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A KEMENESHÁTI TUFAGYŰRŰK GEOFIZIKAI KUTATÁSA

TÓTH Csaba

A Bakonyban Pulán, a Kemenesháton Gércén, Várkeszőn és Egyházas- 
keszőn megismert vulkáni krátereket — világviszonylatban is egyedülállóan— 
maar típusú alginittelepek (olajpalák) töltik ki.

A felszíni geofizikai mérések kezdetben (1974) az „egykori krátertó” 
elképzelés helyességének megállapítását segítették elő. Az egykori zárt lagúnát 
magában foglaló vulkáni kráter gyűrű alakját és pontos méretét egyenáramú 
ellenállás szelvényezésekkel (DC-RES), belsejének mélységét és kitöltő üle
dékeinek jellemzését vertikális elektromos szondázásokkal (VESZ) határoztuk 
meg.

Később földi- és légi mágneses mérésekkel kutattuk a Kemeneshát néhány 
kisebb területén a felsőpannóniai bazaltvulkánosság termékeinek elterjedését, 
a tufagyűrük jelenlétét. A mért adatok értelmezését kráterek mágneses model
lezésével és statisztikus paraméterbecslésekkel segítettük.

Majd a kisalföldi — több km vastag — üledékösszlet tetején helyenként 
(Malomsok, Magyargencs stb.) elhelyezkedő fiatal bazaltképződmények dom
borzatát, mélységét, vastagságát és fedőjének minőségét vizsgáltuk, elsősorban 
VESZ és a nagyon kisfrekvenciás elektromágneses (VLF) módszerekkel. A 
felszínközeli kráterek (Várkesző, Egyházaskesző) részletes vizsgálatához 
(alak, méret, belső domborzat és mélység, bentonit és alginit nyersanyag) egyéb 
módszerek — elektromágneses frekvencia szondázás (MFS), időtartomány beli 
szondázás (ТЕМ), szeizmikus refrakció és mérnökgeofizikai penetráció 
(MGSZ) — kísérleti alkalmazására is sor került.

Az alábbiakban néhány példát mutatok be a kemenesháti tufagyűrűk és 
nyersanyagaik megismerésére — az ELGI által — végzett geofizikai kutatások 
eredményeiből.

1. Bevezetés

Magyarország első alginittelepének (Pula, 1973 novembere) megtalálásá
val [JÁMBOR, SOLTI 1974a] kiderült, hogy egy viszonylag alaposan megkuta
tott országban is lehetséges még ismeretlen, új nyersanyagot felfedezni.
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Az eredményhez vezető üt része — az alginit anyagának megtalálásán és 
felismerésén kívül — a nyersanyaggyűjtőként szolgáló vulkáni krátertó felis
merése és kimutatása. Ebben a kutatás 1974-es fázisában játszott szerepet a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI), amikoris a pulai, 
majd a gércei krátereket fajlagos ellenállás térképezéssel kimutatta [TÓTH 
1974]; alátámasztva ezzel az „egykori krátertó” elképzelés helyességét.

A z  azóta eltelt közel 20 év alatt a MÁFI és az ELGI kutatói — a Központi 
Földtani Hivatal finanszírozásával — a Kemenesháton (Várkesző, Egyházas- 
kesző) két újabb vulkáni krátert mutattak ki (7. ábra). Ezekben — igaz 
vastagabb fedő alatt — két nyersanyag (alginit és bazaltbentonit) települt; mely 
vagyon in situ értéke több 10 milliárd Ft, felhasználhatósága pedig igen 
széleskörű [SOLTI 1987].

A kemenesháti alginit és bentonit nyersanyagok kutatásával kapcsolatos 
mérések során törekedtünk olyan geofizikai módszeregyüttes kialakítására, 
amely a pannonvégi vulkáni képződmények elterjedésétől, az esetleg megtalált 
maar tufakrátereket kitöltő üledékösszlet minősítéséig képes a felderítő-részle- 
tező feladatokat ellátni.

1. ábra. Alginittelepek magyarországi maar tufakráterekben 
Fig. 1. Location map: Alginite deposits in maar-craters of Hungary
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2. Földtani leírás

A „Rába-vonal” mentén a felsőpannóniai emelet végi bazaltvulkánok a 
vastag paleogén-neogén üledéksort áttörve rétegvulkán felépítésű rétegsort 
hoztak létre. A bazaltkitörések — a pannóniai képződményekre nézve néhány 
méteres — jelentéktelen méretű vetők mentén vagy vetők kereszteződésénél 
törtek utat maguknak a mélykéregből egészen az üledékképződés térszínéig.

A kitörési centrumok közelében a legerőteljesebb kitörés vulkáni gyűrűket 
képezett (2. ábra). Ezekben a maar típusú bazalttufagyűrűkben illetve tufagyű
rű párokban a talajtakaró és a nagy területeken előforduló pleisztocén folyóvizi 
durva üledékek (kavics) alatt kettős nyersanyagtelep (algíriit és bentonit) 
található (/. táblázat).

A hazai alginitek teleptani jellemzését, az eddigi földtani kutatások ered
ményét a Magyar Állami Földtani Intézet szakemberei [BENCE et al. 1979; 
JÁMBOR et al. 1974a, 1974b, 1976; SOLTI 1985, 1990] adták meg.

Eszerint az alginit az egykori — a felsőpannóniai beltenger vizével csak korlátozott összeköt
tetésben levő — krátertóban keletkezhetett. A bazaltkitörések elején a kráter centrumában egy víz 
fölé emelkedő építmény jött létre, amely az erupció végén beszakadozott és a felsőpannóniai 
tórendszer vízszintje alá süllyedt. Ez a medencécske (krátertó) később feltöltődött csökkent sótar
talmú tóvízzel; zártsága miatt csak finoman lebegtetett üledékanyag került bele. A krátertóban a 
kemikáliák mennyisége megnőtt, a P2 O5  kioldódott a bazalttufából és ez a vizi plankton növényzet 
(algák) rohamos felszaporodását elősegítette. Ezek elhalása, leülepedése a tavak fenekére, létrehozta 
az alginitet, az algakőzetet.

A felsőpannóniai tó aljzatának süllyedésével lépést tartott az egész kráterszerkezet süllyedése 
is. A bazalttufa sánccal körülvett kráter mély részének feltöltése az alginit lerakódásával befejező
dött, a beltó vize sekéllyé vált. A kráter pereméről befolyó záporpatakok sok bazaltmálladékot 
szállítottak a medencébe, ahol egyben megindult egy erőteljes bentonitosodási folyamat.

A gyűrűk fedője pleisztocén és holocén üledékek, a gyűrűkön kívül ópleisztocén folyóvizi 
képződmények képezik a felszínt.

A bazaltvulkáni képződmények találhatók a felszínen, vagy kissé fedetten (pl. a gércei és az 
egyházaskeszői gyűrűk), de mélyebben (100-200 m) sem kizártak (pl. a Dőr-1 fúrás). Helyenként 
(pl. Magyargencs és Malomsok között) a maar tufagyűrűk külső pereméhez illeszkedve, a bazalttufit 
összlet felületére pleisztocén korú bentonitos nemesagyag települt. Ez az összességében több km2-es 
területen ismert kifejlődésű képződmény nem azonosítható a maar tufakráterbeli bentonitokkal; 
mindenesetre kisebb vastagságú és horizontálisan inhomogénabb.

Az eddig ismert kemenesháti — nyersanyagot is tartalmazó — tufagyűrük 
a jelenlegi térszínen illetve felszínközeiben helyezkednek el, ennélfogva kiter
melésük gazdaságos.

Mindkét nyersanyag kiválóan felhasználható a környezetvédelemben, a 
mezőgazdaságban, a gyógyászatban és az iparban [SOLTI 1987].
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Gérce Várkesző Egyházas-
kesző

Találat éve 1974 1975 1986
Az alginit nyersanyag területe 
(km2)

2.1 0.3 0.63

A gyűrűk átmérője (m) 1400-1900 800 900
Az alginit maximális vastagsága 
(m)

70 30 4

Az alginit haszonanyag mennyisé
ge (Mtonna)

122.6 10.4 5

A fedő vastagsága (m) 4-15 39-42 30-38
A fedőben levő bazaltbentonit ma
ximális vastagsága (m)

— 42 37

A bazaltbentonit haszonanyag 
mennyisége (Mtonna)

— 15 15

I. Táblázat. Kemenesháti tufagyűrűk fontosabb adatai 
Table I. Essential data of oil shale deposits

A felszíni geofizikai kutatással a több kilométeres vastagságú pannon 
üledék felső 5-10 %-át kellett megvizsgálnunk avégett, hogy megismerjük

— van-e vulkáni képződmény és milyen mélységben,
— előfordulhat-e gyűrűs szerkezet a vulkáni képződmények elterjedé

si területén,
— a vulkáni bazalttufa-felszín egyes egységein (mélyedésben vagy 

gyűrűben) milyen képződmények települése várható,
— kiválaszthatók-e a nyersanyagra reményteljes területek a fúrási 

kutatás számára. 3

3. Geofizikai kutatás

A geofizika a vulkáni képződményeket, valamint a bentonitos-alginites 
haszonanyagot fizikai paraméterei (//. táblázat) alapján tudja elválasztani a 
környező kőzetektől [TÓTH 1974, 1989, 1990b]. így pl. a fiatal vulkáni 
termékek nagy mágneses szuszceptibilitása teszi lehetővé jelenlétük és elterje
désük kutatását. Ugyanakkor a bentonitok közvetlen kutatására a környező 
kőzetekénél nagyságrendekkel kisebb fajlagos ellenállása miatt van lehetőség.
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Fajlagos
ellenállás

[fím]

Sűrűség

3
[tonna/m ]

Szuszcepti-
bilitás

[4ti*10'3 SI 
10'3 cgsl

Longitudinális 
terjedési sebes

ség 1 

[m/s]

Bentonit 2-7 1,9 __ 200-2000
Fődolomit 800-5000 ... 2,7___ 0-3* 10'3 4000-6500
Dolomit
törmelék

300-1000 2,5 0-5* 10'3 3000-5000

Kavics 50-2000 2,2 __ 200-2000
Olajpala
(algrnit)

25-40 1,6 — 1500-2500

Fiatal bazalt 100-1500 2-2,4 3-13 3600-5600
Bazalttufa 30-80 1,8—2,1 0,02-9 3500-4000

II. Táblázat A magyarországi maar tufakráterek nyersanyagainak, fedő-és feküközeteinek
paraméterei

Table II. Parameters of oil shale and its host rocks

A feladat megoldására végzett geofizikai kutatások a következők szerint 
csoportosíthatók (III. táblázat):

a. 1974-1978:
— a felfedezett két (Gérce és Várkesző) kráter földtani-geofizikai 

modelljének megismerése;
— a Várkesző környéki földi és légi geofizikai térképezéssel új kráter 

valószínűsítése.
b. 1988-1991:

— a megtalált új kráter (Egyházaskesző) modelljének részletes meg
ismerése;

— a páros tufagyűrű (2. ábra) ÉN Y és DNY-i környezetének területi 
kutatása.

c. Időszakonként új módszerekkel és műszerekkel végzett kísérleti modell-
mérések.
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Időpont Terület Alkalmazott módszer Jelentés
1974 Gérce (3 km2) földi mágneses AT  

VESZ, DC-RES p-szel- 
vényezés

TÓTH 1974

1975 Marcaltő Malomsok 
(23 km2)

VESZ, földi mágneses 
AT

SIMON 1975

1976 Várkesző (3 km2) VESZ, VLF, szeizmikus 
refrakció

Tóth 1978

1977 Várkesző térsége 
(80 km2)

légi mágneses AT, légi 
gammaspektr. (U, Th, K)

Gnojek 1977

1978 Várkesző térsége légimágneses AT  adat- Tarcsay- 
HaMAR 1978 
Tóth 1978

feldolgozás, értelmezés

1982 Gérce GP kísérlet
1986 Gérce-Egyházaskesző ТЕМ kísérlet Tóth 1989
1988 Várkesző-Egyházaske- 

sző (2 km2)
MFS kísérlet, VLF, 
VESZ, MFS, MGSZ 
kísérlet

Tóth 1989

1989 Magyargencs észak VLF, VESZ, ТЕМ Tóth 1990
1990 Magyargencs

(12km2)
VLF Tóth 1991

Szany-D (8 km2) VESZ, MGSZ, ТЕМ
1991 Dőr-1 fúrás MFS kísérlet Tóth 1991

III. táblázat. Tufagyűrük geofizikai kutatása a Kemenesháton 
Table III. Geophysical prospecting of tuff rings at Kemeneshát

Gravitációs és földmágneses kutatás

A kisalföldi Bouguer-anomália térkép a medencealjzat regionális változá
sait tükrözi. A gravitációs maximumok a medencealjzat kiemelkedéseit, mini
mumai süllyedékeit jelzik. Ez arra utal, hogy a Ag változást elsősorban a 
kainozoós üledékek és a medencealjzat közti sűrűségkülönbség határozza meg 
[BÁLLÁ et al. 1990].

A várkesző-egyházaskeszői gyűrűk területe a mihályi ÉK-DNY csapásé 
gravitációs anomália vonulat keleti peremére, illetve ez és a Dunántúli közép- 
hegység nagy maximuma között húzódó minimumzónában levő „nyeregfelü
letre” esik (3a. ábra). Ez a gravitációs nyeregfelület Mihályi-Rábakeresztúr
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-Rábacsamk-Szany-Várkesző-Nemesgörzsöny-Pápa vonalában választja el 
az északi győri medencét a celldömölki gravitációs mélyzónától.

A nyeregfelület mélyvonala Szany községnél húzódik. A mindkét oldali 
nagy maximumok pereme közül a keleti oldalon önálló zárt pozitív anomália 
található, amely helyileg egybeesik a várkesző-egyházaskeszői nagy mágneses 
maximumokkal.

Ez a mágneses és gravitációs tér közötti pozitív korreláció meglehetősen 
kivételes. Eddigi ismereteink [POSGAY 1967, LOMNICZI et al. 1977] szerint 
ez a korreláció többnyire negatív. Főleg a miocén vulkanizmusra érvényes, 
hogy a medencealjzat domborzatát jól követő gravitációs kép minimum zóná
iba illeszthetők a mágneses hatók. Azaz a kiemelkedéseket határoló vetők 
mentén feltörő magmás anyagok hozták létre a mágneses hatókat.

A kisalföldi paleozoós hatók nagyméretű anomáliáit csipkéző sok, kis 
kitetjedésű anomália hatói kisebb mélységben, sokszor a felszínen is megtalál
ható bazaltvulkáni termékek. A csornai mágneses kép (3 b. ábra) arra is utalhat, 
hogy a bazalt vulkánosság az idősebb vulkáni képződményeket nem tudta 
áttörni és csak annak peremén, szegélyén található meg. A DK-i — nagyjából

а ь

3. ábra. A gravitációs és a mágneses tér Csoma-Szany között, a— Bouguer-anomália térkép; 
b—A földmágnesség függőleges térerősségének izoanomália térképe; 1—AZ izoanomáliák; 

2—ö2AZ/5Z2 izoanomália vonalak; 3—fúrás; 4—területi légimágneses mérések [1977] 
Fig. 3. Gravity and magnetic field between Csoma-Szany a—Bouguer anomaly map; 
b—Magnetic AZ anomaly map; 1—AZ isolines; 2—Ô2AZ/6 Z2  isolines; 3—borehole;

4—areamagnetic areal survey [1977]



A kemenesháti tufagyűrűk... 1 6 9

a Rába-vonallal egybeeső — sáv vonulatát mindenesetre sok és igen nagy 
értékű, míg az ellenkező oldali vonulatot kevesebb és kisebb értékű anomália 
alkotja.

A felszínközeli pliocén és felsőpannóniai vulkáni termékek elteijedését 
több részterületen is kutattuk mágneses módszerrel. így 1974-75-ben Gércén, 
Kemenesmagasin, Kemenesmihályfán és Marcaltő-Malomsok területeken kis 
volumenű földi mérésekre [SIMON 1976], 1977-ben pedig a csornai-ható DK-i 
peremén Magyargencs-Várkesző-Malomsok térségében (3b. ábra) légimág
neses mérésekre került sor [GNOJEK 1977].

A mintegy 80 km2-en 100x30 m-es hálózatú légimérés adataiból megszer
kesztett totális mágneses tér intenzitásának izovonalas térképe (4a. ábra) 
bonyolult anomáliarendszert mutat. Ennek kiértékelésére az ELTE Geofizikai 
Tanszékével közösen elvégzett vizsgálatok [HAMAR et al. 1978] szolgáltak, 
aminek során

— kiszámítottuk eltemetett kráterszerű képződmények totális mágne
ses terét;

— majd ehhez statisztikus paraméterbecslő eljárással hasábot illesztet
tünk és térerősség reziduálokat (4b. ábra) számítottunk;

— végül a mért légimágneses anomáliatérkép anomáliáihoz határoz
tuk meg a legjobban illeszkedő hasábalakú hatók paramétereit és a 
maradékanomáliákat. A 4c. ábra a IIL-IV.-V.sz. anomáliára vonat
kozó együttes vizsgálat eredményét szemlélteti.

Később igazolódott [TÓTH 1978, 1989], hogy a két nagy intenzitású 
(> 1800 nT), izometrikus alakú pozitív anomália (Ш. -IV.sz) hatója a várkeszői- 
egyházaskeszői páros tufagyűrű (2. ábra).

A kiértékelt mágneses térkép jó alapot szolgáltatott a terület továbbkuta- 
tásának megtervezéséhez, így

— a IV. sz. anomália helyén egy újabb kráter (Egyházaskesző) és 
benne alginit és bentonit megtalálásához;

— a Ш .-IV.sz, anomáliapártól ENY, DNY-ra eső vulkáni képződmé
nyek lehatárolásához szükséges részletesebb kutatáshoz.

A csornai mágneses anomália peremvidékén levő izoanomália vonalak 
zavart lefutásai, a vonalak sűrűsödése és ritkulása alapján is feltételezhető, hogy 
a regionális (nagyobb mélységű hatótól származó) mágneses térre kisebb 
mélységű hatók lokális terei szuperponálódtak. Ezek a lokális mágneses ano
máliák — megfelelő felmértség esetén — deriválással leválaszthatók a regio
nális ható teréről. Az 1990-ben befejezett és 200-250 m között felsőpannóniai 
bazaltvulkáni termékeket harántolt Dőr-1 fúrás is egy ilyen lokális anomáliára 
esik. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy a térség fiatal vulkáni termékei 
nemcsak a felszínen, hanem elfedve is léteznek. Ez a tény további kutatásokra 
ösztönözhet.

Megjegyezzük, hogy a kis területű intenzív anomáliák gyakran negatívok, 
ami a jelenlegi földmágneses térrel ellentétes irányú polaritásukra utal. Ez a 
jelenség a Balatonfelvidék és a Bakony pliocén korú vulkáni termékeinek 
harmadánál is ismert.
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4. ábra. Légimágneses mérések eredménye (Várkesző térsége 1977). (a) A totális mágneses tér 
térképe (izovonalak értékköze: 10 nT) (b) Az ábrán látható kráter teréhez illesztett hasáb és a 

reziduáltér (izovonalak értékköze: 10 nT) (с) A m.,IV. és az V. anomáliához illesztett hatók és az 
egyesített reziduáltérkép (izovonalak értékköze: 100 nT)

Fig. 4. Results of aeromagnetic survey (Várkesző area 1977) (a) Map of total magnetic field (nT) 
(b) Difference between the 3D model of a crater and the simplified prism model (c) Difference 
between the observed magnetic field and the complex magnetic field of the three prism models
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A kutatási terület vulkáni képződményeinek — a légimérésekből számolt 
[HAMAR et al. 1978] — mágneses szuszceptibilitása a várt tartományba 
p=(4-16)xl0'2 Sí [(3,2-12,8)xl0-3 cgs] esik.

Geoelektromos kutatás

A bakonyi és a kemenesháti bazalttufa kibúvások elhelyezkedéséből és 
térszínhelyzetéből kezdetben nehezen alakult ki az „egykori krátertó” feltéte
lezés lehetősége. Végülis ezt az elképzelést az első felszíni geoelektromos 
mérések, majd a térképező fúrások adatainak együttes értelmezése támasztották 
alá.

Vertikális elektromos szondázások (VESZ)

Minden kutatási területen először Schlumberger elrendezésű vertikális 
elektromos szondázások (VESZ) eredményei alapján építettük fel a geoelekt
romos modellt. Az így meghatározott rétegparaméterek segítették a további 
kutatások tervezését.

A Kemenesháton az ELGI először 1974-ben kutatott [TÓTH 1974] az 
akkor megtalált gércei előfordulás területén. Az 5. ábra innen mutat be két 
tipikus VESZ-görbét. A kráter bazalt, bazalttufa képződményekből álló felszí- 
ni-felszínközeli peremét К-típusú (pi<p^>p3) görbe (1) jellemzi, ahol а К  
szakasz a vulkáni összlet horizontálisan is inhomogén voltára utal. Megállapít-

5. ábra. Tipikus egyenáramú szondázási (VESZ) görbék (Gérce 1974). 
1—kráterperemen; 2—a kráterben (Gét-1 fúrás)

Fig. 5. Characteristic sounding-curves (VÉS) (Gérce 1974).
1—outside; 2—inside (Gét-1 borehole)
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ható, hogy a vékony, kisellenállású fedő alatti bazalt, bazalttufa vastagsága a 
mérési pont alatt legalább 100 m, fajlagos ellenállása a környezeténél lényege
sen nagyobb (p=80-200 fím  ). Az alatta levő pannon összlet kisebb fajlagos 
ellenállású (p=25-30 íím). A kráterben (Gét-1 fúráson) mért HA-tipusú 
(Р1>р2<Рз<р4) görbe (2) adatai jól korrelálnak a fúrási adatokkal (IV táblázat).

Réteg
szám

Fajlagos 
ellenállás 
P n r f ím l

Vastagság 
h i [m]

Mélység 
hi [m]

Fúrási adatok 
Gét-1

1 70 1 1 talaj 0-0,8 m
2 8 7 8 agyagos homok, 

agyag 0,8-8,l m
3 20 85 93 dol.márga 

alginites aleurit 
aleuritos alginit 
a.márgás aleurit

8,1-15,5 m

15,5-77,0 m 
77,0-92,0 m

4 60 bazalttufít 92-130 m

IV. Táblázat. A VESZ-2 szondázási görbe kiértékelt adatai 
Table IV. Interpreted data of Schlumberger sounding VESZ-2

A várkeszői kráterben először 1975-ben kutattunk VESZ módszerrel, 
amikoris meghatároztuk a benne lévő bentonit és alginit elterjedését valamint 
a rétegsor vastagság viszonyait (6. ábra).

N S

Vks-5 ®  PtJ (bt

Г 0 

•  20 

. 40

-  60

> ]

0 BOO [m ]1 ------------- -I
ft. ábra. A várkeszői tufagyűrű VESZ szelvénye [ K a k a s  1976]. 1—VESZ pontok; 2—a 
képződmény ellenállása Qm-ben; 3—a krátermedence kitöltése; 4—bazalttufa, bazalt;

5—Felsőpannóniai képződmények (agyag, homok, agyagmárga)
Fig. 6. VÉS profile at Várkesző tuff ring [ K a k a s  1976]. 1—VÉS points; 2—resistivity of the 

sediment in ohmm; 3—Formation of the tuff ring; 4—Basaltic tuff, basalt; 5—Upper Pannonian
deposits (clay, sand, clay-marl)
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Legjobban kutatható az igen kisellenállású (p=3-10 fím) bentonit. Sajnos 
az alatta levő alginit és bazalttufa fajlagos ellenállása sok ponton közel azonos, 
ezért a kráter mélységének meghatározása csak pontatlanul lehetséges.

1975-ben Kemenesmagasi és Kemenesminályfa körzetében 1:100 000 
méretarányú előkészítő, Marcaltő-Malomsok között 1:10 000 méretarányú 
részletező VESZ-méréseket végeztek a továbbkutatásra érdemes területek 
felderítése érdekében ill. fúrások telepítésére [SIMON 1976]. A geoelektromos 
előkészítő méréseket nem előzték meg megfelelő mágneses kutatások, ezért 
ennek hiányában azok eredménytelennek bizonyultak. A részletező mérések 
területén viszont — megfelelő mágneses kutatással előkészítve — meghatá
rozták a bazalttufa közelítő mélységét, majd megszerkesztették annak dombor
zati képét. A 10-50 m mélységű bazalttufa-felszín nagyobb területű (> 16 ha) 
bemélyedéseire telepített térképező fúrások vékony bazaltbentonitos képződ
mény harántolása után az előrejelzett mélységben érték el a bazalttufát.

A későbbi években (1988-1990) végzett területi és szelvénymenti VESZ 
mérések a légimágneses térkép kisebb anomáláit (I.-П. és VHI.-Xni.sz) 
kutatták [TÓTH 1989, 1990, 1991]. Ennek eredményeképpen lehatárolták a 
bazalttufa képződmények elterjedési területét, megismerték felszínének dom
borzatát és mélységét. Fajlagos ellenállásuk alapján minősítették a rajta levő 
üledékösszletet és tisztázták vastagság-viszonyait. Több kisebb-nagyobb rész
területen — elsősorban bentonitos — haszonanyagra reményteljes zónákat 
jelöltek ki. Ezek közül eddig a Magyargencs-É területet kutatták meg és 9 db 
fúrás harántolt 1,3-25,9 m vastagságokban pleisztocén korú bentonitos anya
got.

Ellenállás szelvényezések (DC-RES)

Az alginit képződmény maar-tipusú tufagyűrűkben való képződésének 
első feltételezésénél [JÁMBOR, SOLTI 1974] a felszíni geofizikai mérések 
segítettek igazolni a gyűrű létezését, alakjának és méretének közelítő megha
tározását. Ezt először a pulai, majd a gércei előfordulás esetében felszíni 
ellenállás szelvényezésekkel végeztük el [TÓTH 1974].

Az előzetes fúrási vagy VESZ mélységadatok alapján kellett meghatá
rozni a Schlumberger-szelvényezések kutatási mélységét, a mérés műszaki 
paramétereit. így pl. 1974-ben a gércei kráternél a felső 60 méteres összlet 
átlagellenállásának megállapításához AB=200 és MN=20 ill. 50 m-es elektró
datávolságokat választottunk. A fajlagos ellenállást ELGI gyártmányú GE-25 
automatikus ellenállásmérő műszerrel néhány szelvény mentén mértük meg. 
A feltételezett gyűrű ritka hálózatú szelvényezésének fő oka a terület beépített
sége és a különböző egyéb zavaró terepi körülmények.

Az állandó elektródatávolságú szelvényezéssel kimért ellenállás érték a 
mérési pont alatti — a krátertavat kitöltő — üledékösszlet (talaj, kavics, 
bazaltbentonit, tufabetelepülés, alginit) átlagos fajlagos ellenállásáról ad infor
mációt.

Az adatokból szerkesztett fajlagos ellenállás eloszlás térképen (7. ábra) 
ENy-DK irányban megnyúlt, ovális gyűrű képe rajzolódik ki, igazolva egy
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7. ábra. Ellenállás szelvényezés izoohmm térképe (Gérce 1974; 40=200 m, MN=20 vagy 50 m). 
1—alginites fúrás;2—meddő fúrás; 3—bazaltttufa; 4—bazalt; 5—ellenállás szelvényezés vonala;

6—ellenállás izovonala; 7—az olajpala elterjedésének határa; 8—VESZ helye 
Fig. 7. Resistivity map of AMNB resistivity profiling (Gérce 1974; 40=200 m, MN=20 or 50 m). 

1—borehole with alginite; 2—failure; 3 —basaltic tuff; 4—basalt; 5—resistivity profiles;
6 —isoohmm lines; 7—extent of alginite (oil shale); 8—location of VES

kráterről alkotott feltételezést. Az azóta lemélyített kutatófúrások eredményei 
a kráter alakjáról és méretéről alkotott előzetes geofizikai képet megerősítik.

Elektromágneses kisfrekvenciás mérések (VLF-EM)

A felszínközeli képződmények nagy területekre kiterjedő — viszonylag 
gyors és olcsó — átnézetes kutatására VLF-szelvényezéseket végeztünk. A 
méréshez két egymásra merőleges irányból sugárzó adójelét használtuk:

— GBR (Rugby, Anglia, 16,0 kHz);
— JXZ (Helgeland, Norvégia, 16,4 kHz).
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Az egyenáramú mérések (VESZ) eredményeiből ismertté vált, hogy egy 
felszínközeli bazalt, bazalttufából álló kráterperem fajlagos ellenállása 5-15- 
szöröse a belső és a külső üledékes kőzetekének.

A várkeszői-egyházaskeszői gyűrűkben elvégzett kísérletek szerint 
[TÓTH 1989] az elektromos (pa és Ф ^н) és a mágneses (tfz /Я ф és ФHH) 
paraméterekkel egyaránt kijelölhető a kráter belső és külső pereme. Különösen 
a mágneses paraméterek jelzik élesen a kőzetek közel függőleges réteghatárát. 
A polarizációs jelenségek miatt egy köralakú objektum peremének pontos 
lehatárolását azonban csak különböző irányú adók melletti méréssel célszerű 
elvégezni.

A fajlagos ellenállás mérése elsősorban a nagyellenállású felszíni bazalt, 
bazalttufa és az igen kisellenállású (3-10 £2m) bentonitos képződmények 
jelzését segíti elő. Ezért a már ismert két tufagyűrű körzetében (а Ш. és IV. sz. 
mágneses anomáliától Ny, DNy-ra) mintegy 6 km2-en szelvénymenti mérése
ket végeztünk a Geonics Ltd. EMR-16R típusú műszerével. Az áttekintő 
mérések szelvényeinek távolsága a topográfiától függően 200-350 m, irányuk 
közel 45 ill. 135 fok É, a szelvénymenti mérési ponttávolság 25 m volt.

A területi felmérés eredményét paraméter térképeken és szelvényeken 
ábrázoltuk [TÓTH 1990, 1991]. Az egyes részterületekre vonatkozó fajlagos 
ellenállás (pfl) és fázis (Ф£#) eloszlások (S. ábra) a felszínközeli rétegekről

8. ábra. VLF kutatási hisztogramok (Várkeszö 1988-90) (a) Várkesző-Ny. (b) Magyargencs-É 
és Ny. (c) Magyargencs-D. 1—bentonit felszínen vagy felszínközeiben; 2—bentonit fedetten;

3—fajlagos ellenállás; 4—fázis
Fig. 8. Histograms of VLF survey (Várkeszö 1988-90) (a) Várkesző-W area (b) Magyargencs-N 

and W areas (c) Magyargencs-S area. 1—bentonite on (or near to) the surface; 2—bentonite 
covered; 3—resistivity; 4—phase
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adnak jellemzést. így pl. feltételezhető egy felszínközeli bentonitra perspekti
vikus zóna a 8a. ábra alapján.

Elektromágneses tranziens szondázások (ТЕМ)

A központi hurkos elrendezésű (Central Induction Loop=CIL) időtarto
mánybeli elektromágneses szondázásokat Gércén [TÓTH 1989], valamint Vár- 
kesző és Magyargencs között [TÓTH 1990, 1991] végeztük a geofizikai 
térképezések részeként, a módszer alkalmazhatóságának vizsgálatára.

A mérések a Geonics Ltd. EM-37 típusú tranziens berendezésével, a 
kutatási mélységtől függően 25-50-100 m-es kerettel történtek.

A központi hurkos elrendezés „látószöge” a gerjesztő keret alatti — egy 
kb. 45 fokos nyílásszögű— kúppal határolt térrész. A módszer a horizontális 
inhomogenitásokra látszólag érzéketlen, viszont a középpontra vonatkoztatva 
jó mélységfelbontást biztosít.

A szondázáskor mért időben lecsengő mágneses térerősségből

[ß(t) = d B(t) / dí] számolt látszólagos fajlagos ellenállás [p(f)] görbéket kétféle 
úton értékeltük ki (9. ábra):

a b

9. ábra. Központi hurkos (CIL) tranziens szondázások (a) 1—A mért lecsengési B(t) 2—az 
ellenállás-idő p(f); 3—és a transzformált ellenállás-mélység р(Л) görbék; (b) A Vkt-1 fúráson 

(Várkesző) 25 m illetve 50 m oldalú kerettel történt mérések TRH technikával kiértékelt görbéi. 
A fúrási és a törésponti mélységadatok összevetése 

Fig. 9. Electromagnetic transient soundings (CIL=Central Induction Loop) (a) 1—The 
measured transient B(t) 2—the apparent resistivity versus time p(r); 3—and the transformed 

resistivity-depth p(/i) curves; (b) Curves by the TRH method of ТЕМ measurements with 
25x25 m and 50x50 m loop at the Vkt-1 borehole (Várkesző). Comparison of borehole data and

depth data by the TRH method
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— TRH technikával, amikor az ellenállás-idő függvényt (p(f)) ellen
állás-mélység függvénnyé (р(Л)) transzformáltuk. Példa erre a 
Vkt-1 fúráson mért szondázási görbe kiértékelése (9b. ábra). Amíg 
az alginit és a jólvezető bentonit határa pontosan, addig az alginit- 
bazalttufa határa kevésbé pontosan adható meg. A görbén felismer
hető a bentonitban levő bazalttufa betelepülés hatása (és egyben 
megadható mélysége), valamint a vulkáni összlet alatti pannóniai 
képződmények szintjei.

— Interaktív elméleti görbe illesztéssel kiszámítható a rétegek ellenál
lása és vastagsága. A kráter belsejére H, a külső peremére К  vagy 
Q-típusú (pi>p2>P3) görbe a jellemző.

A kutatási területeken szelvények mentén végzett tranziens szondázások 
— gazdaságosan helyettesítve a VESZ méréseket — jól segítették a vulkáni 
összlet elteijedésének és mélységének meghatározását.

Elektromágneses frekvencia szondázások (MFS)

A 80-as években kifejlesztett Maxi-Probe rendszerű elektromágneses 
szondázó módszert az egyházaskeszői-várkeszői kráterekben próbáltuk ki. 
Várkeszőn a fél kráter metszetét [TÓTH 1989, 1992], Egyházaskeszőn pedig 
a teljes kráter belső metszetét [TÓTH 1991] mutattuk ki.

Mindkét területen
— a bentonitos összlet fajlagos ellenállása igen kicsi (3-10 Qm);
— a töréspontok alapján a bentonit-bazalttufa és a bentonit-alginit 

réteghatár pontosan, az alginit-bazalttufa réteghatár pedig pontat
lanul jelölhető ki (a pontosság ott nagyobb, ahol az adó-vevő 
távolsága (L) kisebb mint a mélység (# ) kétszerese (L < 2Я));

— jól követhető a fiatal pleisztocén üledékekkel elfedett bazalttufa 
domborzata a kráteren belül és kívül egyaránt;

— a bazalttufa összleten belül is kijelölhetők különböző ellenállású — 
a krátertalp ívét követő — zónák.

Az egyházaskeszői kráter (TV. sz. mágneses anomália) Ekt-9 peremi 
fúrásán és az ettől befelé 50 és 100 m-re igen kicsi adó-vevő távolsággal 
(L=50 m) mért р(Л) görbék (10a. ábra) fokozatos ellenálláscsökkenése jól jelzi 
a bentonitos összlet kivastagodását és a kráter mélyülését. A töréspontok a 
felszíntől 13-15 m-re már jól kijelölhetők és a földtani szelvény (10b. ábra) 
megszerkeszthető [TÓTH 1989].

A várkeszői kráter centrumától kifelé induló 1500 m hosszú MFS-szel- 
vény anyagában [TÓTH 1989, 1992] jól elkülöníthetők a kráterben, a peremi 
zónában és a kráteren kívül mért frekvenciaszondázási görbék.

A Dőr-1 alapfúrás (3. ábra) környezetében egy 650 m hosszú szelvény 
mentén MFS mérésekkel vizsgáltuk [TÓTH 1991c] a 100-250 m közötti 
[FKMV 1991] alsó-pleisztocén, a Hansági Formáció és a Tapolcai Bazalt 
Formáció képződményeinek (különösen a bentonit-bazalttufa rétegpárosok) 
kimutathatóságát.
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10. ábra. Maxi-Probe elektromágne
ses szondázások az egyházaskeszői 
kráterben (Ekt-9 fúrás) (a) Mért p (Л) 
görbék a bazalttufa felszínét jelző tö
réspontok feltüntetésével (b) A törés
ponti kiértékeléssel szerkesztett 
földtani szelvény. 1—bazaltbentonit;
2—bentonit; 3—alginit; 4—bazalttu
fa, bazalt
Fig.10. Electromagnetic frequency 
soundings (Maxi-Probe) in the Egyhá- 
zaskesző crater (Ekt-9 borehole) (a) 
Measurement р(Л) curves of EM so
undings with break points indicating 
surface of basaltic tuff (b) Geological 
cross section from break point (TRH) 
method. 1—basalt bentonite; 2—ben
tonite; 3—alginite; 4—basaltic tuff, 
basalt

1 2  3 ^

A mért frekvenciaszondázási görbék geoelektromosan lényegesen több 
rétegre bontják a pleisztocén és pannon összletet, mint az egyenáramú vertikális 
szondázások görbéi. így általában 15, a felső 125 méterben vékonyabb (4- 
10 m), ezalatt vastagabb (10-40 m) réteg különíthető el az agyagosság, a 
víztartalom és a bontottság mértékének függvényében. A bentonitos összletek 
mindenhol a kisellenállást jelző szakaszokra esnek. Ezek fekümélységének 
meghatározási pontossága a fekü nedvességtartalmától függ. így pl. az alsó
pleisztocén és a Hansági Formáció bentonit- és fekü határai (száraz kavics 
illetve aleuritos homok, aleurit) jól kijelölhetők voltak; míg a Tapolcai Bazalt
tufa Formáció bontott-töredezett bazalttufája és bentonitja már nem volt 
elkülöníthető.

Az elektromágneses fajlagos ellenállás-mélység (р(Л)) görbék szelvény
menti korrelációjával a különböző rétegfelületek megszerkeszthetők és követ
hetők [Tóth 1991c].

Szeizmikus mérések

Kemenesháton elsősorban a szénhidrogénkutatás (OKGT-SZKÜ, illetve 
GKV), a regionális térképezés (ELGI), valamint a kéregkutatások alapszel
vény programja (ELGI) keretében végeztek szeizmikus méréseket. Mivel 
ezeket a méréseket főleg a nagymélységű aljzat és a felette — egy-két km-nél 
mélyebben— elhelyezkedő neogén üledékek jellemzésére tervezték, ezért igen 
kevés információt adtak a számunkra érdekes felső 300 m kőzeteiről.
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A várkeszői kráter belsejében került sor felszínközeli refrakciós kutatásra 
[TÓTH 1978]. A kísérleti mérésekkel a közelítőleg megismert nagyságú kráter 
belső domborzatát kívántuk meghatározni. Ehhez — a topográfiai lehetősége
ket figyelembevéve — 6 db szelvényt (11. ábra) telepítettünk.

b C

(D --------- - -----------  b A  /3 •

1 2 3 4 5 6 7

11. ábra. Szeizmikus refrakciós mérések (Várkesző) (a) A Mö-6 refrakciós szelvény a Vkt-1 
fúráson (b) Szeizmikus határsebesség térkép (c) A szeizmikus nagysebességű szint 

mélységtérképe. 1—bazalttufa felszínen; 2—szeizmikus szelvény; 3—határsebesség ( V),) 
izovonalak; 4—bentonit; 5—alginit; 6—bazalttufát, bazalt; 7—fúrás nyersanyaggal 

Fig. 11. Seismic refraction survey (Várkesző crater) (a) Mö-6 seismic refractions profile across 
Vkt-1 borehole (b) Map of seismic velocity (c) Depth map of the high-velocity horizon.

1—basaltic tuff on the surface; 2—seismic profile; 3—Vh-velocity isolines; 4—bentonite;
5—alginite; 6—basaltic tuff, basalt; 7—borehole with raw material
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A szelvényeken 4000-4500 m/s határsebességgel megjelenő alsó nagyse
bességű szint (11a. ábra) határozott kráterszerű morfológiát mutatott (11c. áb
ra). A kráterperem közelében helyenként 2800-3200 m/s határsebességű 
közbülső refraktáló szint jelent meg. Feltételezhető — bár a fúrások a bazalt
tufában leálltak —, hogy az alsó nagysebességű szint az üde bazalt, a közbülső 
szint pedig a bazalttufa felszínét követte (11a. ábra).

A szelvények többségén a kráter centruma felé nőtt a sebesség (11b. ábra), 
ami a kitörési centrum jelenlétére utalhatA krátert kitöltő bentonit-alginit 
üledékösszletet jellemző átlagsebesség 600-1500 m/s.

Mérnökgeofizikai szondázások (MGSZ)

A talált haszonanyagok jellemzőinek megismerésére 1988 és 1990-ben 
kísérleti mérnökgeofizikai szondázásokat végeztünk az alábbi területeken:

Hely Szondázási pontok 
száma (db)

Vizsgált nyersanyag

Gércei kráter 5(5)* alginit
Várkeszői kráter H l) bentonit
Egyházaskeszői kráter 7(4) bentonit
Magyargencs-E bazalt
tufa bemélyedés

15(7) bentonit

* zárójelben a fúráson végzett szondázások száma

A mért paraméterek — össznyomás, csúcsnyomás, természetes gamma 
(TG), gamma-gamma aktivitás — a harántolt képződmények egymástól füg
getlen tulajdonságaival állnak összefüggésben. így a csúcsnyomás a rétegek 
törőszilárdságát, a természetes gamma aktivitás az agyagtartalmat, a gamma
gamma a térfogatsúlyát (TS) jellemzi. A paraméterek külön-külön, illetve 
együttes értékelése lehetővé teszi a földtani képződmények elkülönítését (ré
tegekre bontását), eredeti (in situ) helyükön való minősítését, fontos tulajdon
ságaik meghatározását.

A szonda rendelkezik mintavevővel is, amely a harántolt rétegek tet
szésszerinti szakaszairól mintegy 100-200 cm3 térfogatú (agyagos képződmé
nyekből zavartalan állapotú) mintát képes venni. A Magyargencs-É bazalttufa 
bemélyedés 7 db szondázási pontján — zömmel a bentonitos összletből — 
összesen 14 mintát vettünk, melyeket elemzésre a MÁFI-nak adtunk át.

A mérési pontokon felvett szondázási görbék a paraméterek deciméteren
ként észlelt értékeit jelzik. A mérési adatok az ELGI számítógépes mérnökgeo
fizikai adatbázisába kerültek.

A közbülső kemény kőzetek megjelenése az egyes pontok szondázásait 
különböző mélységekig engedte megvalósítani. A szondázások üledékösszlet- 
be való behatolását, azaz a bentonit és alginit mélységi megkutatását a 12. ábrán 
mutatjuk be. A szonda 30 méteres behatolóképessége miatt az alginit és a
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12. ábra. MGSZ kutatási mélység hisztogram 
(Kemeneshát)
Fig. 12. Histogram of MGSZ depth at Keme
neshát area

bentonit paramétereit azonos ponton (fúrásban) nem, hanem csak külön szon- 
dázási pontokon tudtuk megmérni.

A szondázások paramétereinek földtani rétegekkel való korrelálása fúrá
sok adataira alapozva végezhető el. A fúrásokon végzett MGSZ mérési adatok 
statisztikai vizsgálatai [TÓTH 1991] szerint az egyes kőzettípusokat a paramé
terek többé-kevésbé széles intervalluma jellemzi (V. táblázat).

Több réteg paraméterei közti összefüggések közül jellemző, hogy általá
ban az agyagosság növekedésével a sűrűség nőtt, a törésszilárdság pedig 
csökkent. Ugyanakkor a bentonitos-agyagos összleten belül a természetes 
gamma növekedését a csúcsnyomás és a sűrűség csökkenése kisérte. A bento- 
niton belül mélységgel változó természetes gamma értékek feltehetőleg a 
minőségváltozást követik. A paraméterek szelvénymenti változása arra utalt, 
hogy a vizsgált területen a bentonitos összlet és környezete a feltételezettnél is 
inhomogénebb.

Sajnos a rendelkezésre álló geológiai információ nem elégséges a para
méterek pontonkénti vagy területenkénti értelmezéséhez, hanem részletes 
anyagvizsgálati adatok is szükségesek.

A kísérleti MGSZ mérések eredményeit összefoglalva elmondható, hogy 
hasznos információk nyerhetők a fedőről, a haszonanyagról, a benne levő 
betelepülésekről, a harántolt rétegek vízáteresztőképességéről. A módszer — 
a magas termelékenység és a magmintavevő képesség miatt — helyettesítheti 
a részletező sekélyfurásokat is.

4. Ö sszefoglalás és konklúziók

A Pulán és Gércén végzett ellenállásszelvényezések [TÓTH 1974] segí
tették a „krátertó-elmélet” ledolgozását. A későbbi légi és földi mágneses- és 
geoelektromos kutatások hozzájárultak a Kemenesháton új kráter, valamint 
alginit és bentonit telepek megtalálásához.

A rendszertelenül meg-meglóduló geofizikai kísérletek és területi mérések 
segítették a nyersanyagot is tartalmazó pannonvégi fiatal bazalttufa kráterek 
(Gérce, Várkesző, Egyházaskesző) belső szerkezetének és kitöltő anyagának 
megismerését.
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! Képződmény TG (cpm) TS (t/m3)

kavics 1200-1500 2 ,0 -2 ,1
homok 500 1.6 -  2.0

- betelepüléssel 4000 _

kavicsos homok 1000-1200 1 ,2 -1 ,7
bentonitos homok 1300 2,1
bentonit kráterben 800-1000 1,7 -  2,0

kráteren kívül 1500-2000 2,0
bentonitos agyag kráterben* 1200-1800 2 ,0 -2 ,1
I kráterben** 1000 2,0
í kráteren kívül 1500-2000 1.8 -  2.0I e 
bazalttufás bentonit kráteren kívül 1000-1200 2 .0 -2 .1
agyagos aleurit 1900 1,9-2 ,1
mésziszap 1200-1300 2,1
alginites bentonit 1400-2000 1,8
alginit 2000-3000 1,5 -  1,6
bazalttufa 1000 1,5
*Gérce ** Várkesző, Egyházaskesző

V. táblázat. Ismert rétegekben mért egyes MGSZ paraméterek átlagértéke 
Table V. Measured average of some MGSZ parameters from well-known rock types

A Kemeneshát egy részén (elsősorban Malomsok és Magyargencs között) 
sikerült lehatárolni a fiatal bazaltvulkanizmus elterjedési területét, meghatároz
ni felszínének domborzatát, valamint minősíteni a rátelepült képződményeket. 
Egyben kijelöltük számos, bentonitra reményteljes, üj terület helyét.

Az VI. táblázatban — az eddigi kísérletek alapján— összefoglaljuk a 
különböző geofizikai módszerek bentonit-és alginitkutatásban betöltött szere
pét. Látható, hogy a vulkáni kőzetek jelzésétől és lehatárolásától, a gyűrűs 
szerkezet valamint a benne levő haszonanyagok jelzésén és geometriájának 
megállapításán át egészen a bányanyitásig a geofizika részt vehet a megismerési 
folyamatban.

A kemenesháti bazaltvulkáni képződmények elterjedése feltehetőleg jóval 
nagyobb a korábban feltételezettnél. Mivel ehhez ipari nyersanyag(ok) tartoz
hatnak, ezért javasolható az egész térség ilyen célú előkutatása [SOLTI et al. 
1991, TÓTH 1991b],
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A legújabb eredmények alapján [TÓTH 1991b,c] külön kutatási progra
mot célszerű indítani a felszíntől 200-300 m mélységben előforduló felső 
pannóniai bazalttufák, bentonitok jelzésére és kimutatására. A csornai (nyu
godt, egységes anomáliaképű) mágneses maximumot övező kis kiteijedésű, 
intenzív gyors változásű anomáliák vizsgálata is felszínközeli hatók kimutatá
sát eredményezheti.
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GEOPHYSICAL INVESTIGATION OF TUFF RINGS IN THE
KEMENESHÁT

Csaba TÓTH

1. Introduction

The first alginite deposit in Hungary (Pula, November 1973) was found 
by JÁMBOR and SOLTI [1974a]. Parts of the path leading to the result were — 
in addition to the discovery of the material and its identification as alginite — 
recognition and detection of the volcanic crater lake which was the place of 
raw material accumulation. At this stage of exploration (1974), the Eötvös 
Loránd Geophysical Institute of Hungary (ELGI) played a role when the craters 
at Pula, then at Gérce were detected by resistivity mapping [TÓTH 1974]; thus 
supporting the validity of the assumption of a ‘one-time crater lake’.

During the some 20 years that have passed since then two further volcanic 
craters (Várkesző, Egyházaskesző) (Fig. 1) have been detected in the Keme- 
neshát. In these craters — although covered by a thicker overburden — two
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raw materials, alginite and basalt bentonite, have deposited; the in situ value of 
the resources is more than 500 million USD, their applicability covers a very 
wide range [SOLTI 1987].

In the course of measurements to prospect for alginite and bentonite, we 
have made efforts to develop geophysical methods which are equally capable 
of solving reconnaissance and detailed tasks: from determining the extent of 
the Late Pannonian volcanic formations to classifying the sedimentary se
quence filling up the detected maar-type tuff craters.

2. Geological setting

The basalt volcanic activity along the Riba line at the end of the Upper 
Pannonian stage broke through the thick Paleogene-Neogene sedimentary 
sequence and resulted in a stratovolcanic sequence. The basalt intrusions 
penetrated from the deep crust up to the level of sedimentation along insigni
ficant — not more than a few meters in the Pannonian formations — faults or 
at the crossing of such faults.

In the vicinity of the eruption centres the most intensive pyroclastics 
eruptions created volcanic rings (Fig. 2). Double raw material deposits (alginite 
and bentonite) can be found in these maar-type basalt tuff rings or twin tuff 
rings below the soil cover and coarse fluvial sediments (gravel) of Pleistocene 
age which cover large areas (Table I).

The rings are overlain by Pleistocene and Holocene sediments, outside the 
rings Early Pleistocene fluvial formations can be found on the surface.

Basalt volcanic formations can be found on the surface or buried at shallow 
depth (e.g. the rings at Gérce and Egyházaskesző), but deeper occurrence (at 
100-200 m) cannot be excluded (e.g. the Dor-1 well). In some places (e.g. 
between Magyargencs and Malomsok) fine clay of Pleistocene age has depo
sited on the surface of the basalt tuffite, fitting to the outer rim of the maar tuff 
rings.

Based on the above features the uppermost 5-10% of the several km thick 
Pannonian sediments had to be investigated to decide:

— whether there are volcanic formations and at what depth;
— whether ring structures occur in the area of volcanic formations;
— what kind of formations might be expected in different units (dep

ressions or rings) on the surface of the volcanic basalt tuff;
— whether the subareas promising for raw material could be chosen 

for drilling?
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3. Geophysical investigation

Geophysics can distinguish [TÓTH 1974, 1989, 1990b] the volcanic 
formations, the useful materials of bentonite and alginite and the neighbouring 
rocks based on their physical properties (Table II). The young volcanic 
products, for example, have high magnetic susceptibility and this renders 
possible the detection of their occurrence and extent. On the other hand, 
bentonite has a resistivity by orders of magnitude lower than that of the 
neighbouring rocks and thus it can directly be detected.

Geophysical surveys carried out in the framework of this project can be 
arranged in groups as follows (Table III):

a. 1974-1978: — study of the geological-geophysical model of the two
discovered craters (Gérce and Várkesző);

— assuming a new crater based on the ground and airborne 
geophysical mapping at Várkesző;

b. 1989-1991 : — detailed study of the model of the new crater
(Egyházaskesző);

— areal investigation of the NW and SE neighbourhood 
of the twin tuff ring (Fig. 2);

c. Experimental measurements from time to time with new methods and 
instruments.

Gravity and magnetic survey

The Bouguer anomaly map of the Kisalföld (Fig. 3a, Szany, detail) reflects 
the regional changes in the basement. Anomalies in the vertical component of 
the magnetic field along the Szombathely — Csorna line (including the circular 
maximum at Csorna (Fig. 3b)) are caused by the products of ‘younger than 
Devonian’, likely Paleozoic magmatic activity. The sources of the numerous 
anomalies of small extent but high value (Fig. 3b) which indent the large, 
smooth anomaly of the above mentioned bodies are near-surface volcanic 
products of Pliocene and Late Pannonian age. The extent of these was investi
gated in several subareas using the magnetic method.

The isolines in the map of the total magnetic field intensity constructed 
from the airborne measurements over an area of 80 km2 around Szany (Fig. 4a) 
show a complex anomaly system. Its interpretation was performed in collabo
ration with the Geophysics Department of the Eötvös Loránd University, 
Budapest [HAMAR et al. 1978]:

— the total magnetic field of the buried crater-like formations was 
calculated;

— after that, using a statistical method of parameter estimation a prism 
was fitted to the data, and residuals of field intensity were calculated 
(Fig. 4b);
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— finally, parameters of the prisms fitting most closely to the anoma
lies in the measured airborne magnetic map and the residual ano
malies were determined.

Figure 4c. shows the results of the common investigations for anomalies 
Ш, IV, and V. Later it was confirmed that the source of die two high-intensity 
(> 1800 nT) positive anomalies of isometric shape (anomalies in  and IV) is the 
twin tuff ring at Várkesző and Egyházaskesző (Fig. 2). The interpreted mag
netic map provides a good basis for planning the follow-up survey in the area.

Geoelectric survey

At the beginning it was difficult to deduce the assumption of the ‘one-time 
crater lake’ from the location and position of the basalt tuff outcrops on the 
surface in the Bakony and Kemeneshát. Finally, it was established by integrated 
interpretation of first ground geoelectric measurements and wells drilled for 
mapping purposes.

At first, the geolectric model was constructed in each survey area using 
the results of vertical electric soundings (VES) of Schlumberger array. Layer 
parameters obtained in this way contributed to the planning of further investi
gations.

Figure 5 shows two characteristic VES curves from the area of the 
occurrence at Gérce. The rim of the crater consists of basalt and basalt tuff 
formations and lies on the surface or close to it. It is characterized by curves 
(1) of К  type ( р1<р2>Рз); this К  type section suggests the lateral inhomoge
neity of the volcanic sequence. Thickness of the basalt and the basalt tuff below 
the thin, low resistivity overburden is at least 100 m at the sounding site, their 
resistivity is significantly higher (p = 80-200 flm) than that of their vicinity. 
The Pannonian sequence underlying them is of significantly lower resistivity 
(p= 25-30 fim). Data obtained from the HA type (Pi>P2<p3<p4) curves (2) 
measured in the crater are in good correlation with well data (Table IV).

The model of the crater at Várkesző is supplemented with the bentonite 
overlying the alginite; its resistivity is extremely low and therefore it can easily 
be detected. Unfortunately, the resistivity of the alginite and basalt tuff under
lying it is the same at several sounding sites, therefore determination of the 
depth of the crater is possible only with uncertainty (Fig. 6).

For the first assumption of the deposition of alginite in maar-type tuff rings 
[JÁMBOR, SOLTI 1974], ground resistivity profiling (DC-RES) helped to 
demonstrate the existence of these rings and provided their approximate shape 
and size [TÓTH 1974].

Resistivity values measured with fixed electrode separation profiling give 
information about the average resistivity of the sedimentary sequence filling 
up the crater lake (soil, gravel, basalt bentonite, tuff interbedding, alginite) 
below the site of measurement.
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In the resistivity distribution map constructed from these data (Fig. 7, 
Gérce) the image of an oval ring, elongated in NW-SE direction can be 
outlined. Results of the wells drilled later have confirmed this preliminary 
geophysical image of the crater’s shape and size.

Electromagnetic low frequency profiling (VLF-EM) was carried out for 
relatively quick and cheap reconnaissance investigation of the near-surface 
formations over large areas. In the measurements, radio waves from two 
transmitters of perpendicular direction were used:

— GBR (Rugby, England, 16.0 kHz);
— JXZ (Helgeland, Norway, 16.4 kHz).
By means of the experiments carried out in the Várkesző-Egyházaskesző 

rings [TÓTH 1989] the outer and inner rims of the crater can be outlined using 
either the electric (pa and ф£ Я) or magnetic (Hz /Яф and фH H) parameters.

Results of areal measurements have been presented as maps and profiles 
[TÓTH 1990,1991]. Distribution of resistivity (pa) and phase (фE d) values for 
a given subarea (Fig. 8) gives information about the near-surface layers. Thus, 
for example, a zone promising near-surface bentonite can be outlined in Fig. 8b.

Time domain electromagnetic soundings (TDEM) with central induction 
loop array (CIL) were carried out at Gérce [TÓTH 1989], and between Várkesző 
and Magyargencs [TÓTH 1990, 1991] as part of geophysical mapping, to 
investigate the applicability of the method.

Apparent resistivity (pa) curves calculated from the decaying magnetic

field measured during the soundings [B(t) = dB(t)/dt\ were interpreted in two 
different ways (Fig. 9):

— with the TRH technique when the resistivity-time function [p(i)] is 
transformed into a resistivity-depth [р(/г)] function (Fig. 9.b). 
Whereas the boundary between the alginite and the conducting 
bentonite can accurately be determined, the alginite-basalt tuff 
boundary can be given less accurately. The effect of the basalt tuff 
interbedding within the bentonite can be recognized (and its depth 
can be determined), similarly to the horizons in the Pannonian 
sequence underlying the volcanic sequence.

— using an interactive curve fitting, the resistivity and thickness of the 
layers can be calculated. The internal part of the crater is characte
rized by Я  type curves, whereas its outer rim by К  or Q type 
(p 1>р2>рз) curves (Fig. 9.c).

Transient soundings carried out along profiles in the survey area — 
replacing cost-effectively the VES measurements — significantly contributed 
to the determination of the extent and thickness of the volcanic sequence.

In Várkesző a section of half of the crater [TÓTH 1989, 1992], in Egyhá- 
zaskesző the whole of the internal section of the crater [TÓTH 1991] were



1 9 0 Tóth Csaba

detected by electromagnetic sounding using the Maxi-Probe system (CSFS) 
developed in the 1980s.

In both areas (Fig. 10):
— resistivity of the bentonite sequence is very low (3-10 Qm);
— based on the break points the boundary between the bentonite and 

basalt tuff, and between the bentonite and alginite can be marked 
out accurately whereas that between the alginite and basalt tuff only 
inaccurately (the accuracy is higher where the transmitter-receiver 
separation (L) is smaller than twice the depth (H), i.e. L<2H);

— the relief of the basalt tuff under the young Pleistocene sediments 
can reliably be mapped both within and outside the crater;

— zones of different resistivity can be delineated within the basalt tuff 
sequence which follow the arc of the bottom of the crater.

Shallow seismic refraction survey was carried out within the crater at 
Várkesző [TÓTH 1978]. Our intention with the experimental measurements 
was to determine the internal relief of the crater whose size was known 
approximately. The lower high velocity horizon appearing with a velocity of 
4000-4500 m/s (Fig. 11a) along the six profiles shows a characteristic crater 
structure (Fig. 1 lc). It can be assumed — although the drillings terminated in 
basalt tuff — that this lower high velocity horizon is the unweathered basalt, 
and the intermediate horizon follows the surface of the basalt tuff (Fig. 11a).

Along the majority of the profiles the velocity increased towards the centre 
of the crater (Fig. 1 lb) which might suggest the presence of an eruption centre. 
The characteristic average velocity of the bentonite-alginite sedimentary se
quence filling up the crater is 600-1500 m/s.

Experimental engineering geophysical soundings (EGS) were carried out 
in the craters of Kemeneshát to determine the properties of the bentonite and 
alginite. The measured parameters (total pressure, cone resistance, natural 
gamma and gamma-gamma activity) are linked with independent properties of 
the penetrated layers. According to the statistical analysis of measured data 
[TÓTH 1991] the individual rock types can be characterized by a more or less 
wide range of parameters (Table V).

Based on the results of experiments it can be said that EGS provides useful 
information on the overburden, on the utilizable material, on the interbeddings 
in it, and on the hydraulic conductivity of the penetrated layers. This method 
— due to its high productivity and the possibility of soil sampling — can 
substitute follow-up shallow drillings as well.
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4. Summary and conclusions

The resistivity profiling carried out at Pula and Gérce [TÓTH 1974] helped 
in the development of the ‘crater lake theory’. Airborne and ground magnetic 
and geoelectric surveys performed later contributed to the discovery of a new 
crater in the Kemeneshát containing alginite and bentonite deposits.

In Table VI the role that the different geophysical methods played in 
exploring for bentonite and alginite is summarized based on the experiments 
carried out up to now. It can be seen that geophysics might take place in the 
process of discovery, from detection and delineation of volcanic rocks, through 
detection of the circular structure, the utilizable material in it and determination 
of its geometry, to mine openings.

The extent of the basalt volcanic formations in the Kemeneshát is sup
posedly much larger than assumed earlier — as is demonstrated by the 
reconnaissance surveys presented in the previous paper. Because industrial raw 
material might be associated with these formations, a reconnaissance survey of 
the whole region may well be worthly of consideration [SOLTI et al. 1991; 
TÓTH 1991b],
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