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A geoelektromos mérések területe azonos a Bevezetésben leírt területtel. 
Megjegyzendő, hogy a geoelektromos mérések számára D-en határt szabnak 
Miskolc és a bányavidék ipari zavarai.

A geoelektromos mérések célja a várhatóan paleo-mezozóos medence- 
aljzat regionális morfológiájának felderítése, továbbá — ha lehetséges — a 
fedő rétegsor vertikális, felbontása. A fedőösszletben — a kutatás tervezése 
alkalmával — jelentős laterális inhomogeneitásokkal számoltunk. A tellurikus 
mérések megbízhatóságának megítélésénél ezt figyelembe kell venni.

A geoelektromos mérések alkalmazásának sorrendje és célkitűzései:
1. Szelvénymenti kísérleti TE mérések után az alkalmazás módszertani 

lehetőségének területi elhatárolása, majd az izoarea térkép megszerkesztése.
2. A TE anomáliák területén a gA, ga, HA változásának vizsgálata, majd 

ha szükséges a DE mérések alapján ga, gA térképek szerkesztése.

A) TE = tellurikus, DE = dipól ekvatoriális szondázás, SE = sekélyszondázás (^4i?max = 
= 1600 m), MTP = magnetotellurikus szelvényezés, oa = a fedőösszlet eredő fajlagos ellenállása, 

= a geoelektromos vezérszint (medencealjzat) fajlagos ellenállása, Нд = a geoelektromos 
aljzat mélysége.

3. Az 1 — 2. pontban leírt mérésekkel egyidőben a Szendrői hegység perem
vidékének kutatása SE mérésekkel (HA = 400 m-ig).

4. Az 1 — 3 mérések befejezése után a mérések értelmezése a különböző 
módszerekkel szerkesztett és korrigált térképek, szelvények alapján, végül a 
medencealjzatra és az egyéb (ebből a szempontból másodrendű) szintekre 
vonatkozó adatok ábrázolása.

A mérési terület a földtani-geofizikai kutatások szempontjából szinte tel
jesen ismeretlen volt. Ezért, főként a TE mérések eredményességét, csak 
kísérleti mérések után lehetett megállapítani. A következő körülményeket 
kellett figyelembe venni :

1. A TE módszer alkalmazására kibúvások közelében sem irodalmi pél
dánk, sem gyakorlati tapasztalatunk nem volt, ezért nem tudhattuk előre, 
hogy a változástér inhomogeneitása nem lesz-e a TE módszer alkalmazhatósá
gának akadálya.

2. A csaknem teljesen ismeretlen földtani felépítés miatt csak feltételez
hettük, hogy a harmadkori fedőösszlet ellenállásparaméterei nem akadályoz
zák a medencealjzat kutatását.

s*
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O 1 2 3 4 5 km

1. ábra. A kutatási terület izoarea térképe 
Az izoarea vonalak pontossága 
1. J A < 1 0 % ,  2. J A < 2 0 % ,  3. J A >20

Фиг. 1. Карта изоареал района работ. Точность линии изоареал
1. J А 10%, 2. J A  <  20%, 3. J A  20%

Abb. 1. Die Isoarea-Karte des Forschungsgebietes Die Genauigkeit der Isoarea-Linien
1. J A < 1 0 % ,  2. J A < 2 0 % ,  3. J A > 2 0 %
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3. Kérdés volt az is. hogy a környék ipari kóboráramainak zavaró hatása 
mekkora területen érvényesül.

A továbbiakban a kutatások első eredményeiről számolunk be.

A tellurikus mérések

Az első kísérleti TE méréseket három szelvény mentén végeztük el. A 
szerzett tapasztalatok alapján a méréseket az egész területre (1. ábra) kiter
jesztettük. A mérések végrehajtásánál néhány technikai, és módszertani prob
léma merült fel :

1. Az első bázist (KB —I) csupán a kedvezőnek látszó felszíni morfológia 
alapján tűztük ki, mivel a mágneses módszert kivéve, más előzetes geofizikai 
mérés a területen nem volt. E bázissal megkezdett mérésekkel kapcsolatban 
azt tapasztaltuk, hogy a regisztrátumok egy részén, a megfelelő komponensek 
között nagy, néha a 90°-ot is megközelítő fáziskülönbség van. Ez a tény a 
mérési anyag klasszikus formulákkal történő kiértékelésének pontosságát je
lentősen csökkenti.

2. A további kutatások során bebizonyosodott, hogy a fáziskülönbségek 
miatt egyes területrészek lemérését csak három bázisállomással lehetettvégre- 
hajtani. A három bázis nagyjából három jellegzetes horizontális anizotrópia 
irányú területen fekszik. A kutatási terület ilyen felosztásának valószínűleg 
földtani értelme is van (e vizsgálatok még folyamatban vannak, részletes tár
gyalásukkal most nem foglalkozunk). Az azonos vagy közel azonos, illetve 
gyenge horizontális anizotrópiával jellemzett területeken belül a fáziskülönb
ségek elhanyagolhatók.

A felsorolt tények miatt a TE-mérések hibája általában lényegesen na
gyobb, a közel ideális felépítésű területek mérésénél megkövetelt értéknél 
(AA%  »  5%). A legnagyobb hibaszázalékú mérések körzete részben az ipari 
zavarok övére (A — D/7 — 8), részben az átlagostól nagyon eltérő anizotrópiájú 
területekre esik (A —D /l —2, 1. ábra).

3. Az egész kutatási időszakra jellemző volt a változástér egyirányú pola
ritása (q âî 85°), kis intenzitása (zlV 0,5 mV/km) és nagyobbrészt aperió- 
dikus zavart jellege. A kiértékelést rendszerint csak időszakos állomás-ellipszis 
szerkesztésével lehet megoldani. E módszer nem eléggé szelektív, s bár TE 
áramok periódusfüggő behatolási mélység változását észlelni lehetett, messze
menő következtetések levonására nincs elegendő adatunk.

Az eddigiekben a TE mérések technikai, módszertani problémáit ismer
tettük. Megállapítható, hogy a mérési eredmények megbízhatósága jelenlegi 
kutatási területünkön lényegesen kisebb, mint a TE módszerrel végzett mély
szerkezeti kutatásoknál általában.

A tellurikus mérések eredménye

Az izoarea térképen a tellurikus reciprok tenzort (A-1) ábrázoltuk. Az 
anomáliákból néhány nagyszerkezeti és néhány helyi jellegű következtetést 
vonhatunk le.
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Az A = 0,5 izoareavonal (amely a Damak—1 fúrás környékéről indul ki 
(B/6) s EK-i irányban közel párhuzamosan követi a Szendrői hegység vonalát, 
majd keletnek fordul el (D/4), két részre osztja a területet:

I. egy északi emelt helyzetű és

II. egy déli minimum területre.
Mindkét területen további — a medence felépítésével is kapcsolatba hoz

ható —, részletek figyelhetők meg :
I. 1. Az északi területen az anomáliák közel KNy-i csapásúak, s mintegy 

a Szendrői hegység felszínközeli folytatását jelölik ki.
2. E gerincet (3 — 4) két kisebb minimumzóna szakítja meg (E —F/2 —3, 

G /2 -3 ).
3. Eltér a terület általános képétől az a KEK-i csapású izoarea ano

mália, amely a Szendrői hegység gyors mélybesüllyedésére utal 
( B - C / l - 2 ) .

II. 4. A déli terület jellegét az A -1 = 2,5 legnagyobb izoarea értékkel 
záródó minimum adja meg (D — E/6 — 7).

5. Ehhez, E-ról és K-ről két kisebb minimumsor csatlakozik (E/4 — 
— 5 — 6, D/7, E/7, G/6, H/5). Az előbbi a Vadász patakkal közel 
párhuzamos lefutású, az utóbbi tengelyvonala a terület keleti részén 
a Hernád irányába fordul el.

6. A mérési terület D —DK —K-i határán észlelt kisebb pozitív ano
máliák oka feltehetően a közeli Tokaji hegység vulkáni működésé
vel kapcsolatos (G/8, H/8, H/7 stb.).

7. A Boldva község térségében záródó relatív maximum) — В — D/7 — 8) 
okára, amelyet a nagy ipari zavarok miatt csak néhány és nagy 
hibaszázalékkal meghatározott mérési pont alapján rajzoltunk 
meg, semmiféle mély vagy sekély földtani adat nem utal. E környék 
medencealjzat-viszonyait más módszerrel kell kutatni.

A DE szondázások

A komplex geoelektromos módszer második kutatási fázisaként, DE szon
dázásokat végeztünk, a TE izoarea térkép kvantitatív értelmezése céljából. 
Feladatunk volt:

a Qa szelvénymenti meghatározása néhány ponton, változás esetében 
meghatározni oa területi eloszlását;
a vezérszint fajlagos ellenállásának (qa), és a oA =  <*> feltételnek meg
határozása ;
a területi anizotrópia (A) megállapítása;
а Нд adatokból a szerkezetre jellemző szelvények, végül a vezérszint 
(medencealjzat) komplex geoelektromos térképének megszerkesztése.
A DE szondázások (2. ábra) a déli TE minimumot két, egymásra közel 

merőleges szelvény mentén harántolják (Da —Av —Ká, Szi — K á— Cső). A szón-
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dázási irányok kijelölését, az izoarea vonalak csapásában vagy azokra merő
legesen tűztük ki. Az Rmax távolságot pedig a várható aljzatmélységnek meg
felelően választottuk meg. A KB — I bázison, mivel az első (kétoldali) szondázás 
eredményei között kiegyenlíthetetlen különbség mutatkozott, a szondázásokat 
négyoldali DE méréssel egészítettük ki. Az eddig elvégzett mérések száma 
különösen, ha azok megbízhatóságát részletesebben megvizsgáljuk —, nem 
elegendő ahhoz, hogy az eredményeket az egész területre, vagy annak nagy 
részére vonatkoztassuk.

2. ábra. A DE mérések helyszínrajza
1 Elsőrendű diszlokációs ővek, 2. Másodrendű diszlokációs vonalak, 3. DE szondázások helye, terítési irányai

Фиг. 2. План проведения ДЭЗ
1. Зоны нарушений первого порядка, 2. Зоны нарушений второго порядка, 3. Расположение пунктов

ДЭЗ
Abb. 2. Lageplan der DE Messungen

1. Dislokationszonen erster Ordnung, 2. Dislokationslinien zweiter Ordnung, 3. Lageplan der DE Sondierungen
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A DE mérések eredménye

A DE  mérések eddigi és a medencealjzat kutatása szempontjából leg
lényegesebb adatait az I. táblázatban foglaltuk össze:

I. táblázat
Északmagyarországi DE szondázások eredményei

DE pont о A (^m) QO (ßm ) HA (™) Л

De — 1 >  500 9,5 1770
Szi — 1 =-500 7,2 1960-950
Da — 1 =»200 11,5 425 1,86
Da — 1 AMNB >200 11,5 425 1,86
Ká — 1 ~100 5,8 1290
Av — 1 ~100 6,5 1640
Cső — 1 >100 5,8 1140

A geoeleJctromos vezérszint ellenállásviszonyairól a qa oszlop tájékoztat. 
A medencealjzat ellenállása a Ká és Av szondázások kivételével mindenhol végte
lennek tekinthető. Gyakorlatban g =° szintnek tekinthető a medencealjzat, hael
lenállása legalább hússzor nagyobb a fedő rétegsor eredő ellenállásánál : qa Iq„ =  
^20). A közölt adatoktól lényegesen csak Cső— 1 a =  205° azimutú terítésben 
meghatározott q a  tért el, ennek oka azonban a szondázás hatókörzetében 
levő Qa változással magyarázható.

A ga változása — ha a Szi — 1 ponton az üledék eredő ellenállását vala
milyen átmeneti értéknek tekintjük, — lényegében a TE minimumzónára 
q„ 6 ohmm és az azt körülvevő pontokra vonatkozóan oa «  10 ohmm. Mivel 
e néhány mérési adatból is kitűnik, hogy a fedőösszlet eredő ellenállása ilyen kis 
területen is közel 100%-os változást mutat, az egész területre érvényes meg
állapításokat nem tehetünk.

A geoelektromos vezérszint mélységének meghatározásánál a D a—1 szondá
zás alapján, A= 1,87 ±  17% anizotrÓ2Úával számoltunk. Ez a tiszántúli 1,73 és a 
dunántúli 1,67 területi átlaganizotrópiákkal viszonylag jó egyezést mutat. A Szi — 1 
kétoldali szondázásból kapott két HA mélységérték jelentős különbsége, a 
kutatás eddigi eredményeivel nem magyarázható. A HA, oa értékekre vonat
kozóan meg kell még említenünk, hogy a D e—1 p o n to t  kivéve, valamennyi 
görbe az ekvivalencia tartományba esik.

A terület továbbkutatásánál figyelembeveendő, hogy a K á —1, Cső—1 
szondázások keleti irányú terítéseiből a medencealjzat további mélyülésével 
kell számolnunk. Ez, az areaképpel némileg ellentmondásban van.

A DE  szondázások telepítésére, a mérések kiértékelésére, és értelmezésére 
a TE  méréseknél említett nehézségek hasonló mértékben fennállnak. Ezért
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csak a topográfiai és izoarea térkép alapján igen gondosan kijelölt és mért, 
esetleg több azimutú szondázási eredményekre lehet támaszkodni.

Az eddigi eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a medencealjzat 
geoelektromos kutatásának feltételei a területen a d o t t a k ,  s azt kellő körültekin
téssel alkalmazva, a bevezetőben kitűzött kutatási cél megvalósítható. A DE 
szondázások egyéb adatairól, — a fedőösszlet felső részének vertikális felbon
tásáról, a vezérszint dőlésviszonyairól, vertikális ellenállásszelvények értel
mezéséről, stb. — továbbá a Szendrői hegység peremén végzett sekélyszondá
zások eddigi eredményéről még nem lehet sem általános, sem kis részletekre 
érvényes megállapításokat tenni.

Az elektromos mérések értelmezése

Az eddigi tapasztalatok szerint a geoelektromos mérések értelmezése 
igen nehéz feladat. A tellurikus térkép, a 100%-ot is megközelítő horizontális 
anizótrópiahatások miatt, a medencealjzat-vezérszint morfológiájával ellen
tétes értelmű képet is mutathat. Ezek figyelembevételével a kutatási ered
mények értelmezését az alábbi pontokban foglaljuk össze. E megállapítások 
igazolását, módosítását, esetleg cáfolatát a további kutatásoktól várjuk.

1. Az északi emelt helyzetű medenceterületen a legszembetűnőbb ano
máliát a Szendrői hegység ENy-i pereméhez csatlakozó nagy törésvonal je
lenti (B —C/l —2), amely valószínűleg a Darnó-vonal ÉK-i folytatása.

2. Az északi területen megemlíthetjük még a Büttöstől délre záródó kisebb 
minimumot (F/2). Ezen a területen található a csenyétei mágneses maximum is.

3. A déli medence nagy minimumát (E/7) a DE szondázások szerint nem 
a medencealjzat nagyfokú (első becslések szerint 2700 m körüli) mélyülése, 
hanem elsősorban a g0-nak a területi átlaghoz viszonyított 50% -os csökke
nése okozta. Tovább növelte a minimumot a medencealjzat ellenállásának 
csökkenése is. Az area-minimum területén húzódik az a mágneses anomália is, 
amelynek hatómélysége я =  500-10~3 mellett 1700 m-re tehető. Minthogy az 
üde (bázisos) effuzivumok fajlagos ellenállása 100 ohmm-nél kevesebb is lehet, 
valószínűleg nem tévedünk, ha üt a medencealjzat törésrendszerét kitöltő bázisos 
vulkáni képződményt tételezünk fel. A minimumsor tengelye nagy valószínűséggel 
kijelöli azt az elsőrendű diszlokációs övét, amely a területen a paleozoikumot a 
mezozoikumtól elválasztja (2. ábra). A minimumzónát számos, a Szendrő csapá
sával közel párhuzamos és erre merőleges másodrendű diszlokációs vonal 
határolja. Ezeket, az izoarea vonalak sűrűsödésén kívül a nagy fáziskülönbsé
gek és az anizotrópia irányok is igazolják. Feltehető az is, hogy a ga nagymérvű 
csökkenése szintén a nagy mélységű — és harmadkornál minden valószínűség 
szerint idősebb — vulkánikus tevékenység (tufaszórás, hidrotermák működésé
vel összefüggő kőzetbontás, stb.) következménye.

4. A Szendrői hegység fokozatos mélyülését, másodrendű diszlokációs 
vonalak szakítják meg. Ezek vetők, párhuzamos törésrendszerek, esetleg 
feltolódási síkok is lehetnek (C —F /4—5, D —F/4). Helyüket újabb DE és SE 
mérésekkel kell kijelölni.
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A komplex geoelektromos mérés eredménye

A komplex geoelektromos értelmezés első példájaként bemutatjuk azt a 
szelvényt (3. ábra), amely a DE szondázásokon, a D a— 1 fúráson keresztül né
hány SE szondázási ponttal a felszíni kibúvásokig húzódik. A mért area szel
vényből a

( 1 )

Qb

képlettel számoljuk a mélységet. A damaki fúrásból HB =  425 m. Képletünk 
tehát így módosul :

Я , QM

QDa
■HD a '

( 2)

A felírt (2) egyenlettel a medencealjzat mélysége elegendő pontossággal szá 
mítható, feltéve, hogy az alább felsorolt tényezőknek nincs döntő hatásuk:

1. A vezérszint (medencelajzat) nem végtelen ellenállású ( / к 20), s a 
TE áramok egyrészét elvezeti. Az elvezetési százalék nagysága a vezérszint 
ellenállásán kívül, a kiértékelésben felhasznált pulzációk periódusától is függ, 
nagysága pedig megegyezik a MT  impedancia imaginárius részével. MT 
mérések e területen nem voltak, de feltételezve, hogy az impedancia reális 
összetevője az A -1 értékkel arányos, az elvezetési koefficiensre — 7%-ot ka
punk. Mivel a TE mérések hibája + 10% körül van, nem alkalmaztuk ezt a 
korekciót.

2. A vezérszint kis távolságra eső nagymértékű szintváltozását (pl. vető) 
a TE áramok csak átlagolva követik. Ezért, ha az ún. struktúra koefficies 
((p) értéke — amely ZlH/zlx függvénye — lényegesen nagyobb az egységnél 
a pontra vonatkoztatott mélységszámítás hibája igen nagy lehet. Mivel a 
terelő hatást csak a szerkezet részletes ismeretében lehet meghatározni, ezt a 
korrekciót csak a fedőviszonyok felkutatása után végezhetjük el. Ha valamely 
más módszerrel meghatározott, és a p„-val korrigált IITE mélységek között 
nagy az eltérés, a mérési pont közelében olyan vezérszint-változást kell feltéte
lezni, amelyet az egyes módszerek, adottságuknak megfelelően, nem érzékel
hettek .

3. Lényegében hasonló a vízszintesen kis és függőlegesen nagy kiterjedésű, 
a méréspont közelében elhelyezkedő ellenállásinhomogenitások torzító 
(áramterelő vagy elvezető) hatása is.

4. A TE mérésekből csak igen nagy hibaszázalékkal, vagy egyáltalában 
nem végezhető mélységszámítás a következő esetben:

a) ha a felszín alatti ellenállásviszonyok miatt a tér inhomogén (főleg 
kibúvások környékén),

b) ha a TE változástér erősen polarizált,
c) ha a polarizált áram iránya a vezérszint csapásával megegyezik.
A felsoroltak figyelembevételével vizsgáljuk meg az alsóvadászi minimum 

tengelyében fektetett SziT — II jelű szelvényt (3. ábra), amely a damaki fúráson 
és három DE szondázáson halad keresztül.
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A Q0 változását a D a—1 és A v — 1 szondázási pontok között lineárisnak 
tekintettük, az „ A ” értékét a (2) egyenletnek megfelelően a damaki ponthoz 
viszonyítva korrigáltuk. Ha a két DE mérési pontra számított medencealjzat
mélységet összehasonlítjuk, meglepően jó eredményt kapunk:
AV — 1 HD£ =  1640 m HT£= 1688 m Л Н = + 3 %
Ka — 1 HD£=  1290 m Hr£ =1309 m Л Н = + 2 % .
Ez, a komplex kiértékelés szükségességét bizonyítja és biztató kezdetnek 
tekinthető.
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