönyvek jelölésével egyezően — a felső szar
matáig tartó korszakot értjük) s a fúrási adatokból kiindulva a különböző 
aljzatelemeket megkülönböztetni. A pannóniai üledékek aljzatáról készült 
50 ms izovonalközű időtérképet a 34. ábrán mutatjuk be.

A kutatási terület szerkezeti képét a nagy gyűrt formák határozzák meg, 
amelyek neogén előtti, ill. miocén korú oldaleltolódásos folyamatokhoz kötőd
nek. A legjellemzőbb felgyűrt zónák a flisben vannak. Ezek egyike az abonyi 
területen húzódik DNy-tól ÉK felé egyre keskenyedő sávval, a másik a Tisza- 
várkony-Kengyel vonulat, amely NyDNy-KÉK irányú. Vele párhuzamosan 
fut Szolnok-Tiszapüspöki között egy kisebb vonulat. A kiemelkedések nyereg 
felületekben találkoznak, amelyek közül a Szolnok fölötti a legjellegzetesebb. 
A vonulatok között a fenti irányítottságú mély süllyedékek vulkano-szediment 
blokkjai húzódnak, amelyeket a Tószeg-szandaszöllősi fúrásokban tártak fel. 
Ezek a blokkok valószínűleg a területen végbement oldaleltolódás során ékelőd
tek be a flis közé. Az abonyi flis övtől nyugatra húzódik egy másik kiemelt zóna, 
amely mezozoós, triász, ill. liász törmelékes-karbonátos összletekből áll, a 
Tö-11 és az Ab-1 fúrások alapján. Ez szintén gyűrt szerkezet, ugyancsak 
DNy-ÉK irányú, kisebb magasságú vonulat. Ettől nyugatra az Ujsz-3 fúrás 
alapján prekambriumi metamorfitok várhatók. A füst felgyűrő oldaleltolódás
sal kapcsolatos oligocén vagy miocén mozgások a pannonban némileg kiújul
tak, aminek a szelvényeken jól megfigyelhető virágszerkezetek a bizonyítékai. 
Ezek gyökérzónája a feltolódások rendszerével párhuzamos, ami arra utal, hogy 
transzpressziós oldaleltolódásos rendszerről van szó.

Az egész terület szerkezeti irányaira az jellemző, ho^y a nyugati felén 
DNy-ÉK, a keleti felén vele kis szöget bezáró NyDNy-KÉK szerkezeti irány 
az uralkodó. A két térfelet nagyjából a Tisza vonala határolja.
* D. Lőrinci K., Polcz I., Szabó P.
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A teljes mérési anyagból három jellemző reflexiós időszelvény értelmezését 
mutatjuk be. Az Ab-11/78 szelvény (22. ábra jobb oldala) ÉNy-DK irányban 
metszi át az Abony környéki kiemelkedések párhuzamos sávjait. A szelvényen 
egymás mellett látjuk a prekambriumi metamorfit, a liász karbonátos összlet s 
a flis vonulat metszeteit, amelyek egymástól tektonikusán határolódnak el. 
A flisre a kaotikus és reflexiószegény szeizmikus kép a jellemző, ellentétben a 
mellé kerülő képződményekkel, amelyek belsejéből határozottabb reflexiókat 
kapunk erőteljesebben rétegzett képpel. A miocén összlet a szelvényben változó 
vastagságú, a buckás reflexiós kép a vulkáni tufára jellemző, a nyugodtabb 
rétegzett összlet a miocén üledékeket jelzi. A miocén képződmény felszíne jól 
követhető diszkordancia felület, amely erősen tektonizált (bár kevésbé mint a 
neogén aljzat), hiszen azok az erőhatások, amelyek a flist felgyűrték a miocén
ben még hatottak, s a miocén vége felé haltak el. Gyakran előfordul, hogy a 
későbbi lisztrikus vetők éppen ezen sérült aljzati helyekhez kapcsolódnak, erre 
mutat szép példát a Szo-11/87 időszelvény (35. ábra).

A Szo-11/87 időszelvény a Tiszavárkony-Kengyel vonulatot É-D irány
ban harántolja. A szelvényen jól látható a felgyűrt flis jellemző szeizmikus 
megjelenési formája, a pozitív virágszerkezet. Ezen a szelvényen a flis az alsókré
ta vulkanoszediment összlettel érintkezik, észak felől tektonikus, dél felől tele
pült határral. A flis déli szegélyeként értelmezhető települési határ a párhuzamos 
szelvényeken jól nyomonkövethető.

Ugyanezen alsókréta vulkanoszediment blokk É-i határát a Szo-7/87 szel
vényen (36. ábra) mutatjuk be. Az oldaleltolódásnak köszönhetően itt az 
abonyi fúrásban megismert mezozoikum mellé kerül, és a flis csak elvonszoló
dott roncsként fedi a tektonikus kontaktust. A neogén üledéksorban látható 
virágszerkezet valószínűleg a neogénben kiújult eltolódásos zóna szelvénybeli 
metszetének tekinthető.

A szeizmikus szelvények alapján a pannóniai üledékösszleten belül három 
szeizmikus szekvenciát lehet elkülöníteni. Az alsó a medenceképződés kezdetén, 
transzgressziós jellegű, a középső a progradáló delta lebenyeit tartalmazza, a 
felső szekvencia tavi, folyóvízi és mocsári, ill. szárazföldi környezetben keletke
zett. (Az alsó és középső szekvencia közötti diszkordancia felületet jelöltük az 
„1” jellel a szelvényeken.)

35. ábra. Szo-11/87 szeizmikus időszelvény hullámegyenlet migrációval
1 progradáló delta üledékek talpa; 2 — pannóniai üledékek aljzata; 3 — flis felszíne; 4 — alsókréta 
vulkano-szediment képződmények felszíne; 5 — törés, elmozdulás

Fig. 35. Time section Szo-11/87 after wave-equation migration
1—base of prograding delta sediments; 2—base of Pannonian sediments; 3—top of flysch; 4— top 
of Lower Cretaceous volcano-sedimentary formations; 5—fracture, dislocation

Puc. 35. Разрез вдоль мигрированного на основании волновых уравнений 
сейсмического временного разреза Szo-11/87

1 подошва отложений наступающей дельты; 2 — подошва паннонских отложений;
3 поверхность флишевых отложений; 4 поверхность вулканогенно-осадочных образо- 
ваний нижнего мела; 5 тектоническое нарушение
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A területen több szénhidrogéntelep található, amelyek általában szerkezeti- 
sztratigráfiai kombinált csapdák, s legnagyobb részük az alsópannon homokkö
vekben van. A perspektivitás szempontjából jelenlegi ismereteink szerint az 
alábbi tényezők játszhatnak szerepet szénhidrogéncsapda kialakulásában a 
területen.
Szerkezeti tényezők:

— záródó boltozat;
— ún. „oldalmaximum” (a pannon aljzatbeli boltozathoz csatlakozó gyak

ran nem záródó szerkezet) pl. Ab—11/87 szelvény középső része;
— delta előtéri homokkövek kiékelődési helyei előtti térszín, pl. Szo-11/87 

szelvény déli vége;
— lisztrikus vető levetett ágának enyhe felboltozódása (roll-over antikliná- 

lis) pl. Szo-11/87 szelvény déli vége;
— pozitív virágszerkezetek felboltozódásai pl. Szo-7/87 szelvény közepe. 

Sztratigráfiai tényezők:
— a turbidit ciklus üledékkúpjai, amelyek főleg a delta előtérben, de a delta 

front fáciesben is megtalálhatók pl. a Szo-11/87 szelvény Ra-2 és Ra-4 
fúrás közötti szakasza az 1100-1300 ms időtartományban.

A fejlettebb mérési technikai és a jobb minőségű feldolgozás következtében 
előálló széles frekvenciatartományú és jó jel/zaj viszonyú szeizmikus szelvény
ben a neogén tektonika tanulmányozása is lehetővé válik, amelynek ismerete 
nagy jelentőségű a CH-csapdák kutatásában, a CH-migráció útvonala, s a 
másodlagos csapdák megtalálása szempontjából.

36. ábra. Szo-7/87 szeizmikus időszelvény hullámegyenlet migrációval 
1 — progradáló delta üledékek talpa; 2 — pannonjai üledékek aljzata; 3 — miocén vulkáni tufa 
felszíne; 4 — flis felszíne; 5 — liász karbonátos összlet felszíne; 6 — alsókréta vulkano-szediment 
képződmények felszíne; 7 — törés, elmozdulás

Fig. 36. Time section Szo-7/87 after wave-equation migration 
I—base of prograding delta sediments: 2 -base of Pannonian sediments; 3 -top of Miocene 
volcanic tuffs; 4— top o f flysch; 5—top of Lias carbonates; 6— top of Lower Cretaceous volcano- 
sedimentarv formations; 7— fracture, dislocation

Puc. 36. Разрез вдоль мигрированного на основании волновых уравнений 
сейсмического временного разреза Szo-7/87

I — подошва отложений наступающей дельты; 2 — подошва паннонских отложений; 
3 — поверхность миоценовых туфов; 4 — поверхность флища; 5 — поверхность карбонатных 
отложений нижней юры; 6 — поверхность вулканогенно-осадочных образований нижнего 
мела; 7 — тектоническое нарушение
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1.2.2 Kőszénkutatás

1.2.2.1 Részletes barnakőszén-kutatás a Zsámbék-észak területen*

A Tatabányai Bányák Vállalat (TBV) kezdeményezésére és finanszírozásá
val a Mány-kelet-zsámbéki szénmező egy olyan részterületén, ahol a karsztvíz 
szint mélységéhez közel esik a széntelep mélysége, részletes mélyfúrásos kutatás 
kezdődött (37. ábra). A korábban előzetes fázisban már megismert területen, 
(amelyről az ELGI 1982. évi jelentésében is beszámoltunk) 7-8 állomás/km2 
sűrűségű hálózatos gravitációs és néhány szelvény mentén refexiós szeizmikus 
méréseket végeztünk.

A részletes kutatás elsőrendű feladata nemcsak a szénvagyon pontosítása, 
hanem a karsztvízveszély megismerése, a lehetséges védekezési módhoz adatok 
biztosítása. Ehhez a geofizikai mérések elsősorban a tektonikai elemek megis
merésével járulnak hozzá.

A jóváhagyott kutatási terv 100 x Ю0 m-es szigorú hálózatos gravitációs 
mérésekből, átlagosan 150 méter rácstávolságú szeizmikus, esetenként Maxi- 
Probe szelvényhálózatból és az eredmények szerint módosított mélyfúrásos 
kutatásból épül fel. 1988-ban és 1989-ben a részletes kutatás első fázisát végez
tük el, az eredményeket a TBV információs jelentésben rögzítette.

A gravitációs mérések eredményei és a fúrásos kutatás ütemterve figyelem
be vételével négy szeizmikus reflexiós szelvényt mértünk. Példaként a 38. ábrán 
a Zsámbék-1/89 időszelvény egy jellegzetes szakaszát mutatjuk be. Az erős 
tektonizáltság ellenére is a triász fődolomitból álló medencealjzat és az eocén 
korú képződmények felszíne általában jól követhető.

A felszíni geofizikai mérésekkel egyidőben jelentős mélyfúrásos kutatás is 
kezdődött. A fúráspont-kijelölés gyors előkészítésére frekvenciaszondázást vé
geztünk. A 39. ábrán az E-8/89 Maxi-Probe elektromágneses szelvényt mutat
juk be. Az eocén és a triász képződmények felszíne a közvetlen fedőjükhöz 
viszonyítva egyaránt nagyellenállású képződményként korrelálható. Bár a sze
nes összletre közvetlenül utaló töréspontokat láthatunk az egyes szondázási 
görbéken, ezek szelvénymentén nem korrelálhatok.

A szelvények mentén detektált vetők nagyságából és 40-200 méteres sűrű
ségéből arra következtetünk, hogy a tektonikai kép tisztázásához a tervezett 
150 x 150 méteres fúrási hálózat önmagában nem lesz elegendő. A kutatás 
következő szakaszában — az eredeti tervnek megfelelően is — a geofizikai 
mérésekre fontos feladat hárul.

* Braun L., Molnár I., Rezessy G., Szörényi Z.
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37. ábra. A Zsámbék-É-i barnakőszén-kutatás áttekintő térképe
1 -  a felderítő és részletes kutatási program határa; 2 — jellemző fúrások; 3 — szeizmikus szelvény 
nyomvonala; 4 — elektromágneses frekvenciaszondázási szelvény nyomvonala

Fig. 37. Location map of Zsámbék-north brown-coal prospecting area
1—boundary of reconnaissance and detailed prospecting; 2—characteristic boreholes; 3—seismic 
profile; 4— EM frequency sounding profile

Puc. 37. Обзорная карта работ на бурые угли на месторождении Жамбек-С
1 граница площадей поисковых и разведочных работ; 2 — характерные скважины; 
3 — профиль сейсморазведки; 4 — линия профиля МТЗ
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38. ábra. Sz-1/89 migrált szeizmikus reflexiós időszelvény
1 — oligocén fedőösszlet; 2 — eocén összlet; 3 — eocén barnakőszenes összlet; 4 — felsőtriász 
dolomit

Fig. 38. Migrated time section Sz-1/89
1—Oligocene cover; 2— Eocene formations; 3— Eocene brown-coal measures; 4— Upper Triassic 
dolomite

Puc. 38. Временной разрез вдоль сейсмического профиля Sz-1/89
1 — толща олигоценовых отложений; 2 — толща эоценовых отложений; 3 — угленосная 
телица эоцена; 4 — доломиты верхнего триаса
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39. ábra. E-8/89 elektromágneses frekvenciaszondázási szelvény
l — oligocén fedőösszlet; 2 — eocén összlet; 3 — eocén barnakőszenes összlet; 4 — felsőtriász 
dolomit

Fig. 39. EM frequency sounding profile E-8/89
l—Oligocene cover; 2— Eocene formations; 3— Eocene brown-coal measures; 4— Upper Triassic 
dolomite
Puc. 39. Разрез электромагнитных частотных зондирований E-8/89
l — толща олигоценовых отложений; 2 — толща эоценовых отложений; 3 — угленосная 
толща эоцена; 4 — доломиты верхнего триаса

1.2.2.2 А geoelektromos rétegkövetéses módszer (GRK) eredményei a balinkai 
kőszénkutatási területen*

A Veszprémi Szénbányák Vállalattal közösen kísérleti GRK-méréseket 
végeztünk 1989-ben a balinkai szénkutatási terület ÉK-i részén. Kutatási terület 
földtani felépítése, geoelektromos modellje a GRK-módszer szemszögéből néz
ve kedvező. A fúrások elektromos karotázs szelvényeinek elemzéséből ismere
tes, hogy a széntelepes összlet fedőjében az eocén márga kis fajlagos ellenállású, 
eltekintve a közvetlen telep feletti mészmárgától. A fekü oldali kavicsos, homo
kos összlet fajlagos ellenállása többszöröse a fedőbeli márgáénak. Alatta a kréta 
tarka agyaggal kezdődő sorozat ismét kis ellenállású, mintegy kétszerese a 
fedőbeli márgáénak. Ezen környezetből maga a széntelep legalább tízszeres 
ellenállás különbséggel válik ki. A módszer alkalmazhatóságának vizsgálatakor 
a széntelep és a beágyazó kőzetek ellenállás arányával megszorzott telepvastag
ság abszolút értékének nagysága a meghatározó paraméter. A teljes rétegsor 
ismeretessége szemszögéből nézve azonban adathiányként kell elkönyvelnünk, 
hogy nem ismerjük a feltehetően nagyellenállású medencealjzati képződmények 
mélységét, azaz a fekü vastagságát. Ennek fontosságára a kiértékelések elemzé
sénél még visszatérünk.
* Király E., Tatai J.
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A GRK-módszerről, annak első eredményeiről az ELGI 1985. Évi Jelenté
sében számoltunk be (86-92. oldal). Itt most a módszer legfontosabb sajátossá
gait mutatjuk be, de csak olyan mértékig, hogy a fúráspárok kiértékelésének 
áttekintését megkönnyítsük. Amikor folytonos telepet harántolt két fúrásban 
mérünk a 40! a ábrán lévő elrendezésben, akkor a potenciálkülönbség-görbéken 
a szénteleppel szemben kialakult anomáliák előjele megváltozik. Amennyiben 
vető szakítja meg a telep folytonosságát, akkor a forrástelepen való „áthaladá
sakor” az anomália előjele azonos marad (401b ábra).

A 41. ábrán érdemes megfigyelni, hogy a széntelepen a dipól potenciálgör
bének határozott platója alakul ki. Maga a görbe tulajdonképpen a geoelektro- 
mos rétegsort képezi le (később a fúráspárokat bemutató ábrákon össze lehet 
hasonlítani az ellenállás-karotázs átlagolt diagramjának változási helyeit a dipól 
potenciálgörbe töréspontjaival, az egyezés igen jó).

A méréseket a Ba-343 fúrásba beépített elektródarendszerrel kialakított 
bázis környezetében végeztük (42. ábra). Erre azért volt szükség, mert a fúráso
kat nem azonos időben fejezték be. Egyidejűleg két nyitott — karotálásra 
(GR-mérésre) alkalmas — fúrás egymás mellett gyakorlatilag nincs.

A Ba-343 és Ba-344 fúráspár vizsgálata

A Ba-343 fúrásban mért potenciál különbséggörbéken (43. ábra) a szénte- 
lepen kialakuló anomália előjele pozitív, amikor a Ba-344 fúrásban felülről a 
telep felé közelítünk a tápelektródával 600 m-től 618 m-ig. Az ennél nagyobb 
mélységekhez tartozó görbék mindegyikén az anomáliák formái az előbbiek 
tükörképei, negatív előjelűek annak ellenére, hogy a Ba-344 fúrásban a szénte
lep mélysége 630-634 méter. Amikor a Ba-344 fúrásban mérünk, bármely 
tápelektróda helyzetnél vizsgáljuk a görbéket, azok valamennyien azonos elője
lűek.

A 44. ábrán a potenciálgörbék kvalitatív elemzése alapján a fúrások közötti 
térben egy H >1 2m  magasságú vető valószínűsíthető, mégpedig a Ba-344 
közvetlen közelében. A Ba-343 fúrástól induló telepszárny kb. 4°-os dőléssel 
bevetítve a Ba-344 fúrásba, 618 m-ben metszi azt. A rövid szárnyat feltételezés
sel rajzoltuk be azonos dőléssel. (Megjegyezzük, hogy a Ba-344 fúrás leírásában 
652-665 m között többször szerepelnek csúszási lapok, amelyek a vető feltétele
zését megerősíteni látszanak). Az ábrán szerepelnek a karotázs ellenállásméré
sek egyszerűsített, átlagolt diagramjai, valamint a fúrásra vonatkozó dipól 
potenciálgörbék is. Látható, hogy a dipól potenciálgörbék töréspontjai a karo- 
tázsdiagramon lévő nagy ugrások helyeivel korrelálnak. E két független adat- 
rendszer egybevágósága a GRK-mérések megbízhatóságát bizonyítja.

Szólnunk kell még a dipól potenciál görbék koordináta-rendszerben elfog
lalt helyének kérdéséről. A 41. ábrán — talán emlékeztetésül idézzük vissza 
— az ideális elrendezéshez tartozó dipól potenciálgörbe az ordináta két oldalán 
szimmetrikusan helyezkedik el. Ezzel szemben a mért görbék mindegyike az 
ordinátához képest aszimmetrikusan jelenik meg. Ennek az az oka, hogy a
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40. ábra. А geoelektromos rétegkövetéses módszer mérési elrendezése és a po
tenciál-különbség anomáliák kiértékelésének alapjai
a) Ha a széntelep felett és alatt lévő forráshoz tartozó anomáliák 

előjele ellentétes, akkor a telep folytonos,
b) ha az előjelek megegyeznek, akkor a fúrások között vető van

l — kutatófúrás; 2 — tápáram elektróda; 3 — felszínen lévő „végtelen” távoli tápáram elektróda; 
4 — vevő elektródapár; 5 — széntelep; 6 — potenciálkülönbség görbe; 7 — generátor; 8 — D iapír 
típusú mérőerősítő

Fig. 40. Electrode configuration of cross-hole geoelectric measurements and 
principles of interpretation of potential difference curves
a) If signs of anomalies belonging to sources above and below the coal 

seam are different, it is continuous,
b) if signs are the same, there is a fault between the boreholes

l— borehole; 2—current electrode; 3—current electrode on the surface at ‘infinite’ distance; 
4—potential electrode pair; 5—coal seam; 6—potential difference curve; 7—generator; 8—D iapir 
recording instrument

Puc. 40. Измерительная установка в методе геоэлектрического прослежи- 
вания пластов и основы интерпретации аномалий разностей по- 
тенциалов
a) При противоположном знаке аномалий от источников над 

и под угольным пластом последний непрерывен,
b) при одинаковом знаке аномалий от источников над и под 

угольным пластом последний нарушен сбросом
I — разведочная скважина; 2 — питающий электрод; 3 — питающий электрод «в бесконечно- 
сти» на дневной поверхности; 4 — пара приемных электродов; 5 — угольный пласт; 
6 кривая разностей потенциалов; 7 генератор; 8 измерительный усилитель типа 
Д и а пир
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41. ábra . Folytonos széntelepen kialakuló, számítógéppel szerkesztett potenci
álgörbék alakváltozásai (Razvedka I program)

1 — számított potenciálkülönbség görbe (MN = 5 m); 2 — 151,5 m vonatkozási pontú mérőelek
tróda párhoz számított dipól potenciálgörbe; 3 — széntelep; 4 — a tápelektróda helye az F2 
fúrásban; 5 — az FI és F2 fúrás közötti távolság (m)

Fig. 41. Computer modelling of changes of potential difference curves (program 
Razvedka I) in a continuous coal seam 

1—computed potential difference curve (MN = 5 m); 2—dipole potential curve computed for poten
tial electrode pair of 151.5 m reference depth; 3—coal seam; 4—current electrode in borehole F2; 
5—distance between boreholes FI and F2 (m)

Puc. 41. Различные кривые разностей потенциалов от непрерывного 
угольного пласта, рассчитанные на компъютере (программа Раз- 
ведка I)

1 — расчетная кривая разностей потенциалов (МН = 5 м); 2 — кривая дипольных потенциа- 
лов, рассчитанная для пары измерительных электродов в точке 151,5 м ; 3 — угольный пласт; 
4 — место питающего электрода в скважине F2; 5 — расстояние (в м) между скважинами 
F1 и F2
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széntelep alatti feküüledékek vastagsága nem elég nagy ahhoz, hogy semlegesít
se a feltehetően nagyellenállású aljzat torzító hatását. A görbe eltolódása szám
szerű értékének meghatározására számítógépes modellezést végeztünk, ennek 
eredményei feltevéseinket igazolták.

42. ábra. A fúrások közötti teleprész térbeli helyzete a GRK mérések értelmezé
sében

1 — a széntelep tsza. mélysége m-ben; 2 — vető az elvetési magassággal; 3 — a fúrás száma a 
széntelep tsza. mélységével

Fig. 42. Coal seam between boreholes as determined by cross-hole measure
ments

1—depth to coal seam (b.s.l); 2—fault with its amplitude; 3—name of borehole with depth to coal 
seam (b.s.l)

Puc. 42. Пространственное положение межскважинного фрагмента пласта 
в интерпретации результатов измерений геоэлектрического про- 
слеживания пластов

1 — глубина залегания угольного пласта под ур. моря в м; 2 — сброс и вертикальное 
смещение по нему; 3 — номер скважины и глубина угольного пласта под ур. моря
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43. ábra. А Ва-343 fúrásban mért potenciálkülönbség görbék
1 — a Ba-343 fúrásban а jelzett mélységben lévő A +  tápelektródához tartozó potenciálkülönbség 
görbe; 2 — szén telep

Fig. 43. Potential difference curves recorded in borehole Ba-343
1 —potential difference curve belonging to A + electrode at the specified depth; 2—coal seam

Puc. 43. Кривые разностей потенциалов по скважине Ва-343
1 — кривая разностей потенциалов, относящаяся к питающему электроду А + , находящему
ся на указанной глубине в скважине Ва-343; 2 — угольный пласт

А Ва-343 és Ва-345 fúráspár vizsgálata

А Ва-343 fúrásban mért potenciálkülönbség-görbéken а széntelepen kiala
kult anomália előjele megváltozik, amikor a Ba-345 fúrásban lévő forrás el
hagyja az 580 m-es mélységet, s közelít a telep felé felülről. A Ba-345 fúrásban 
mért görbéknél az anomáliák előjel váltása akkor következik be, amikor a 
forrás a Ba-343 fúrásban 586,5 m-nél mélyebbre kerül. Mindkét fúrásban a 
váltás az aljzat torzító hatása következményeként a telep felett kb. 20 m-nél 
következik be (a Ba-345 területre vonatkozó földtani-geofizikai kutatási ered
mények alapján becsült feküvastagság kb. 81 m). A mindkét irányú előjelváltás 
miatt folytonos telepet valószínűsítünk, amely a = 2,4°-os látszólagos dőléssel 
mélyül a Ba-343 felé (45. ábra).
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44. ábra. Széntelep а fúrások közötti térben
l — a fúrás középvonala a tápáramforrások helyével; 2 — dipól potenciálgörbe; 3 ellenállás 
karotázs szelvény átlagolt lépcsős diagramja; 4 -— széntelep

Fig. 44. Coal seam between boreholes
l — axis of borehole with current electrode; 2—dipole potential curve; 3—averaged step-diagrarr 
of resistivity log; 4—coal seam

Puc. 44. Угольный пласт в межскважинном пространстве
I — осевая линия скважины и источники тока на ней; 2 — кривая дипольных потенциалов; 
3 — ступенчатая усредненная диаграмма каротажа сопротивлений; 4 — угольный пласт 45

45. ábra. Széntelep а fúrások közötti térben. Jelmagyarázat a 44. ábrán 
Fig. 45. Coal seam between boreholes. For Legend see Fig. 44 
Puc. 45. Угольный пласт в межскважинном пространстве. Условные обоз- 

начения см. на рис. 44
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Az előbbi fúráspárokkal szemben itt a fúrások közötti távolság lényegesen 
nagyobb (R = 667,5 m), majdnem kétszerese az előbbieknek. Ennek ellenére a 
mérési anyag jó minőségű, s ez a Diapir mérőrendszer vevőoldali érzékenységé
nek köszönhető.

A Ba-343 fúrásban a szokásos előjelváltásos anomáliaképet kaptuk. 
A Ba-346 fúrásban lévő 523 m körüli forráshelyzetnél következik be a váltás 
a Ba-343 fúrásban. A Ba-346 fúrásban mért potenciálkülönbség-görbén nem 
ilyen egyértelmű a helyzet. A széntelep alatt és felett is zavaró, nagyellenállású 
képződmények vannak. A telep hatása nehezen kivehető, közeli vetőhatása 
valószínűsíthető (ezekről szemléltető ábrát nem közlünk).

A fúrások közötti térrészben folytonos teleppel számolunk a fúrások kö
zötti távolság Ba-343 felőli oldalától 2/3 részig, mintegy 400m-ig (46. ábra).

A B a-343  és B a-346  fúráspár vizsgálata

46. ábra. Széntelep a fúrások közötti térben. Jelmagyarázat a 44. ábrán

Fig. 46. Coal seam between boreholes. For Legend see Fig. 44

Puc. 46. Угольный пласт в межскважинном пространстве. Условные обоз- 
начения см. на рис. 44
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A Ba-346 fúrás közelében vetőgyanús a kép, de sajnos a távolság miatt csak 
bizonytalanul értékelhető. A fúrások közötti szakaszokat értelmezve meghatá
roztuk azokat a részeket, ahol a műrevaló széntelep a vizsgált fúráspárok között 
folytonos, jeleztük ama helyeket, ahol vetős szerkezetre következtettünk, vala
mint ezeken a helyeken becsültük az elvetési magasságokat is. Mindezen adatok 
birtokában felvázoltuk a szóban forgó teleprész térbeli helyzetét. Ezen kiegészí
tő adatokkal hozzájárultunk az általunk vizsgált szénteleprész települési és 
tektonikai viszonyainak tisztázásához, új elemként jelezve az ÉK-i szegletben 
lévő közel 12m-es ugrómagasságú vetőt (42. ábra).

1.2.23 Északmagyarországi miocén barnakőszenek geofizikai előkutatása*

Az északmagyarországi miocén szén telepek kibúvásszegélyein kis külfejté
sek létesítésére alkalmas területek felderítése érdekében a KFH előkutatási 
programot indított, amelyben a MÁFI irányításával, az ELGI és az illetékes 
szénbányák földtani szolgálata közreműködött. A bányageológusok jelölték ki 
azokat a területrészeket, ahol régi kis bányák peremén, vagy valamely fúrás 
alapján kismélységű szénelőfordulás lehet (47. ábra).

A széntelepes összlet kompakt feküfelületének sekélyrefrakciós kutatásával 
szelektáltuk a túl nagy fedővastagságú, vagy fekükibúvásközeli területeket, 
négyparaméteres mérnökgeofizikai szondázásokkal, MÁFI és vállalati fúrások
kal ellenőrizve, illetve kimutatva széntelepeket.

Nógrádban 1988-ban Szandaváralja és Kiskérpuszta, 1989-ben Karancsbe- 
rény környékén végeztünk sekélyrefrakciós méréseket, Szandaváralján mérnök- 
geofizikai szondázásokkal együtt. Utóbbi területen viszonylag legkedvezőbb a 
széntelep kifejlődése és a fedő-vastagság arány.

Borsodban 1989-ben a kutatásra kijelölt Sajókaza környéki területen rend
kívül kis méységben jelentkezett a refraktáló fekü riolittufa szint, felette néhány 
fúrás és mérnökgeofizikai szondázás széntelepet mutatott ki. A kurityáni terüle
ten a pleisztocén-ottnangi határfelület és a fekü riolittufa váltakozva képezi a 
refraktáló vezérszintet, a mérnökgeofizikai szondázások csak széncsíkokat jelez
nek.

1989-ben Dubicsány-Észak területen nagyfelbontású, vibrátoros rezgéskel- 
tésű reflexiós mérésekkel vizsgáltuk a miocén széntelepes összlet északi elterjedé
sét, esetleges kisebb süllyedékeken, csatornákon keresztül a Szuha völgyében 
kimutatott medencével való összefüggését (1987. évi jelentés). Két MÁFI fúrás
sal összevetve megállapítható, hogy az ottnangi széntelepes összlet kis részme
dencékkel a dubicsányi szénterülettől É-ra még több mint 2 km-re elterjedt. 
A reflexiós szelvényekkel kimutatott Szuha-völgyi süllyedék (1987. évi jelentés 
26. ábra) viszont teljes mértékben alsómiocén-oligocén üledéksorral van kitölt
ve.

* Braun L., Jósa E., Szalay L, Törös E.
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Fig. 47. Location sketch of Miocene lignite prospecting in northern Hungary
1- refraction profile; 2—reflection profile; 3—penetration sounding; 4— borehole

Puc. 47. Обзорная схема работ на миоценовые бурые угли в Северной 
Венгрии

1 — сейсморазведка МПВ; 2 — профиль сейсморазведки МОВ; 3 инженерно-геофизиче
ское зондирование; 4 — скважина на уголь

1.2.3 Bauxitkutatás

1.2.3.1 Bauxií-elökutatás*

1988-89-ben а Központi Földtani Hivatal finanszírozásával a Magyar 
Állami Földtani Intézettel együttműködve végeztünk bauxitgeofizikai előkuta
tást. Az egyes kutatási területek kiválasztását és a felmerülő szakmai kérdések 
eldöntését a Bauxit-előkutató Állandó Bizottság végzi, amelynek az ELGI is 
tagja.

Az elmúlt két évben három részterületen kutattunk. A Gerecse-hegység 
DK-i előterében folytattuk a már felderítő és részletes kutatás alatt álló terület
részhez (Nagyegyháza, Csordakút, Tükröspuszta, Mány-Zsámbék) csatlakozó
* Farkas I., Csathó B., Szilágyi /., Maros Gy. (MÁFI)
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területek előkutatását. Ezek a peremterületek köztudottan mind szén-, mind 
bauxitkutatás szempontjából kevésbé perspektivikusak, de a közelükben talál
ható nyersanyag előfordulások miatt előkutatásuk indokolt.

A Villányi-hegységben folytatódott a kutatási program gravitációs hálózat
sűrítéssel, amelyet 1990-ben fejezünk be. Ennek eredményeként egységes lépté
kű gravitációs térképünk lesz a területről. Néhány gravitációs anomálián, ame
lyek a medencealjzat kiemelkedését mutatják tranziens és Maxi-Probe mérése
ket végeztünk fúrás-előkészítés céljából. Az eddig lemélyített paraméter fúrások 
a feltételezett geofizikai modellt igazolták, de bauxitot nem találtak.

A Bakony-hegységben folytattuk a Tapolcai-medence (Diszel-Hegyesd) és 
Tapolcafő környékének kutatását, amelyeket a következőkben bemutatunk.

A Tapolcai medence (Diszel-Hegyesd) bauxitgeofizikai előkutatása

Hegyesd községtől NY-ra a Várhegy körzetében (48. ábra) a Déli-Bakony 
déli előterének bauxit-előkutatási programja keretén belül végeztünk geofizikai 
méréseket. A területrész perspektivitását a Diszt-5 számú térképező fúrás jelez
te, amely közel 30 m vastag neogén összlet közé rétegzett áthalmozott agyagos 
bauxitösszletet harántolt. A földtani felépités és a várható mélységviszonyok 
VLF, földmágneses (AT) és penetrációs szondázó mérések alkalmazását indo
kolták.

A VLF-mérések eredményei alapján szerkesztett látszólagos fajlagos ellen
állástérképen (48. ábra) a fődolomit felszínközeli elterjedésének lehatárolása 
után a Várhegy É-i és NY-i oldalán penetrációs szondázások segítségével vizs
gáltuk a jó vezetőképességű zónák által jelzett aljzatbemélyedések mélységét, 
majd a P-5 számú penetrációs szondázási görbe alapján (49. ábra) javasoltuk 
a Di-17 jelű fúrás telepítését, amely kvarter fedő alatt 4m ipari minőségi 
bauxitot harántolt.

A Várhegy K-i oldalán lemélyült He-3 fúrás 40 m vastag pannon korú 
üledékes képződmények alatt bazaltban állt meg. Mivel a bazalt nagy fajlagos 
ellenállású, ezért geoelektromos aljzatként jelentkezhet. Esetlegesen meglevő 
fedett helyzetű vulkáni összletek vizsgálata céljából mágneses méréseket végez
tünk. A Не- l  komplex geofizikai szelvény mentén mágneses hatószámítást 
végeztünk, amelynek eredményét az 50. ábrán mutatjuk be.

A kutatás jelen fázisában a területrész szerkezeti felépítésével kapcsolatban 
a következőket mondhatjuk: a fődolomit kibúvások által határolt medence 
NY-ról K-re mélyül, majd egy nagy vető mentén emelkedik fel. A medencét 
kitöltő üledékek bázisán NY-on és D-en biztosan, K-en feltehetően degradált, 
ill. ipari minőségű bauxit található, amelyet NY-on kvarter, D-en és K-en 
neogén üledékes képződmények fednek. A medence rétegsorát pannóniai bazalt 
törte át, amely részben a felszínen, részben felsőpannóniai üledékes kőzetekkel 
fedett helyzetben található.
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48. ábra. A geofizikai mérések helyszínrajza és a terület VLF látszólagos fajla
gos ellenállás térképe (Diszel-Hegyesd)

1 — felsőtriász fődolomit; 2 — felsőpannon bazalt; 3 — a földmágneses A Г-mérés határa; 4 a 
VLF-mérés határa; 5 — penetrációs szondázás; 6 — mágneses ható; 7 — komplex geofizikai szelvény

Fig. 48. Location map of geophysical survey and the VLF apparent resistivity 
map (Diszel-Hegyesd)

1— Upper Triassic dolomite; 2—Upper Pannonian basalt; 3—limits o f geomagnetic A Г-survey; 
4— limits of VLF-survey; 5—penetration sounding; 6—magnetic body; 7—location of integrated 
geophysical profile

Puc. 48. Карта расположения геофизических измерений и карта кажущих
ся удельных сопротивлений VLF (окрестности сел Дисел и Хе- 
дьешд)

1 — Главный доломит, верхний триас; 2 — базальты верхнего паннона; 3 — границы 
магнитных измерений А Г; 4 — границы магнитных измерений VLF; 5 — пенетрационное 
зондирование; 6 — источник магнитных аномалий; 7 — трасса комплексного геофизического 
профиля

84



49. ábra. A P5 mérnökgeofizikai penetráció paramétereinek és a Di-17 fúrás 
által harántolt bauxit minőségének összevetése 

1 — csúcsnyomás (atm.); 2 — természetes gamma aktivitás (cpm); 3 — térfogatsúly (g/cm3);
4 — bauxitminőség (Al20 3/S i0 2 arány); 5 — földtani rétegsor

Fig. 49. Comparison of parameters of penetration sounding P5 and bauxite 
quality in borehole Di-17

1—pressure on the bit (atm); 2—gamma-ray activity (cpm); 3—bulk density (g/cm3); 4— bauxite 
quality (Al20 3/S i0 2 ratio); 5— geological column: from above downwards: soil, clay, gravelly clay 
with bauxite, clayey bauxite, bauxite, clayey bauxite, clay with bauxite, weathered dolomite

Puc. 49.Сопоставление параметров по пенетреционному пункту Р5 и каче
ства бокситов, вскрытых скважиной Di-17

1 — вершинное давление (атм); 2 — естественная гамма-активность (cpm); 3 — объемный 
вес (г/см3); 4 — качество бокситов (отношение Al20 3/S i0 2); 5 — стратиграфическая колонка: 
почва, глина, гравийная бокситовая глина, глинистый боксит, боксит, глинистый боксит, 
бокситовая глина, выветрившийся доломит
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50. ábra. A. mágneses hatószámítás eredménye a Не- l  komplex geofizikai szel
vény mentén

1 — VLF látszólagos fajlagos ellenállás szelvény; 2 -  VLF fáziskülönbség szelvény; 3 mágneses 
AT-szelvény; 4 mért görbe; 5 — számított görbe; 6 a mágneses ható modellje; 7 a 
feltételezett mágneses ható szuszceptibilitása; 8 — földtani értelemzés; 9 holocén; 10 felsőpan
non bazalt; 11 — felsőpannon homok, márga; 12 — felsőtriász fődolomit; 13 bauxitos agyag

Fig. 50. Magnetic modelling along geophysical profile Не- l
1—VLF apparent resistivity profile; 2—VLF phase difference profile; 3—geomagnetic AT  profile;
4— recorded anomaly; 5—computed anomaly; 6— magnetic model; 7—susceptibility of magnetic 
body; 8—geological interpretation; 9— Holocene; 10— Upper Pannonian basalt; 11—Upper Pan
nonian sand, marl; 12—Upper Triassic dolomite: 13— bauxitic clay

Puc. 50. Результаты расчета источников магнитных аномалий вдоль 
комплексного геофизического профиля Не-1

1 кривая кажущихся удельных сопротивлений VLF; 2 кривая разностей фаз VLF;
3 — кривая магнитной аномалии AT; 4 измеренная кривая; 5 расчетная кривая;
6 модель магнитного источника; 7 — магнитная восприимчивость предполагаемого 
источника; 8 геологическая интерпретация; 9 голоцен; 10 базальты верхнего панно- 
на; 11 пески и мергели верхнего паннона; 12 Главный доломит, верхний триас; 
13 бокситовые глины
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51. ábra. Bouguer-anomália térkép, Tapolcafő
1 — tranziens elektromágneses szelvény; 2 — a VLF térképezés határa; 3

Fig. 51. Bouguer-anomaly map, Tapolcafő
1 transient EM profile; 2 limits of VLF survey; 3— fault

Puc. 51. Карта аномалий Буге (Тапольцафё)
1 — профиль электромагнитного метода переходных процессов; 2 граница съемки мето- 
дом VLF; 3 — сброс



Tapolcafő környékének bauxitgeofizikai előkutatása*

Az előkutatási terület földtani felépítésében megtalálhatóak a triász és 
kréta karbonátos képződmények, amelyek az alsó- és felsőszinti bauxitok fekü- 
képződményei, de jelen vannak a márgás kifejlődésű kréta összletek, és a 
néhányszor százméter vastagságú oligo-miocén fedőüledékek is, ahol a bauxit 
jelenléte nem valószínű, illetve a kutatás szempontjából érdektelen. A bauxit a 
harmadidőszaki karbonátos medencealjzat szerkezeti — morfológiai csapdái
hoz kötődik. A bauxit előkutatásban a geofizika szerepe egyrészt a karbonátos 
aljzatú területek behatárolása és ezen a területen belül, a tároló szerkezet 
kimutatása.

A Tapolcafői terület előkutatásának kezdeti geofizikai munkáit az 1987-es 
évi jelentés tartalmazza.

A harmadidőszaki medence aljzatdomborzatának meghatározására, a te
rület bauxitperspektivitásának eldöntésére, további részletesebb geofizikai mé
rések megtervezésére 1988-89-ben folytattuk a gravitációs méréseket 200 x 200 
méteres hálózatban az Ugod-Tapolcafő vonaltól É-ra. Az előkutatási terület 
mintegy felére ( 80 km2) megszerkesztettük a Bouguer-anomália térképet (51. 
ábra). A térképen több, felszínközeli medencealjzatra utaló anomália fedezhető 
fel:

— az attyapusztai felszínközeli kréta mészkő rög (A), amit 1986-87-ben 
VLF-térképezéssel már megkutattunk (52. ábra);

— a Tapolcafő község vízkutató fúrásaiból ismert kréta mészkő kibúvás;
— a Tevel-hegy kréta mészkővonulata (C), amelynek ÉNY-i határát 1988- 

ban kutattuk VLF-térképezéssel (53. ábra);
— az Ugod községtől DDK-re eső felszínközeli triászképződmények hatá

ra, amit potenciáltérképezéssel és tranziens méréssel részben már meg
kutattunk (Évi jelentés 1987).

A terület D-i részén a mezozoós aljzat fedőjében megjelenik a nagy sűrűségű 
eocén mészkő, ezért a gravitációs térkép már nemcsak a medencealjzat mélység 
változását mutatja.

A Bouguer-anomália térképen jól kirajzolódnak a nagy vetők, amilyen pl. 
a Tapolcafőtől É-ra található közel K-NY-i irányú, vagy a Bakonyjákótól É-ra 
közel ÉNY-DK irányú vető. A tapolcafői területen különböző földtani model
lek találhatók, így a gravitációs anomáliatérkép önmagában nem alkalmas a 
kutatott rétegek jelenlétének és közelítő mélységének meghatározására.

Az 54. és 55. ábrán tranziens elektromágneses szelvényeket mutatunk be, 
amelyeken jól látható a változatos felépítés. A kutatás során a gravitációs 
anomáliákon tranziens szelvényeket mértünk. A kapott rétegellenállásokból 
következtetni tudtunk az ott található kőzettípusokra és a szelvényekből az 
egyes kőzettípusok elterjedésére.

A Bouguer-anomália térkép és a tranziens mérések segítségével kijelölhető- 
ek azok a földtani szerkezetek, amelyekben a bauxit megmaradhatott. Ezeket 
a szerkezeteket további mérésekkel pontosítjuk, majd a MÁFI az ELGI szak-
* Kiss J., Knauer J. (MÁFI)
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embereivel egyeztetve fúrásokkal megkutatja. A Tapolcafői előkutatási terüle
ten a kutatófúrások ez idáig nem harántoltak bauxitot.

52. ábra. VLF látszólagos fajlagos ellenállástérkép, Attyapuszta 

Fig. 52. VLF apparent resistivity map, Attyapuszta

Puc. 52. Карта кажущихся удельных сопротивлений VLF (Атьтяпуста)
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1.23.2 Felderítő- és részletes fázisú bauxitgeofizikai kutatás*

A Bauxitkutató Vállalat (BKV) megbízásából az ELGI 1988-89-ben foly
tatta a Dunántúli-középhegység belső medencéiben a felderítő és részletes fázisú 
bauxitkutatás felszíni geofizikai munkáit. A geofizikai mérések célja a különbö
ző teleptípusokhoz tartozó, különböző rétegtani és szerkezeti helyzetben levő 
bauxit-előfordulások kutatásához hatékony módszertan továbbfejlesztése, a 
mérések alapján bauxittároló bemélyedések felkutatása és minősítése, a fúrásos 
kutatás tervezésének elősegítése volt.

1988-89-ben a következő területeken végeztünk felderitő és részletes fázisú 
bauxitgeofizikai kutatást:
a) Felszínközeli területek (H = 0-60 m)

— Nyirád körzete (Ódörögd, Halimba-Dél);
— Farkasgyepü körzete (Pápavár-Gáthegy, Hubertlak);
— Bakonyoszlop körzete (Fenyőfő-Dél, Gézaháza);
— Nagyegyháza körzete (Öbarok-Csabdi; Csákánypuszta, Szár, Mester

berek, Somlyóvár).
b) Közepes mélységű területek (H = 60-250 m)

— Farkasgyepü körzete (Iharkút-Nyugat, Sármás);
— Bakonyoszlop körzete (Bakonyoszlop-K, Csetény-Észak, Súr-Dél).
Mivel jelen fázisú geofizikai kutatás elsőrendű feladata a BKV fúrócsoport

jai munkájának elősegítése, azaz a fúrástelepítéshez információszolgáltatás, az 
egyes részterületeken évközben befejezett geofizikai méréseket azonnal doku
mentálva, kiértékelve és értelmezve átadtuk a Megbízónak. így pl. 1989-ben 
7 db évközi adatszolgáltató jelentés, valamint egy évvégi Műszaki jelentés 
tartalmazta az éves geofizikai kutatás eredményeit.

Néhány év óta a kutatások zömét a felszínközeli (H ^60m ) mezozoós 
karbonátos (dolomit, mészkő) medencealjzatú területeken végezzük. A meden
cealjzat domborzatának kutatását rendszerint fajlagos ellenállás-térképezéssel 
kezdjük. A rádióhullámú (VLF) méréssel nyert fajlagos ellenállástérkép ponto
sítására, korrigálására 1987-től kísérleteztünk az EM-31 típusú elektromágne
ses vezetőképesség-méréssel. A terepen mért látszólagos fajlagos vezetőképesség 
mellett bevezettük a hagyományos fajlagos ellenállás fogalmát és a méréssel 
egyidejű ellenállás-számítást [Csathó et al. 1989]. Az ellenállástérképek — 
perspektivikusnak ítélt — kisellenállású (ра = 25-150 Qm) zónáit továbbkutat
juk kismélységű (EM-37 tranziens, vagy Maxi-Probe frekvenciaszondázó) 
elektromágneses szelvényezéssel. A 30 méternél nem mélyebb aljzatbemélyedé
seket kitöltő üledékanyagot mérnökgeofizikai penetrációval minősítjük. A ter
mészetes gamma aktivitás ipari bauxit esetén meghaladja az 5000 (cpm) értéket 
[B o d r o g i  1989].

Az alábbiakban két kiragadott példán keresztül illusztráljuk a sekély és 
közepes mélységű kutatások eredményeit.

* Tóth Cs.
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56. ábra. VLF látszólagos-ellenállás térkép, Halimba-dél
1 bauxitlencsc kontúrja; 2 — geofizikaiig megkutatott terület határa; 3 — geofizikai tervpont; 
4 bauxitkutató fúrás; barnával az eocén, kékkel a triász kibúvásokat jelöltük

Fig. 56. VLF apparent resistivity map, Halimba-south
1- bauxitelens; 2—limits of bauxite-geophysical survey; 3— suggested borehole site; 4 borehole; 
outcrops of Eocene and Triassic are marked by brown and blue, respectively

Puc. 56. Карта кажущихся удельных сопротивлений VLF, Халимба-юг
1 контур бокситовой линзы; 2 границы геофизических исследований; 3 — проектный 
пункт геофизических измерений; 4 — скважина на бокситы; коричневым цветом обозначены 
выходы эоценовых, а синим—триасовых пород



A Halimba-Szőc vonalától délkeletre húzódó bauxitelőfordulás a Malom
völgy, Nyireskút és Dorottya lencsék révén már a század elejétől ismert. A leter
melt lencsék közti 1,5-2 km széles sáv viszont megkutatatlan maradt. 1989-ben 
ennek a zónának a részletes geofizikai, majd fúrásos kutatását kezdtük meg 
mintegy 5,5 km2-nyi területen.

A bauxitok feküje triász időszaki dolomit, fedője oligocén homokos, lö- 
szös, agyagos összlet, illetve — a kutatott terület nyugati szélén és északi 
peremén — középsőeocén korú nummuliteszes mészkő. A területen előforduló 
kőzetek — geoelektromos tulajdonságaik alapján — jól elválaszthatók egymás
tól. Az üde fődolomit fajlagos ellenállása a legnagyobb (^800 fim), a bauxité 
80-150 £2m, az oligocén fedő 20-80 fim körüli, az eocén mészkőé pedig 200- 
400 fim. A fődolomit felszíne kis mélységben (0^0  m) található. Az eocénnal 
fedett nyugati sávon a 30-40 méter, kelet felé haladva a 20 méternél kisebb, 
leginkább a 0-10 méteres fekümélység a jellemző.

Az 1989. évi geofizikai kutatás első fázisát a 25 x 25 méteres hálózatú VLF 
térképezés képezte. Előzetes ismereteink szerint az ilyen sűrűségű felmérés 
elegendő arra, hogy potenciális bauxittároló szerkezet ne kerülje el figyelmün
ket. A rádióhullámú (VLF) mérésből kapott látszólagos ellenállástérkép 
(56. ábra) 200 Qm-nél kisebb értékű zónái azok, amelyek továbbkutatása 
indokolt. Az ellenállás minimumok megismerése, vertikális bontása egyrészt 
egyenáramú szondázással (VÉS), másrészt — és most inkább ezt emelnénk ki 
— penetrációs szondázással történt. Már korábban voltak kezdeményezéseink 
a több fizikai paraméter megismerését lehetővé tevő módszer bauxitföldtani 
alkalmazására [B o d r o g i  1989], de nagyobb mennyiségben 1989-ben használ
tuk. A négy mért paraméter közül elsősorban a természetes gammaaktivitás 
magas értéke utal a bauxit jelenlétére. Itt kell megjegyezni, hogy a penetrálás 
korlátja a törmelékes összlet, amelyen — a jelenlegi technikai színvonalon — 
a mérés elakad. Jelenleg folyik a berendezés fejlesztése, többek között az ilyen 
jellegű korlátok áttörése érdekében is.

A kisellenállású zóna közepén, a T-l tervponton végzett penetrációs szon
dázás 4000-5000 cpm közötti természetes gamma aktivitással legalább 8,2 m-ig 
bauxitos összlet jelenlétére utalt (57. ábra). Az ettől 25 méterre, a kisellenállású 
zóna szélén mélyített Sz-1140 sz. fúrás 1,4-5,6 méter között bauxitos agyagot, 
agyagos bauxitot harántolt. Ez alatt dolomitporos agyag, majd dolomit a fekü.

Penetrációs szondázással tagolhatjuk és minősíthetjük a kisellenállású zó
nához tartozó üledékösszletet. A T-9 és T—11 tervponton eltérő természetes 
gammaértékeket észleltünk (58. ábra). A T-9 pont alapján előrejelzett bauxit 
összlet a fúrás alapján 6,2 m vastagságúnak bizonyult és a minőségi változást 
a természetes gammaszelvény jól követte. A T—11 pont fúrása — az alacsony 
természetes gammaértéknek megfelelő — agyagos homokot harántolt. *

H alim ba-D él sekélyterület*

* Antalné Bodrogi M.
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A területen 1989-ben 150 geofizikai tervpontot jelöltünk ki fúrásra. A Bau- 
xitkutató Vállalat ebből eddig 106 sekélyfúrást (fekümélység 10-20 m) mélyített 
le, melyek 29%-ában találtak bauxitot vagy bauxitos anyagot. Ezzel összesen 
5 új bauxitlencse megismerését segítettük elő.

57. ábra. Bauxitgeofizikai penetráció a T-l tervponton
a - össznyomás (MPa); b — természetes gamma aktivitás (cpm); c — térfogatsúly (t/m3); 
d Al20 3/S i0 2 arány; e — fúrási rétegsor: 1 — agyagos homok, 2 — agyagos bauxit, 3 — agyagos 
dolomittörmelék, 4 — bauxit, 5 — dolomit, 6 — dolomittörmelék

Fig. 57. Penetration sounding at suggested site T-l
a—integrated pressure (MPa); b—gamma-ray activity (cpm); c—bulk density (t/m3); d—Al20 3/S i0 2 
ratio; e—geological column: 1—argillaceous sand, 2—argillaceous bauxite, 3—argillaceous dolo
mite detrius, 4—bauxite, 5—dolomite, 6—dolomite detrius

Puc. 57. Кривая геофизической пенетрации на бокситы в проектном пунк- 
те Т-1

а — суммарное давление (мпа); b — естественная гамма-активность (cpm); с — объемный 
вес (г/см3); d — отношение Al20 3/S i02; е — геологическая колонка: 1 — глинистый песок, 
2 — глинистый боксит, 3 — глинистый доломит обломок, 4 — боксит, 5 — доломит, 
6 -  доломит-обломок
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58. ábra. Bauxitgeofizikai penetráció a T-9 és a T - ll tervponton. Jelmagyará
zat az 57. ábrán

Fig. 58. Penetration sounding at suggested sites T-9 and T -ll. For Legend see 
Fig. 57

Puc. 58. Кривая геофизической пенетрации на бокситы в проектных пунк- 
тах Т-9 и Т-11. Условные обозначения — на рис. 57
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Bakonyoszlop-Csetény-Súr térsége*

A Bakonyoszlop I. koncentrációtól keletre (Csetény és Súr között) a 70-es 
évek eleji előkutatás (geofizikai mérések és fúrások) eredményeképpen kijelölték 
a súri gerincet, amely a csatkai medence keleti peremén Súrtól a dudari magas
rögig húzódik (59. ábra). A medencealjzat mélysége a rög tető vidékén 100 m 
körüli, peremein túl 350-400 m.

A harmadidőszaki medence aljzatát felsőtriász fődolomit, illetve keleten 
dachsteini mészkő alkotja. A blokkosán tört, elvetett térszín mélyebb helyzetű 
egységein bauxitos összlet, felette középsőeocén mészkő, majd — általános 
elterjedéssel — vastag oligo-miocén összlet települ.

1981-től kialakítottuk a terület földtani-geofizikai modelljének megfelelő 
kutatási módszeregyüttest: az elektromágneses szelvényező módszert találtuk 
alkalmasnak a gravitációs térképezés által jelzett kisebb-nagyobb szerkezeti 
egységek, blokkok helyének pontos kijelölésére, az eocén korú mészkő alatti 
bauxitfekü domborzatának leképezésére. Az 1985-ben lemélyített fúrások fel
tárták a Csetény I. sz. telepet (59. ábra), emellett még számos új bauxitlencsét 
valószínűsítenek.

Az 1988-tól lemért 23 elektromágneses szelvény segítségével a súri gerincet 
két különálló egységre bontottuk (59. ábra). A déli — helyenként 100m-ig is 
felemelkedő — rögöt részletesebben kutattuk, elsősorban a peremi vetőzónákra 
merőlegesen telepített szelvényekkel. A Ny-K irányú A jelű elektromágneses 
szelvény (60. ábra) a magasrög nyugati peremének három egységét mutatta ki, 
köztük a 250 m mélységű Csetény I. bauxittelepet. Mind a felsőtriász fődolomit, 
mind a középsőeocén mészköves összlet felszíne az elektromágneses szelvény 
q(H) görbéin jól azonosítható és követhető töréspontokkal jelentkezik. A vastag 
oligo-miocén összlet, fajlagos ellenállása alapján, tovább bontható.

A Bakonyoszlop I. koncentráció keleti peremének mélyebb zónájában 
kisebb kiterjedésű, töréses-árkos típusú bauxittelepek vannak. Egy ilyen telepet 
szemléltetünk a 61.ábrán. Az elektromágneses (Maxi-Probe) szelvény megbíz
hatóan kimutatja a fődolomit bauxitfekü aszimmetrikus domborzatát. Egyér
telműen megállapítható, hogy a bauxittestet nagyellenállású eocén mészkő fedi, 
amely kelet felé egy vetőig nyomozható.

Mind a Csetény I., mind a Bakonyoszlop I. bauxittelep alap- és fedőkőzetei 
jelentős és területileg változékony vízvezető-képességűek. Emiatt a tervezett 
bauxitbányák vízvédelmének tervezése kiemelt feladat. Ennek elősegítésére kü
lön vízföldtani kutatási program indult az egész területen. Ennek befejezéséig 
a karsztvízszint közeli bauxittelepek kimutatására irányuló geofizikai kutatás 
visszafogottabban folytatódik.
Hivatkozások

Bodrogi M. 1989: Fenyőfő dél sekélyterület bauxitkutatása ELGI 1987. évi jelentése, pp. 19-21 
Csathó B., Balog G y ., Prácser E., V incze L.1989: Kismélységű geoelektromos kutatás elektro

mágneses vezetőképesség-méréssel. ELGI 1987. évi jelentése, pp. 109-117

* Tóth Cs.
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59. ábra. Bauxitgeofizikai információtérkép, Bakonyoszlop-Csetény-Súr kö
zötti terület

1 bauxitfekü felszíntől számított mélysége; 2 ipari bauxit fúrásban; 3 — bauxit indikáció 
fúrásban; 4 meddő fúrás; 5 bauxittelep; 6 — Fődolomit Formáció; 7 Dachsteini Mészkő 
Formáció; 8 különböző felsőtriász képződményeket elválasztó határvonal; 9 elektromágneses 
szelvény

Fig. 59. Map of geophysical information, Bakonyoszlop-Csetény-Sur 
1—depth to basement; 2—high-quality bauxite in borehole; 3—bauxite indication in borehole; 
4— barren borehole; 5—bauxite deposit; 6—Upper Triassic Fiauptdolomite; 7— Dachstein limes
tone; 8—contact of different Upper Triassic formations; 9—EM profile

Puc. 59. Карта геофизической информации по бокситам. Площадь между 
се. Баконьослоп, Четенъ и Шур

1 — глубина до подошвы бокситов от дневной поверхности; 2 кондиционные бокситы 
в скважине; 3 некондиционные бокситы в скважине; 4 пустая скважина; 5 — залежь 
бокситов; 6 Главный доломит, верхний триас; 7 Дахштейнский известняк, верхний 
триас; 8 контакт между различными толщами верхнего триаса; 9 профиль электромаг- 
нитных измерений

60. ábra. А Maxi-Probe elektromágneses szelvény, Csetény-észak
1 felsőtriász fődolomit; 2 bauxit; 3 középsőeocén mészkő; 4 oligomiocén összlet; 
5 feltételezett feltolódási zóna

Fig. 60. Maxi-Probe EM profile A, Csetény-north
1— Upper Triassic Hauptdolomite; 2— bauxite; 3 Middle Eocene limestone; 4 Oligo-Miocene; 
5 thrustfault

Puc. 60. Электромагнитный профиль А по методу макси-проб, Четень- 
север

1 Главный доломит, верхний триас; 2 бокситы; 3 известняки среднего эоцена; 
4 толща олиго-миоцена; 5 зона предполагаемого взброса

61. ábra. В Maxi-Probe elektromágneses szelvény. Jelmagyarázat a 60. ábrán

Fig. 61. Maxi-Probe EM profile B. For Legend see Fig. 60

Puc. 61. Электромагнитный профиль В по методу макси-проб. Условные 
обозначения на рис. 60



A hazai bauxitbányászat — vízveszélyességi, környezetvédelmi szempon
tok miatt — feladni kényszerült jóminőségű bauxitot adó mélyművelésű bányá
it. A külfejtéses bauxittermelés szerepének jelentős megnövekedése miatt szük
ség van olyan légi-földi geofizikai komplexum létrehozására, amely hatékony 
és gazdaságos a felszínközeli baúxitelőfordulások közelítő jelzésében, különbö
ző földtani képződmények lehatárolásában, a bauxitra perspek tivikus területek 
kijelölésében.

Az 1986-os helikopteres gammaspektrometriai és mágneses, valamint az
1987-es helikopteres elektromágneses kísérletek pozitív eredményei alapján a 
Magyar Alumíniumipari Tröszt, a Bauxitkutató Vállalat és az ELGI a külfejté
ses bauxittermelésre számbajöhető területek előkutatására indította el „Nagy 
területekre kiterjedő sekélybauxit kutatási célzatú komplex légigeofizikai méré
sek” c. programját. Ennek keretében 1989-től évente mintegy 100 km2 terület 
felmérésére kerül sor. A légi mérésekkel kimutatott, várhatóan nagyszámú 
anomália gyors terepi azonosítására és minősítésére speciális felszíni geofizikai 
módszer- és műszeregyüttest dolgozunk ki.

1989 júliusában a Bakony hegység két részterületén (Nyirád-DNy és Ha- 
limba-DK) mintegy 120 km2-en végeztük el a helikopteres méréseket egy erre 
a célra kialakított geofizikai mérőállomással. A MAT és a Bauxitkutató Vállalat 
által rendelkezésre bocsátott összegből 2500 km összhosszúságú szelvényezés 
történt, ahol is a repülési magasság 80 m, a repülés sebessége 125km/óra, a 
szelvénytáv ~  80 m volt. A repülést a Magyar Néphadsereg végezte MI-8 
típusú helikopterrel, a geofizikai műszereket az Osztrák Szövetségi Földtani 
Hivataltól béreltük. A digitálisan rögzített geofizikai adatok számítógépes elő- 
feldolgozására a Bécsi Egyetem Meteorológiai és Geofizikai Intézetében került 
sor. A légi adatok tárolására, kezelésére, megjelenítésére, feldolgozására és 
dokumentálására az ELGI-ben jelenleg készül egy számítógépes programcso
mag. A programrendszer olyan formában készül, hogy a geofizikusi feldolgozó 
munka a nagyszámítógép mellett számítógépes geofizikai munkahelyen is köny- 
nyen végezhető legyen. A munkához anyagi támogatást nyújt az Ipari Miniszté
rium és a Központi Földtani Hivatal Távérzékelési Program Irodája is.

A légigeofizikai mérések eredményeit a közvetlen bauxitkutatásban azon
nal felhasználtuk. Az 1987-es elektromágneses kísérletek nyomán a szári és a 
somlyóvári területeken a BKV szakembereivel fúrásokat mélyítettünk, amelyek 
több új bauxitlencsét eredményeztek. 1990-ben megkezdődött a gézaházi terület 
légigeofizikai anomáliáinak fúrásos kutatása is. Az 1989-ben felmért területek 
értékelését megkezdtük és a BKV fúrásos kutatási programjának ütemezéséhez 
igazítva folyamatosan végezzük.

A légigeofizikai mérések alkalmazásának részletesebb ismertetése évi jelen
tésünk 2.2.4 fejezetében található. *

Légigeofizikai m érések a Bakonyban (1989) *

* Csathó B., Tóth Cs.
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1.2.4 Víz- és torlatkutatás

1.2.4.1 Geoelektromos vízkutatás a Rum és Ikervár közötti 
Rába-pnrtszakaszon*

1988-89-ben több területen is végeztünk vízföldtani célú geofizikai kuta
tást. Ezek közül — a teljesség igénye nélkül — a Rába folyó Rum és Ikervár 
közötti szakaszán végzett munkánkat mutatjuk be (62. ábra), amelynek célja 
Szombathely és környéke távlati vízellátásának földtani megalapozása volt.

62. ábra. Zalai vízkutatás áttekintő helyszínrajza
Fig. 62. Location map of geoelectric survey for water supply (Zala county, SW 

Hungary)
Puc. 62. Обзорная схема работ на воду в комитате Зала (ЮЗ. Венгрия)

А területen és attól Ny-ra, Kenéz-Pecöl térségéig már végeztünk vízkutató 
célú geofizikai méréseket (1968-70). Ezekkel részletesen megismertük a felszín
közeli víztárolót, ezen kívül a Rába mentén kimutattuk egy mélyebb, potenciális 
víztároló összlet létezését. A Szombathely és környéke részére szükséges 
25-30 000 m3/nap vízigény kielégítése szempontjából a felső vízadó összlet nem 
jöhet szóba, részint korlátozott terhelhetősége, részint a benne tárolt víz hosszú 
távon nem megbízható védelme miatt.

A néhányszor 10 méter vastag egyedi homokrétegeket is tartalmazó, egé
szében több száz méter vastagságú porózus összletet az ikervári és sótonyi 
fúrások is feltárták, illetve létezését megerősítették. A Mélyépterv megbízásá
ból végzett jelen munka célja ezen alsó víztároló elterjedésének, mélységének és 
minőségének olyan részletességű megismerése volt, hogy 300 m mélységű terme- 
* Draskovits P.
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lő kútcsoportok optimális elhelyezésére tehessünk javaslatot. A feladat megol
dásához közel egyenletes hálózatban elhelyezett egyenáramú ellenállás-szondá
zásokat (VÉS), gerjesztett polarizációs (GP) méréseket végeztünk, valamint egy 
hosszanti és néhány harántszelvény mentén Maxi-Probe rendszerű elektromág
neses frekvenciaszondázásokat mértünk.

Az ellenállás szondázások — változó vastagság és ellenállás mellett — 
gyakorlatilag mindenütt jelzik mind a felső, mind az alsó víztároló összletet. 
A pontok jelentős részén, bár nem mindenütt, mutatkozik a kavicsterasz is, amit 
kis vastagsága miatt a mellékelt szelvényen nem tüntettünk fel. A 63. ábrán egy 
jellemző szondázási görbét mutatunk be a kiértékelés eredményének feltünteté
sével.

63. ábra. A P-10 fúráson kapott jellegzetes szondázási görbe 
1 — mérési görbe; 2 — kiértékelés. Földtani értelmezés: — talajtakaró; q2 — kavicsterasz;
03 — felső víztároló; q4 — agyagos összlet; q5 — alsó víztároló; g6 — felsőpannóniai agyagos 
Összlet . I

Fig. 63. Characteristic VÉS curve on borehole P-10
1—recorded curve; 2—interpretation. Geological interpretation: gx—soil; q2—gravel terrace; 
03—shallower reservoir; 04—argillaceous complex; 05-^deeper reservoir; g6—Upper Pannonian 
argillaceous complex

Puc. 63. Характерная кривая зондирования на скважине Р-10 
1 — измеренная кривая; 2 — интерпретация. Геологическая интерпретация: дх — почвенный 
покров; 02 — галечниковая терраса; 03 — верхний водоносный горизонт; 04 — глинистая 
толща; 05 — нижний водоносный горизонт; 06 — глинистая толща верхнего паннона

Az alsó víztároló összlet legfontosabb paramétereit a 64. ábra szemlélteti. 
Sraffozással jelöltük a finomszemcsés (agyagos) képződményeket, pontozással 
a durvaszemű, feltehetően víztároló összleteket. A szelvényben lévő fúrásokon 
végzett szondázások kiértékelési eredményei alapján a 200-300 m mélységekre 
^=1,5 anizotrópia értéket kaptunk, amelyet a szelvényszerkesztésnél a nagyobb 
mélységeknél is alkalmaztunk.
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Az alsó víztároló összlet a terület legnagyobb részén egyetlen vastag, a VÉS 
módszer felbontóképessége szempontjából homogén „rétegnek” tekinthető. Ez 
alól csak az ÉÉK-i körzet, az Ike-5 mélyfúrás környezete a kivétel, ahol nagy
vastagságú közbülső agyagos képződmények települnek. A víztároló összlet 
alsó határa a terület túlnyomó részén 500-600 m mélységben húzódik, össz
hangban az ikervári és a távolabbi sótonyi fúrások rétegsorával. Az Ike-5 fúrás 
környezetében található fekü-kiemelkedés mind a szelvényben, mind arra merő
leges irányben csak 1-2 km kiterjedésű. Bár várhatóan a felső 300 m-ből vagy 
nem sokkal mélyebbről fogják a vizet termelni, a nagyobb térség hidrológiai 
értéke szempontjából mégis fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a 
víztároló összlet lényegesen nagyobb mélységben is megtalálható.

Az egyedi porózus rétegeket a néhány száz méteres mélységtartományban 
egyenként nem tudjuk kimutatni, csak a teljes összlet — vastagságtól független 
— homok- és agyagtartalmának arányát jellemző fajlagos ellenállás eloszlását 

(65. ábra). Egyértelmű az ellenállás növekedése É-ról D-re; ezen az általános 
meneten kisebb-nagyobb lokális anomáliák találhatók. A lemélyített fúrások 
még a ~40 Qm ellenállású körzetekben is számos víznyerésre kedvező homok
réteget harántoltak. Ennek alapján az egész kutatási terület vízbeszerzési szem
pontból ígéretes, megfelelően a Kisalföld átfogó kutatása során kapott regioná
lis ellenállásképen alapuló várakozásnak. Ezen belül a DDNy-i harmad kedve
zőbbnek látszik. Ezen kedvezőnek ítélt körzet az adott kutatási terület határán 
túl is folytatódik. A lehatárolás kérdése a most felmért területről beszerezhető 
vízmennyiség, valamint a vízigények elemzése során lehet aktuális.

A GP mérések igen alacsony (néhány pont kivételével 1,8% alatti) polari- 
zálhatóság értékeket adtak (66. ábra). A nagyterületű minimum eddigi tapasz
talataink alapján viszonylag durva szemcseméretre, általában vastag egyedi 
homok- és agyagrétegekre, legföljebb kismértékű agyagos szennyezettségre utal.

Frekvenciaszondázásokkal sem sikerült egyedi rétegeket elkülöníteni, de a 
kimutatott határok jellege és helyzete alapján megállapítottuk, hogy a kutatott 
rétegösszletben oldalirányban nincsenek lényeges változások, a település általá
ban vízszintes vagy lapos dőlésű. A frekvenciaszondázások is a P-10 fúrás 
környezetében és attól D-re jelzik kedvezőbbnek a területet (a porózus összleten 
belül húzódó markánsabb szint kivastagodását).

A felszíni geofizikai kutatást követő mélyfúrások általában igazolták a 
fenti eredményeket, illetve következtetéseket. Fontosnak tartjuk, hogy a 
300-330 m-ig mélyített fúrások sehol sem utalnak a porózus képződmények 
mélységi elvégződésére, tehát a jelzett mélység alatt is várhatók további homok
rétegek, összhangban a felszíni kutatásból levont következtetésekkel.'
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65. ábra. Az alsó víztároló fajlagos ellenállása
1 — mélyfúrás; 2 — az I. sz. geoelektromos szelvény nyomvonala

Fig. 65. Resistivity distribution of deeper water reservoir 
1—borehole; 2—geoelectric profile No I
Puc. 65. Удельные сопротивления нижнего водоносного горизонта
1 скважина; 2 — линия геоэлектрического профиля I
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66. ábra. Látszólagos polarizálhatóságtérkép (AB = 640m)
1 — mélyfúrás; 2 — az I. sz. geoelektromos szelvény nyomvonala

Fig. 66. Apparent polarizability map (AB = 640 m)
1—borehole; 2—geoelectric profile No I

Puc. 66. Карта кажущейся поляризуемости (AB = 640 м)
1 — скважина; 2 — линия геоэлектрического профиля I
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A KFH megbízásából a MÁFI 1986-ban beindította Magyarország fiatal 
laza üledékeiben és a fosszilis toriatokban rejlő nehézásvány kutatására kidol
gozott programját. Megvizsgálják a recens és az idősebb folyóvízi üledékekben 
a nehézásványok eloszlását és a már megismert dúsulások esetében vizsgálják 
az iparilag értékes telepek előfordulásának lehetőségét. A feladat megvalósításá
ban a geofizikai kutatás az optimális mintavételi helyek kiválasztásához nyújt 
segítséget, kiegészítő információt.

1989-ben Gönyü nyugati határában dolgoztunk (67. ábra). A területen 
korábban 17 sekélyfúrást mélyítettek a torlatképződmények vizsgálatára. A fel
dolgozott anyagot az elemzési adatokkal együtt a geofizikai értelmezéshez 
Molnár Péter (MÁFI) összeállításában kaptuk meg. A fúrásminták elemzési 
adatait számítógépben tároltuk és vizsgáltuk a homok- és a nehézásvány-tarta- 
lom közötti lineáris korrelációs összefüggéseket. Azt találtuk, hogy a százalékos 
nehézásvány tartalom arányos a homoktartalommal, szám szerint 40-70%-os 
homoktartalomhoz 0,4-0,6%-os nehézásvány-tartalom rendelhető. Ebből kö
vetkezik a geofizikai kutatás célja: felderíteni a torlat finomszemcsés, homokos 
elemeit. A haszonanyagot potenciálisan tartalmazó homokokat viszont a ho
moktartalom és a fajlagos ellenállás kapcsolata alapján választhatjuk ki (68. 
ábra).

A területet több módszerrel felmértük. Ezek eredményeit röviden ismertet
jük, de célunk tulajdonképpen a mérnökgeofizikai szondázások korrelációs 
értelmezésében rejlő lehetőségek bemutatása. A területet elektromágneses és 
hagyományos egyenáramú szelvényezéssel három különböző behatolási mély
ségben térképeztük (6m, 12 m és 25 m). Ezek egymás alatti mélységszinteken 
adták meg a terület horizontális fajlagos ellenállásának eloszlását. Az eloszlások 
közös jellemzője, egy félkörív alakú, a terület Ny-i, majd D-i szegélyén húzódó, 
K-en északra forduló ellenállás maximum zóna (67. ábra). E maximum sávban 
a kutatófúrások (G-5, G-14) rétegsorában a finomszemcsés fedőösszlet elvéko
nyodik, felszínközeibe kerül a torlat kavicsos anyagának talajvízszint fölé eső 
száraz része (VÉS adatokból). E maximum ívtől a Dunáig terjedő részen kis- 
és közepes ellenállások a jellemzőek. Itt a fedővastagság már 2-4 m között 
változik. A legkisebb értékek tehát fedőkivastagodási helyeket jelölnek. A terü
let K-i szegélyén a G-9 fúrás 2,3 m-től, a G-10 pedig 5,9 m vastag nagyellenállá
sú kavics fedő alatt kisellenállású finomagyagos pliocén képződményeket ha- 
rántolt, tehát itt a kvarter torlatos jellegű kifejlődése hiányzik.

A fúrásokon vertikális elektromos szondázásokat (VÉS) végeztünk. A tor
latot 2-4 elektromos rétegre bontottuk (69. ábra). A kavicsos torlatszakaszok- 
nak nagy, a homoktartalmú szakaszoknak kis, vagy közepes ellenállású réteg 
felel meg (68. ábra). A rétegszelvényen a torlat felépítésének jellege ugyan 
követhető, de a pontosabb képet, a torlat belső szerkezetének feltárását a 
mérnökgeofizikai szondázásoktól (MGS) vártuk el. Az M -l jelű szelvény egyes 
szondázásainak kiértékelését automatikus rétegminősítő programmal végeztük.
* Király E., Fejes I.

1.2A .2 A gönyüi Duna-part torlatképződm enyeinek geofizikai ku ta tása *
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68. ábra. A homoktartalom (H%) és a fajlagos ellenállás (Om) kapcsolata fúrási 
anyagvizsgálatból

1 — kavics; 2 — homokos kavics; 3 — kavicsos homok; 4 — homok

Fig. 68. Sand content (H%) versus resistivity (fim) diagram from borehole data 
1—gravel; 2—sandy gravel; 3—gravelly sand; 4—sand

Puc. 68. Связь содержания песка (H%) с кажущимся удельным сопротив- 
лением (омм) по данным изучения вещественного состава по сква- 
жинам

1 — галечники; 2 — песчанистые галечники; 3 — пески с галькой; 4 -  пески

Az MGS módszer azonban igazán akkor tudja kimutatni oroszlánkörmeit, 
ha kihasználjuk a szelvénymenti rétegkorreláció lehetőségét. Ez a feldolgozási 
mód a sekélykutatásban szinte ismeretlen. Itt a mérési adatsorok görbéin felis
merhető jellegzetes jelformák alapján válik lehetővé a szomszédos méréspontok 
közötti összefüggések nyomon követése. Tehát például egy egyébként egy vere
tűnek látszó összletben is felismerhetők olyan belső változások, melyek akár egy
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69. ábra. A V-l geoelektromos rétegszelvény
1—VÉS mérési pont helye, száma; 2—a geoelektromos réteg fajlagos ellenállása Qm-ben; 3— felszíni, 
homokos finom agyag; 4 — kavicsos durva homok; 5 — durva homok; 6 — agyagos finom homok

Fig. 69. Geoelectric profile V-l
1— location and number o f VÉS point; 2—resistivity of geoelectic layer in Qm; 3— sandy clay 
on surface; 4—gravelly large-grained sand; 5—large-grained sand; 6—argillaceous fine-grained 
sand

Puc. 69. Геоэлектрический разрез V-l
1 — место и номер ВЭЗ; 2 — удельное сопротивление геоэлектрического слоя в омм; 3 — пес- 
чанинстые тонкие глины на поверхности; 4 — грубые пески с галькой; 5 — грубые пески; 
6 — глинистые тонкие пески

egész szelvény mentén is végigkövethetek, s így az összlet belső struktúrája is 
szemléletesen kirajzolódik. Mivel a sekélykutatásban karotázsmérésekre csak 
rendkívül ritkán kerül sor, az MGS az egyetlen módszer, amely bizonyos 
tulajdonságok kvázi folytonos mélységszerinti követését lehetővé teszi. Az ösz- 
szefüggéseket paraméterenként külön-külön vizsgáltuk és a 70. ábrán feltüntet
tük azokat a megállapításokat, melyek kizárólagos hordozója éppen az adott 
paraméter.

Az M -l szelvény mentén ötféle képződményt különítettünk el (71. ábra).
1. Legfelül a fedőképződmények agyagos szakasza van, ennek legnagyobb vas
tagsága 3,5 m (14/25 pont).
2. Alatta az agyagos fedővel közvetlenül érintkező, de csak egyes pontokon 
előforduló képződmény a fedő agyagos, de számottevő kőzetliszttel, vagy fi
nomhomokkal kevert szakasza.
A fedőképződmények együttes vastagsága 1,5 m (11/10) és 4,5 m (13/20) között 
változik.

107



70. ábra. Az M -l mérnökgeofizikai szelvény a harántolt képződmények osztá
lyozásával
a) csúcsnyomás alapján

1 — puha-képlékeny képződmények; 2 — közepes, átmeneti szakaszok; 3 — kemény képződmé
nyek ; 4 — igen kemény képződmények

b) természetes gamma aktivitás alapján
1 — közepesnél nagyobb természetes aktivitású, agyagos képződmények; 2 — alacsony aktivitású 
teraszképződmények, alacsony agyag- vagy átlagosnál magasabb csillámtartalommal; 3 — inaktív, 
agyagmentes képződmények (aktivitás a háttérszínt közelében)

c) térfogatsúly alapján
1 — átlagosnál kisebb térfogatsúlyú, laza szerkezetű, esetleg szervesanyag tartalmú képződmények;
2 — átlagos (2,0 t/m3) térfogatsúlyú képződmények; 3 — átlagosnál nagyobb térfogatsúlyú, tömör 
szerkezetű képződmények

Fig. 70. Penetration sounding profile M -l, classification based on:
a) bit pressure

1—soft, plastic; 2—intermediate; 3—hard; 4—very hard
b) gamma-ray activity

1—higher than medium activity argillaceous formations; 2—low-activity terrace formations with 
low clay content or high mica content; 3—inactive formation of no clay content (activity near 
background)

c) bulk density
1— lower than average density formation of loose structure with possible organic content;
2— formations o f average bulk density (2.0 t/m3); 3—compact formations of higher than average 
bulk density

Puc. 70. Инженерно-геофизический профиль M -l с классификацій прой- 
денных образований

a) на основании лобового сопротивления
1 — мягко-пластичные образования; 2 — интервалы с породами средних или переходных 
свойств; 3 — крепкие образования; 4 — весьма крепкие образования

b) на основании естественной гамма-активности
1 — глинистые отложения с естественной активностью выше средней; 2 — террасовые 
отложения с низкой глинистостью или с содержанием слюд выше среднего с более низкой 
естественной активностью; 3 — неактивные безглинистые отложения (активность около 
фона)

c) на основании объемного веса
1 — отложения с объемным весом ниже среднего, рыхлые, возможно содержащие органиче
ское вещество; 2 — отложения среднего объемного веса (2,0 т/м3); 3 — отложения с объем
ным весом выше среднего, плотные
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3. A teraszképződmények finomszemű szakasza (feltehetően homok és finom
homok) csak néhol különül el egyértelműen a nagyobb tömeget képviselő 
vegyes összlettől. A szelvény mindkét végén mintegy 1 m-es vastagságban köz
vetlenül a fedő alatt van, de egy 1 m-nél kisebb vastagságú pad hosszan nyomoz
ható a vegyes összlet beljesében is.
4. A teraszképződmények túlnyomó többségét képező'vegyes összlet, felépítésé
ben, változó arányban főként kavics és homok vesz részt. Alárendelten lehetnek 
csekély agyagtartalmú szakaszai, de az erre utaló természetes-aktivitásadatok 
a csillámtartalom megváltozásával is magyarázhatók. Ott ahol az aktivitás 
megnövekedése együtt jár a csúcsnyomás csökkenésével (12/15 pont 26 m), 
inkább csillámosság a jelenség oka.
5. A 15/30 és 16/35 ponton 15 és 17 m mélyen megjelenő kisszilárdságú képződ
mény térfogatsúlya feltehetően a magas szervesanyag-tartalma miatt igen ala
csony, bár a monogranuláris képződmények is kisebb térfogatsúlyúak az átla
gosnál (lásd 70. ábrán külön is).

A geofizikai-földtani szelvényen kívül megszerkesztettük a harántolt össz
let szerkezetének képét is (71. ábra). A jelalak korreláció felhasználásával a 
formákból a folyómeder vándorlására lehet következtetni. A terasz kialakulásá
nak megfelelően az értékes homokos szakaszok a kavicsos rétegsorban közbete
lepülésként jelennek meg. A szelvényen érdemes felfigyelni a i 1/10 és 12/15 pont 
között, 9m mélységből induló, a Duna felé emelkedő, a 16/35 pont után 
elkülöníthetetlenné váló homokcsíkra (71. ábra). Mintázásra elsősorban ez a 
réteg kedvező.

A bemutatott anyagokra hivatkozva úgy gondoljuk, hogy a feladatot 
megoldottuk, jó felbontású képet kaptunk a gönyüi területen a teraszképződmé
nyek minőségéről és települési helyzetéről, valamint sikerült olyan korrelációs 
kapcsolatokat felismerni, amellyel az eredeti célt, a mintavételi helyek optimali
zálásának kérdését megoldottuk.

Puc. 71. Геологическая интерпретация инженерно-геофизического про
филя М-1

a) геолого-геофизический разрез
1 — верхний глинистый интервал перекрывающей толщи; 2 — нижний алевропелитовый 
интервал перекрывающей толщи; 3 — обособляющаяся тонкозернистая компонента (пески 
и тонкие пески) террасовых отложенний; 4 — основная нерасчленяемая масса террасовых 
отложений (пески и галечники); 5 — прослой с высоким содержанием органического ве
щества

b) строение пересеченной толщи
1 граничные поверхности, совпадающие с геологическими границами; 2 -  граничные 
поверхности внутри определенного слоя, вдоль которых меняются лишь отдельные свойства
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71. ábra. Az M -l mérnökgeofizikai szelvény földtani értelmezése
a) geofizikai-földtani szelvény

1 — fedőképződmények agyagos felső szakasza; 2 — fedőképződmények agyagos-kőzetlisztes alsó 
szakasza; 3 — teraszképződmények elkülönülő finomszemü összetevője (homok, finomhomok); 
4 — teraszképződmények (homok és kavics) részletesebben nem tagolható főtömege; 5 magas 
szervesanyag tartalmú közbetelepülés

b) a harántolt összlet szerkezete
1 — földtani képződményhatárokkal egybeeső határfelületek; 2 — képződményen belüli határfelü
letek, melyek mentén csak egyes tulajdonságok különböznek

Fig. 71. Interpretation of penetration sounding profile M -l
a) Geophysical-geological cross section

1—argillaceous upper part of cover; 2—argillaceous silt, lower part of cover; 3—fine-grained 
fraction (sand, fine-grained sand) of terrace; 4— the main bulk of terrace (sand, gravel); 5—inter
calated thin layers of high organic content

b) Structure of penetrated complex
1 horizons coinciding with geological boundaries; 2 horizons within geological layers appearing 
in one or two parameters only
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