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1.2 KOMPLEX GEOFIZIKAI KUTATÁS A CSEREHÁTON
Erkel András - Benderné Kelemen Olga - Szabd 
Zoltán - Szilárd József - Hobot József - 
Király Ernó - Lányi János - Szalay István

Előszó

Ez a jelentés röviden áttekinti a Csereháton 1964-1965-ben végzett geofizi
kai méréseket. Az eddigi kutatásokat is figyelembevéve, két perspektivikus fúrást 
tűztek ki: eredményeik a kézirat lezártáig /1966. IX. 1./ nem ismeretesek. Várha
tó, hogy a mérések értelmezési lehetősége a fúrások adatainak ismeretében bővül, 
néhány bizonytalanság megoldódik, némelyik megállapitás esetleg módosul. Hogy a 
jelentést a fúrások befejezése előtt mégis közreadjuk, annak több oka ill. célja 
van:

1/ a felszíni geofizikai kutatásokat a Csereháton egyelőre lezártuk, célsze
rű Összefoglalni és lehetőleg értelmezni az eredményeket;

2/ mindenképpen hasznos a nyers geofizikai paraméterek közzététele;
3/ végül vszeretnénk, ha a területet, vagy annak részeit ismerő kutatók véle

ményt mondanának a jelentés megállapításairól; közölnék, milyen újabb adatokra 
lenne szükségük kutatásaiknál, s melyek azok a kérdések, amelyekre nem kaptak vá
laszt.

A jelentést tehát előzetesnek kell tekinteni; egyes megállapításai módosul
hatnak.

A perspektivikus fúrások eredményeinek ismeretében, a közölt három medence
aljzattérképet /a gravitációs, geoelektromos és szeizmikus aljzattérképet/ később 
egyetlen komplex medencealjzattérképpé alakítjuk át.

Ez a jelentés folytatása és bizonyos értelemben befejezése az ELGI 1964. évi 
jelentésében közölt csereháti tanulmányoknak, amelyekben bőséges módszertani fej
tegetéseket talál az olvasó. A jelenlegi tanulmányban éppen ezért főleg az eredmé
nyekre szorítkozunk 8 módszertant csak akkor közlünk, ha elengedhetetlen az ered
mények megértéséhez. Figyelembe vettük továbbá, hogy az 1.1 fejezetben ismertetett 
módszertani megfontolások nagyrészt erre a területre is érvényesek. A kutatások 
módszertani tapasztalatairól önálló tanulmányokban számolunk majd be.

Kénytelenek voltunk viszont - a teljesség kedvéért - néhány szövegrészt és 
főleg ábrát /pl. a gravitációs- földmágneses- és izoareatérképet/ megismételni. 
Kényelmesebb az olvasónak, ha ezeket a többi eredrénnyel együtt találja meg.
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1.2.1 Bevezetés

A feladat indokolása
A Geofizikai Intézet 1963-ban elfogadott távlati kutatási tervének vezérlő 

szempontja az volt, hogy a geofizikai kutatásokat olyan területekre, tájegységekre 
koncentráljuk, amelyeknek legnagyobb az ipari perspektívája, ill. amelyek földta
ni-geofizikai szempontból ismeretlenek. Ez "tóbbi szempont miatt esett a választás 
a Cserehátra.

A kutatási terület határai
Cserehátnak, geofizikai kutatások szempontjából, azt a harmadidőszaki meden

cét tekintjük, amelynek határa Ny-on a Szendrői és Bükk hegység; K-i határát pedig 
ott vonjuk meg, ahol a medence túlnyomóan üledékes kőzetei átmennek a Tokaj-Sza- 
lánci hegység /a továbbiakban, a rövidség kedvéért: Tokaji hegység/ túlnyomóan 
vulkáni kőzeteibe. É-on az országhatár zárja le a területet. D-en, az Alföld felé, 
a medence nyitott /1 . ábra/.

A szorosabb értelemben vett kutatási terület mintegy 1200 km . Felszíne +150 
és +300 m tszf. között ingadozik; Ny-on és középen erősebben, D-en és a Hernád 
völgy közelében enyhébben tagolt. A geofizikai mérések szelvényirányait és a méré
sek pontosságát ez némelykor lényegesen befolyásolta.

Korábbi földtani és geofizikai kutatások
A MÁFI 200 000-es földtani térképsorozatának M-34-XXXIII Miskolc jelű lapja 

- Balogh K. és Rónai A. szerkesztésében - 1963-ban jelent meg. A terület Ny-i fe
léről 1964-ben készült el a földtani tájegységi monográfia 1:10 0 000 méretarányú 
térképmelléklettel /MÁFI, Balogh K./. Helyszinrajzunkhoz /1. ábra/ ezek összevont 
adatait használtuk fel.

A csereháti fúrások nagy részét vizfeltáró, ill. érckutatási céllal mélyí
tették. Az előbbiek legtöbbször csak a negyedkori rétegsort harántolták. A meden
cealjzatot ért egyetlen fúrás /Da-і/ a medence peremvidékén, Dámáknál mélyült /412 
m-ben devon mészkő és szericitpala/.

A geofizikai méréseket illetően, a komplex kutatást megelőző időből az egész 
területről kizárólag áttekintő földmágneses / A Z/ térkép állt rendelkezésre. Terü
letünk szomszédságában végzett egyéb geofizikai mérések adatai legfeljebb csak ar
ra megfelelőek, hogy némelyik kőzetparaméterről durva előzetes tájékoztatást nyer
jünk. E mérések közül említést érdemel az ELGI néhány szeizmikus szelvénye, ame
lyeket az un. Damó vonal mentén és a rudabányai vaeércelőfordulós peremvidékén a 
medencealjzat domborzati-szerkezeti viszonyainak megismerésére végeztek. /Szénás 
Gy. 1955*, Pethő M. 1958/. Megemlítjük ezenkívül a régi /kincstári/ vasérc-, vala
mint barnakőszénkutatás érdekében végzett geoelektromos ellenállásméréseket és a 
terület fúrásainak karottázs méréseit /Schmid R*, 1938, Fábiáncsics L., I960/.

A földtani-geofizikai modell

A terület földtani felépítéséről, szerkezeti viszonyairól alkotott előzetes 
elképzeléseinket a terület földtani-geofizikai modelljében /2.ábra/ foglaltuk ösz- 
eze.
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Ny-on a Szendrői hegység paleozóos tömegei meredek dőléssel, ill* vetődések 
mentén süllyednek a mélybe. K felé a medencealjzat elérheti az 1000-1500 m mélysé
get. A terület D-i ill. K-i részén az aljzat valőszinüleg mezozóikum, mig ÉK-en 
feltehetően zempléni tipusu paleozóikum. A vetődések mentén harmadkori /miocén/ 
vagy idősebb /mezozóos/ vulkáni anyag tört fel.

A medenceüledékek a következők: kisebb területen a Bükkben ismert eocén, 
vagy a Damó-vonal mentén feltárt oligocén is előfordulhat. Az összlet nagy töme
gét azonban váltakozva miocén sekélytengeri és vulkáni tufarétegek alkotják. Az 
tiledéksort a pliocén-pleisztocén takaró zárja le, amelynek vastagsága a teljes me- 
denceüledékösszlethez képest lényegesen kisebb, mint az Alföldön.

A terület szerkezeti viszonyairól csak igen keveset mondhatunk. A Felhegyen 
mélyített fúrások а pannóniai összletben kb. 360 m-es leszakadást határoztak meg. 
Ez az egyetlen adat arra, hogy a Hernád völgyét törésvonalnak, sőt olyan törésvo
nalnak tekintsük, amely még a pannóniai emelet után is élt. Valószintileg törésvo
nalakat jeleznek a Rakaca / О у /  és a Vadász /ÉD/ patakok völgyei is. Az eltakart 
törésvonalakra elsősorban az azok mentén feltörő, mágneses anomáliát okozó magmás 
kőzetek hívják feD 8 figyelmet. A Magyarországon ismert magmás ciklusokból a terü
leten - az anomáliák alakjából és a hatók szerkezeti helyzetéből /Posgay K., 1965/ 
következtetve - a felső kréta és a miocén a legvalószínűbb.

A kőzetfizikai paraméterek, geofizikai vezérszintek

A földtani-geofizikai modellen a képződmények mellett feltüntetett táblázat, 
a fizikai paramétereknek felszíni kőzetmintákon, vagy magmintákon mért, ill. tere
pi mérési tapasztalat vagy irodalmi adatok alapján becsült értékeit tartalmazza. 
Ezekből megállapítható, hogy a komplex geofizikai kutatás elsőrendű vezérszintje a 
paleo-mezozóos medencealjzat.Eltérés ott várható, ahol mészköves kifejlődésü eocén 
települ a medencealjzatra, ill. ahol a medencealjzatot kréta diabáz alkotja. Az 
előbbi esetben ugyanis pl. a geoelektromos aljzat az eocén mészkő tetejére, az 
utóbbi esetben pedig a diabáz aljára "csúszik". A medenceüledékösszletben másod
rendű vezérszintet jelenthet az üde neogén lávatakarók teteje és alja, a pliocén- 
-miocén határ és a felszinközeli kavics-homok lencsék felszine.

A geofizikai kutatások irányelvei és módszerei

A geofizikai kutatás elemeinek időbeli sorrendjét, területi eloszlását és 
mennyiségét a kutatási feladat jellege, a kőzetfizikai paraméterek valószínű el
oszlása és az egyes módszerek gazdaságossága határozta meg.

Elsőként graviméterméréseket terveztünk, mintegy 3000 km2 nagyságú /tehát a 
szorosabb értelemben vett Cserehátnál jóval nagyobb/ területre*, átlagosan 1-1,5 
pontA m 2 sűrűséggel. Várható volt, hogy a Bouguer anomáliátérkép és az analitikus

XA gravimétermérést, a 200 000-es térképszerkesztés miatt előbb-utóbb mindenképpen 
végre kellett hajtani, mert ez a terület eddig fehér folt volt. A komplex kutatás 

meggyorsította ezt a programot.
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1. ábra. A csereháti geofizikai mérések helyszinrajzi vázlata
1 sekély geoelektromos szondázás
2 közepes mélységű geoelektromos szondázás
3 dipólekvatoriális mélyszondázás
4 szeizmikus refrakciós mérés
5 szelvénymenti /150 m közü/ Д Z és ДЯ mérés2A területen ezenkívül 1 áll/km sűrűségű graviméter és 
kb. 0 ,5 áll/km sűrűségű Д Z mérést végeztek

Fig. 1 Generalized plan of the geophysical investigations in the Cserehát area 
/fternád-vallеу/
1 geoelectric shallow sounding
2 geoelectric medium depth sounding
3 geoelectric deep sounding /DE sound-arrangement/
4 seismic refraction
5 magnetic ДZ and ДЯ profiling /station spacing 150 m/2Gravity coverage 1 st/km , magnetic / Дъ/ overall coverage 
abt 0 ,5 st/km2

Фиг. 1 Схематический план геофизических съемок в районе Черехат /долины р. Хернад/
1 ВЭЗ малых глубин
2 ВЭЗ средних глубин
3 ДЭЗ больших глубин
4 сейсмическая съемка методом преломленных воли
5 магнитометрическая профильная съемка А и ДЯ /расстояние между пункта
ми наблюдений - 150 м/
Кроме того площадь заснята гравиметрической съемкой с плотностью наблюде
ний 1 пункт/км2 и магнитной съемкой /JZc плотностью около 0,5 пунктов^ш2
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2. ábra. A Cserehát geofizikai modellje
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lefeléfolytatás segítségével számított mélységtérkép felvilágosítást ad a medence- 
aljzat domborzati és nagyszerkezeti viszonyairól.

Az áttekintő A Z térkép anomáliáit harántoló szelvények mentén végzett rész
letes /150 m közü/ földmágneBes mérések az anomáliákat okozó hatók mély
ségének, térbeli helyzetének és mágneses szuszceptibilitásának meghatározását cé
lozzák.

p
Tellurikus méréseket /2-2,5 km /pont sűrűséggel/ a medenceüledékösszlet vas

tagság- és vezetőképességviszonyainak közelitő megismerésére terveztünk.
A felszíni geoelektromos szondázások részben a medencealjzat mélységének, 

részben pedig a fedőösszlet geoelektromos viselkedésének megismerésére szolgálnak.
A szeizmikus refrakciós mérésekkel a medencealjzatot kutatjuk. A szelvénye

ket, egyéb szempont híján - egyenletes hálózatban telepítjük; ha lehetséges, fi
gyelembe vesszük a Bouguer anomáliák indikálta helyi dőlés- és csapásviszonyokat. 
Feltételezzük, hogy a legnagyobb sebességű szint a medencealjzat. A szeizmikus mé
rések a legmegbízhatóbbak, de a legköltségesebbek is. A szeizmikus hálózat tehát a 
geoelektromos eredmények ellenőrzésére és korrigálására is szolgál.

A jelenlegi kutatást gazdasági és módszertani okokból áttekintőnek szántuk; 
ennek megfelelően állítottuk össze a komplexust és terveztük a mérési hálózatokat 
/méretarányt/.

Mivel a terület felépítése az előzetes feltevések szerint nem egyszerű, a 
komplex értelmezés megkönnyítésére, valamint az egyes módszerek látszólagos el
lentmondásainak feloldására, a geoelektromos és szeizmikus méréseket néhol azonos 
nyomvonalon végeztük.

1.2.2 A komplex kutatás elemei

1/ Gravitációs és földmágneses mérések
A gravitációs méréseket - mint említettük - tulajdonképpen ettől a komplex 

kutatástól függetlenül is előbb-utóbb elvégeztük volna. Azért végeztük éppen most, 
hogy eredményei alapul szolgáljanak a geoelektromos és szeizmikus kutatásnak. Ezek 
az eredmények - a Bouguer anomáliatérkép /3* ábra/ és az analitikus aljzatmélység
térkép /4. ábra/ - önmagukért beszélnek. Mindenesetre megjegyezzük, hogy a Bouguer 
anomáliák /durván/ korrelálnak a medencealjzattal /különben nem is lehetett volna 
analitikus aljzattérképet szerkeszteni/. Az aljzattérkép meglehetősen pontosan 
/10# hibahatáron belül/ mutatja az aljzat domborzatát. E térképet nemcsak a vona
las mérések tervezésére, hanem értelmezésére is felhasználtuk: az analitikus alj
zattérképet - noha külön közöljük - bizonyos mértékig a geoelektromos és szeizmikus 
aljzattérkép szerkesztésénél is figyelembe vettük.

A mágneses mérésnek voltak önálló és sajátosan ebbe a komplexusba tartozó 
elemei: a /lZ- ^ Н  szelvények. Ezeket a szelvényeket a korábbi áttekintő A Z térké
pen /5. ábra/ tüntetjük fel. Eredményeik a következők:
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A hatókat, az anomáliák alakjánál a hatók mélységénél fogva - a terület 
lehetséges hatói közül - kréta diaháznak /bézisos eruptivunmak/ tartjuk.

2/ Tellurikus mérések
A TE mérések feladata a medencelajzat morfológiájának és nagytektonikai vi

szonyainak nyomozása. E feladat általában megoldható, mivel a medenceüledékösszlet 
ellenállása / 0 а/ és az aljzat ellenállása / 6A/ közötti kontraszt.

 ̂ =  -ÜA >  2 0

 ̂a

Az izoarea értékek / A ~ V  elsó közelitésben a medenceüledékösszlet vastagsá
gával arányosak. A 0,5 izoarea vonal /6. ábra/ a területet nagyjából egy északi 
maximum és egy déli minimumrészre osztja.

É-on az anomáliatérkép nagyjából KNy-i csapást mutat, a vonalak mintegy a 
Szendrői hegység felszinalatti folytatását jelölik ki. Rakacaszendnél az izoareák 
menete emlékeztet az un. Darnó vonalra.

A déli minimum, legnagyobb értékét Alsóvadásznál éri el: A*”^ = 2,6. Egy má
sik minimum Felsővadász környékén alakult ki.

A terület K-i felén, a Hernád vonalában, ahol számos, kis kiterjedésű mini
mum található, az anomáliaképet valószinüleg felszinközeli vulkáni képződmények 
befolyásolják /itt már egészen közel vagyunk a Tokaji hegységhez/. Egészen termé
szetes, hogy a medenceüledékek közé települt szabálytalan alakú és nagy ellenállá
sú vulkáni képződmények, a tellurikus áramok terét lényegesen torzítják.
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3. ábra.

Pig. 3

Фиг. 3
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4. ábra•

Fig. 4

Фиг. 4
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6, ábra.

Fig. 6

Фиг. 6
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3/ Felezini ellenálIásméréaek
A felszíni ellenálláeméréeek pont- és szelvényhálózatát a Bouguer anomália- 

és az izoarea térkép alapján telepítettük. A felszíni ellenállásmérések felada
tait, végrehajtásának és értelmezésének egyes lépéseit a következőkben foglaljuk 
össze:

a/ szelvények mentén meghatározzuk a geoelektromos vezérszintek mélységét, 
s ahol a pontetirttség elegendő, szinttérképet szerkesztünk;

Ъ/ a mérési adatokat felhasználjuk a geoelektromos mérések együttes kiérté
keléséhez, vagyis a tellurikus hálózat sűrűségének és nagy kiterjedésének előnyeit 
kombináljuk az ellenállásmérés konkrét mélységadatszolgáltatő képességével; e cél
bél megszerkesztjük a medenceüledékösszlet eredő ellenállásának /  0 a /  térképét, 
valamint a hosszanti vezetőképesség /S/ térképét. Az A-1 és az S adatok összeveté
séből meghatároztuk a struktúra-koefficiens / ф /  és a geoelektromos anizotrópia 
/ А /  területi változását /e metodikát részletesebben másutt ismertetjük: összefog
lalva megtalálható az 1.1 fejezetben/;

с/ végül a felsorolt adatok együttes felhasználásával megszerkesztjük a (? oo 
szint /medencealjzat/ domborzati térképét.

Az ellenállásméréséknél a behatolási mélység /AB távolság/ szerint, általá
ban sekély- közepes és mélyszondázást különböztetünk meg. A mérési módszer mindhá
rom esetben ugyanaz, ezért a mérési eredményeket együttesen tárgyaljuk.

A geoelektromos ellenállásmérések vezérszintje /a geoelektromos aljzat/ a 
paleo-mesosóoe képződmények felszíne, amely nem más, mint a harmadidőszaki medence 
aljzata. Az ellenálláakontraezt ezen a szinten a legnagyobb, kivéve ha nagyellen- 
állásu fiatalabb kőzetek /pl. üde vulkánitok, mészköves kifejlődésü eocén, miocén 
homokkövek, stb./ települnek közvetlenül felette. A medencealjzatot, fajlagos el
lenállása alapján, paleozóikumra és mezozőikumra tagolni nem lehet.Valószínű azon
ban, hogy a Hy-i peremterületeken észlelt <  oo ,  szericitpalás kifejlődésü de
vonnak felel meg.

A geoelektromos ellenállásmérések vezérrétege, vagyis az a Q2 ellenállású
vastag összlet, amely a medenceüledékösszlet eredő ellenállását / ^ a /  lényegében 
meghatározza, a miocén sekélytengeri-vulkáni összlete. Ezt a képződményt, a plio- 
cén /és fiatalabb/ (?̂  ellenállású, változatos vastagságú összelete takarja.

Az elmondottakat néhány geoelektromos szelvénnyel illusztráljuk /7. ábra/.
Pajlagos ellenállás szempontjából a medencealjzat nem egységes. A kibúvások 

közelében végzett mérésekből arra a következtetésre jutottunk, hogy amig a kristá
lyos mészkövek, dolomitok fajlagos ellenállása lényegében végtelen / Qд >300
ohmm/, addig a szericitee, agyagpalás vagy homokköves kifejlődésü devon fajlagos 
ellenállása kisebb / (?д * 150-250 ohmm/. A geoelektromos aljzattérképen a Q д ±  oo

területi eloszlását vonalkázással jelöltük meg /8. ábra/. Ugyanezen feltüntettük a 
kimutatott, ill. feltételezett törésvonalakat, amelyek mentén az aljzat a mélybe 
süllyed. Ezek uralkodó iránya ÉK-DNy, ill. ÉNy-DK. A Szakácei-Gadna-Felsőgagy 
irányban haladó főtörésvonal mentén nemcsak az aljzat zökkent le jelentősen, hanem 
ennek a vonalnak két oldalán a medencetiledékek összlete is különböző tulajdonságot 
mutat, amennyiben itt jelenik meg a (? 2 réteg.
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A Szendrői hegység peremét meghatározd nagy /1-400 m/ vetőktől K-re a meden
cealjzat mindenhol végtelen ellenállású. A Da-1 fúrás szerint a terület medence- 
aljzatát paleozőos mészkövek alkotják. A mélyebb részeken azonban eocén mészköves 
közbetelepülés vagy mezozőos aljzat is elképzelhető.

A medenceüledékösszlet - eltekintve a néhányszor 10 ш vastag, változó fajla
gos ellenállású és vastagságú felszinközeli rétegektől - két geoelektromos rétegre 
különíthető. A magas helyzetben lévő aljzatra 14-22 ohmm fajlagos ellenállású 
/ G^/ réteg települ. A levetett, ill. mély aljzatú részeken ez borítja a medencék
mélyebb részeit kitöltő igen vastag, 6-12 ohmm ellenállású Q2 réteget, amely -itt 
a Csereháton - az ellenállásmérések vezérrétege / 0^ = 0 ,̂ /. Vas“bag8ága a medence
mélyülésével növekszik.

A vezérréteg a terület É-i részén a főtörés síkjához támaszkodik, délen pe
dig a törés DNy-i folytatásának tekinthető /а 8. ábrán pontozással jelölt/ vonal 
mentén ékelődik ki. A Szendrői hegység peremére települt 100-300 m vastag geo
elektromos réteg, a területen mélyült víztermelő fúrások szerint,valószínűleg pan- 
nóniai /homokos agyag, lignit, agyag, homok, homokos tufa stb./.

A {?2 geoelektromos rétegre vonatkozóan, a Da-1 fúrás, valamint az Edelény-
-Szendrő és Kurityán /utóbbi mérési területünktől Ny-ra van/ térségében fúrásokon 
végzett paramétermérések szolgáltatnak adatot. E réteget szarmata riolittufa, hel
vét kőszéntelepes összlet, alsó miocén /burdigálai?/ tufák, agyagok, homokos agya
gok és egyéb kis ellenállású képződmények alkotják. Némelykor a miocén nagyobb el
lenállású felső része a ^ réteggel egybeolvad. A Q g réteg összetétele a medence
belseje felé valószínűleg megváltozik. Erre utal az eredő ellenállás /0<г/ csökke
nése /12-ről 6 ohmm-re/ Ny-K irányban /9. ábra/, továbbá az anizotrópiatényező
megváltozása.

it
xxx

A kutatási területet - a geoelektromos medencealjzattérkép /8. ábra/ sze
rint - három fő részre tagolhatjuk.

Kibúvás jellegű a + 100 m-es szintvonallal határolt terület, ahol a medence- 
aljzat a felszínen vagy néhányszor 10 m vastag tiledéktakaró alatt van.

Medenceperemi területnek tekintjük a Szendrői hegységnek a főtörés vonaláig 
terjedő, 200-400 m vastag üledékkel borított részét. E terület jellemzője, hogy a 
csaknem vízszintes /3°-5° dőlésű/ aljzatra közvetlenül a 9^ réteg települ.

Nyílt medencének tekintjük a főtörés mentén több száz méterre lezökkent, s 
mind D-i, mind K-i irányban egyenletesen süllyedő aljzatú területet. Az aljzat itt 
végtelen ellenállású, s a medenceüledékek túlnyomó részét a 9  ̂réteg képviseli.
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7. ábra. A Cserehát geoelektromos medencealjzattérképe
1 kimutatott törések
2 feltételezett törések
3 a (?v kiékelődése
4 mágneses maximum
5 eH <o o
6 a geoelektromos rétegszelvények nyomvonala

Fig. 7 The geoelectric contour-sketch of the basin-floor of the Cserehát area
1 faults tested
2 faults assumed
3 the "pinchout" of the Qy /the geoelectric "key-layer"/
4 magnetic maximum
5 со /the resistivity of the floor is not infinite/
6 the traces of the geoelectric sections

Фиг. 7 Геоэлектрическая карта основания бассейна района Черехат
1 выявленные сбросы 
Z предполагаемые сбросы
3 выклинивание слоя сопротивлением Q ѵ
4 магнитные максимумы
5 (? „ <  оо /основание характеризуется не бесконечным сопротивлением/Н
6 трассы разрѳзов электроразведочных профилей
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8. ábra. A Cserehát Q a térképe

Pig. 8 The Q a map of the Cserehát area /the average resistivity pattern of the 
Tertiary complex/

Фиг. 8 Карта Qa района Черехат /средние величины сопротивления третичного комп

лекса/





ѳѳ

9. ábra. 

Pig. 9 

Фиг. 9
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4/ Szeizmikus refrakciós mérések
A paleo-mezozóos medencealjzat kutatásának fontos /elvben befejező/ eleme a 

szeizmikus módszer, amely értelmezési és ellenőrzési alapot ad az egyéb geofizikai 
módszereknek.

A medenceüledékősszlet is tartalmaz néhány refraktáló határfelületet, a se
bességkontraszt azonban legnagyobb a medencealjzaton. Tekintettel emellett az alj
zat és a medenceüledékösszlet töredezettségére, a szeizmikus eljárások közül kizá
rólag a refrakcióst alkalmaztuk. A refrakciós eljárás - a reflexiósénál kisebb 
felbontóképessége következtében /átlövés, áthaladó hullámok, stb./ - magában hord
ja korlátáit. Ennek megfelelően a diszlokációs zónákban nehézséget okozott a kü
lönféle szerkezeti elemek /vetődés, rátolódás, pikkelyezés stb./ meghatározása, 
különösen akkor, ha a szelvény kényszerű /topográfia megszabta/ irányának és a 
szerkezet csapásának viszonya kedvezőtlen volt. A refrakciós szeizmika két leglé
nyegesebb követelménye - a kutatott felület nagy sebességkontrasztja és a viszony
lag jó energiaátadás - azonban teljesült.

A szeizmikus szelvényeket nagyjából hálózatosán terveztük, de figyelembe 
vettük a medencemodell földtani tényét, valamint a gravitációs és geoelektromos 
kutatások eredményeit.

Valamennyi szelvényt a területen megállapított mélység-sebesség függvény se
gítségével értékeltük ki, időmezős eljárással. Némely szelvényszakaszon /pl. a 
KAR-65/2 18,4 és 20,0 km között/ az átlagsebesség ugrásszerű - 2250-ről 3800 m/eec- 
ra - növekedése miatt, helyi átlagsebességet használtunk és időellenőrzéses eljá
rással számoltuk a mélységet.

A szeizmogramokon, bizonyos észlelési távolságon túl, általában két beérke
zést lehetett elkülöníteni. A 4300-6000 m/s sebességű szintet - mélységét is te
kintve - a medencealjzattal azonosítottuk. A medencealjzat sebessége néhol ugrás
szerűen megváltozik. Ezeken a helyeken hullámváltás jeleit tapasztaltuk. A határ
sebességváltozásokból a medencealjzat kőzettani változására következtettünk. A 
szeizmikus aljzattérkép /10. ábra/ realitásának elbírálásához bemutatunk két re
frakciós szelvényt: a KáR-64/l és a KáR-65/2 szelvényt /11. ábra/. Az utóbbival 
kapcsolatban emlitést érdemel hogy a szelvény DK-i harmadában bizonytalanul je
lentkező 3800 m/s sebességű és biztosabban jelentkező 4500 m/s sebességű fedőbeli 
határfelület, valószínűleg eltakart vulkáni képződményekkel van összefüggésben.

A terület a szeizmikus paraméterek szerint két részre osztható /12. ábra/:
a Hemádtól Ny-ra a modell általában egyszerű "két réteg", a medencealjzat 

határsebessége /valamint a fedőösszlet átlagsebessége/ meglehetősen állandó;
a Hemádtól K-re, a határsebesség hirtelen és jelentékeny megnövekedésével 

együtt, a fedőösszletben újabb refraktáló felület jelenik meg /vulkáni kőzetek; 
lásd a 11. ábrát és az 1.2.1 fejezetet/. Gyakori itt a fáziselhalás is. Az újabb 
refraktáló szint horizontálisan két különböző sebességű szakaszra bontható /3500 
és 4500 m/s/. E terület legjelentősebb szerkezeti eleme valószintileg az az árok, 
amely a Hernád mentén húzódik; az aljzat mélysége itt eléri a 2000 m-t. Ezt az ár
kot Tállyánál egy kb. 1300-1700 m mélységű ÉK-DNy csapásu gerinc osztja ketté.
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1.2.3 A geofizikai mérések komplex értelmezése
Az egyes geofizikai módszerek adatszolgáltatása a kutatott összletek elemei

re vonatkozóan nem egyforma.
A medenceüledékösszlet rainemüségére, például a geoelektromos ellenállás és a 

szeizmikus átlagsebesség változásaiból, továbbá a geoelektromos, valamint szeiz
mikus másodrendű vezérszintekből következtethetünk.

A medencealjzat morfológiáját /és tektonikáját/ a geoelektromos Qoo szint 
és az ugrásszerűen megnövekvő térfogatsúly, valamint szeizmikus sebesség segitsé- 
gével vizsgáljuk; minőség megállapitására /legalább paleozóikum-mezozóikum bontás
ban/, mindez sajnos nem elégséges.

A földmágneses anomáliák nagy része, területünkön - mint említettük - mezo- 
zóos bázisos vulkánitokat jelent; ennyiben tehát a földmágneses módszer lehetővé 
teszi az aljzat bizonyos mérvű kőzettani tagolását /vulkáni - nem vulkáni kőzetek/. 
Az anomáliák másik része a miocén andezitekkel /a riolitokkal nem!/ hozható kap
csolatba.

1/ A medenceüledékösszlet
Mindenekelőtt meg kell állapítani, hogy a geoelektromos ill. szeizmikus má

sodrendű vezérszintek a raedenceüledékösszletben nem azonosak. A két módszer tehát 
kizárólag a medencealjzat kutatásánál helyettesítheti egymást, de ott is csak bi
zonyos mértékig.

A fedőöeszlet geoelektromos ill. szeizmikus viselkedését lényegében már is
mertettük. Itt megvilágítjuk az eltérő geoelektromos ill. szeizmikus viselkedés
nek, ha nem is okát, de jellegét.

A fedőösszlet meghatározó eleme /"vezérrétege"/ geoelektromos szempontból 
a Q2• Ennek fajlagos ellenállása 5-13 ohmm között változik. A medence mélyülésé
vel vastagsága növekszik, átlagellenállása fokozatosan csökken.Feltéve, hogy a ^
komponenseinek fajlagos ellenállása a területen lényegesen nem változik, az átlag
ellenállás csökkenéséből arra következtethetünk, hogy főleg a kis ellenállású ösz- 
szetevők vastagsága növekszik / Q kig/ Q nagy ^ Ю / .  Ez azt jelenti, hogy a cserehá
ti medencében a Q 2 kivastagodásával a miocén kis fajlagos ellenállású /tufás/ 
képződményei válnak uralkodóvá.

A szeizmikus sebesség szempontjából a medenceüledékösszlet szinte az egész 
Csereháton homogénnek /és rétegezetlennek/ tekinthető /1900-2100 m/ѳ/. Alsóvadász
nál 600-800 m mélységben egy 3800 m/ѳ határsebességu szint, a Hernádon túl egy 
3500 m/s, valamint egy 4500 m/s sebességű határfelület jelentkezik.Ez utóbbit tor- 
tónai homokkővel azonositottuk, a másik kettő azonban miocén vulkáni Összlet /ill. 
vulkáni anyagban gazdag összlet/ határa.

Láthatjuk, hogy a szeizmikus jelenség lényegében rokon a geoelektromossal, 
de mennyiségileg annyira eltérő, hogy a két indikáció földtanilag nem azonosít
ható.

Itt azonban néhány szót kell ejtenünk a medenceösszlet vulkáni kőzeteiről.



10. ábra. Jellemző refrakciós szelvények a Csereháton

j?ig. 10 Characteristic seismic refraction sections in the Cserehát area

♦иг. 10 Характерные сейсмические paapesa КмПВ в района Черехат
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ábra* A Cserehát szeizmikusé msdencealjzattérképe

11 The seismic contour-sketch of the basin-floor in the Cserehát area 

11 Сейсмическая карта основания бассейна в районе Чѳрѳхат
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А medencealjzat sebességeloszlása

The velocity pattern of the basin-floor 

Скоростная характеристика основания бассейна
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A miocénkoru vulkánitok mágneses anomáliatérképét szeszélyes alakú, nagy 
gradienst!, pozitiv ée negativ anomáliák váltakozása Jellemzi* A haték rendszerint 
andezitek. A kutatási terület K-i felén, a Tokaji hegység miocén korú felszini és 
felszinközeli magmás tömegei hozzák létre a mágneses anomáliákat. Valészinüleg ide 
sorolhatók a szászfái és a büttösi anomáliák is. Megjegyzendő, hogy a mágneses 
anomáliák nagyobbrészt a TE minimumokkal megegyező helyen, vagy ezek közvetlen kö
zelében Jelennek meg. Ilyen kapcsolat az ország más részén, pl. Mezőcsokonyán, 
JászkaraJenőn, Nagykörűnél is ismeretes. Furcsa és indokolatlan véletlen lenne, ha 
a vulkáni kőzetek környezetében lévő üledékes kőzetek mindenütt szisztematikusan 
kisebb ellenállásnak lennének /vagy az aljzat mindenütt szisztematikusan lokálisan 
lemélyedne/. Valószínű ellenben, hogy a magmás kőzetek fizikai paramétereiről /pl. 
fajlagos ellenállásáról/ néha téves elképzelésünk van /tieiland 1951/.

2/ A medencealjzat
A harmadidőszaki medence aljzatának tektonikai és morfológiai képét tulaj

donképpen a három aljzattérkép /4., 8. 10. ábra/ együtt mutatja.
A Szendrői hegység peremén a szinte részletező geoelektromos térképé a fő

szerep, a terület többi részén a szeizmikus térkép a legmegbízhatóbb /a szeizmikus 
értelmezés, a kedvező szeizmogeológiai viszonyok miatt, lényegében problémamentes 
volt/.

A gravitációs aljzattérkép szintén kittinő átnézetes információt ad. A Csere- 
háthoz hasonló - a Bouguer anomáliákkal pozitiven korreláló aljzatú - medencékben, 
a Jövőben lehetőleg lazítunk a geoelektromos és szeizmikus hálózaton és inkább az 
olcsó /és lényegében meglévő/ gravitációs hálózatra támaszkodunk. A medenceperemi 
részeken is gravitációs aljzattérképpel kezdjük a medencealjzat komplex értelmezé
sét /itt azonban nem az analitikus, anomáliákból, hanem magukból a Bouguer anomá
liákból számítjuk a mélységet/.

Az egyes aljzattérképek közötti "ellentmondásra" érdekes példa a geoelektro
mos és a szeizmikus aljzat eltérése Alsóvadász vidékén. Az eltérés itt eléri a 
400 m-t. Ennek legvalószínűbb oka, hogy az aljzatban olyan - legfeljebb néhányszáz 
méter vastag - képződmény települ, amelynek szeizmikus sebessége nagy, fajlagos 
ellenállása viszont kicsi.

Ennek települése lényegében kétféle lehet; a vízszinteshez közelálló és a 
vízszintestől jelentősen eltérő.

Az előbbi esetben a geoelektromos kutatás alatta határozza meg az "aljzatot” 
/amely ekkor természetesen nem azonos a harmadidőszaki medence aljzatával/, a 
szeizmikus pedig - helyesen - a tetején. Ha viszont települése a vízszintestől el
tér, akkor csökkenti az aljzat fajlagos átlagellenállását ób a geoelektromos "alj
zat" a valóságosnál mélyebbre kerül; de ennek az "aljzatnak" nincs semmiféle föld
tani vagy kőzettani értelme /"virtuális" aljzat/. A szeizmikus refrakciós eljárás 
ebben az esetben is helyesen határozza meg a harmadidőszaki medence aljzatát, mert 
a leirt képződményt /az adott hullámhossz és terepi paraméterek mellett/ még akkor 
sem jelezné, ha sebessége kisebb lenne környezeténél - de feltételezésünk szerint 
nem is kisebb.

Kérdés, van-e olyan képződmény, amely ennek a leírásnak megfelel? Igen, is
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merünk ilyet, sőt az alföldi kutatások /1.1 fejezet/ szerint a kréta diabáznak ép
pen ilyen a geofizikai viselkedése. Ha még hozzátesszük, hogy az Alsóvadász kör
nyékén lévő mágneses anomália /ѳ a terület többi ilyen anomáliája - pl. a deteki - 
іѳ/ a Posgay féle számítások /1965/ ezerint valamilyen mezozóos bázisos vulkanit- 
nak tulajdonítható, úgy véljük, hogy a problémát /a geoelektromos és a szeizmikus 
aljzat ilyen mérvű eltérését/ lényegében megoldottuk; sőt a mélységkülönbség eset
leg nem más, mint a különbséget okozó kőzet vastagsága.

Az elmondottak mellett, természetesen nem zárhatunk ki teljesen egyéb lehe
tőségeket sem. Pl. lehetséges, hogy a szóbanforgó területen a medenceüledékösszlet 
anizotrópiája abnormisan nagy /az eltérés magyarázatához Д ^ 3 * 5  szükséges/.Ez 
azonban kevéssé valószínű, mert jóllehet az összlet változatos és szeszélyes el
lenállásviszonyai kialakíthatnak szélsőséges értéket, tény, hogy A * 2,1-nél na
gyobb anizotrópiát még nem észleltek. Cáfolja ezt a lehetőséget az is, hogy a ve
zérréteg / Q fajlagos ellenállása mérési területünkön éppen itt a legkisebb.

A kérdést véglegesen majd egy mélyfúrás dönti el. A medencealjzat kőzettani 
ill. rétegtani összetételéről a geofizikai mérések rendkívül keveset árulnak el.

A geoelektromos aljzatról / Q azt állítottuk, hogy egyenlő a szinttel. 
Ebből következnék, hogy ahol a QA nem végtelen ellenállású, az aljzatkőzet meg
változik. Van ilyenre is tapasztalat: pl. a devon aljzat szericites, agyagpalás 
fáciese nem végtelen ellenállású. Ebből azonban messzemenő következtetést nem von
hatunk le, mert az ellenállásmérésekkel tulajdonképpen csak a fedőösszlet és az 
aljzat ellenálláekontraszt ját / И « £д/ Q у/ mutatjuk ki, vagyis a "végtelen" el
lenállás egy arány, amely a medenceüledékösszlet ellenállásának is függvénye.

A medencealjzat szeizmikus határsebességének eloszlását a 12. ábra mutatja. 
Sebességpásztái, fúrási adatok nélkül, nem hozhatók Összefüggésbe az aljzat szer
kezeti elemeivel. Feltűnő a Bükk-üppony-Szendrői elem, az üledékes medence és a 
vulkáni rész aljzatának elkülönülése. Nem biztos azonban, hogy a sebességeloszlás 
összefügg az aljzat szerkezetével, mert több kőzetnek, ill. kŐzetösszletnek lehet 
kb. egyforma sebessége, ill. sebességtartománya.

1.2.4 Javaslatok

A Cserehát áttekintő geofizikai kutatását befejezettnek tekinthetjük. A har
madidőszaki medence aljzatának morfológiáját megismertük. A medenceüledékösszlet 
kőzettani összetételét éppen csak sejtjük, belső szerkezetéről a másodlagos vezér- 
szintek adnak némi tájékoztatást. A mérések megerősítették, hogy a terület egy dé
li nyilt, mély medencére és egy északi sekély medencére tagolódik. Valószinti, hogy 
a területen a medencetiledékek összetételének minősége is változik mind KNy-i, mind 
pedig ÉD-i irányban.

A problémák, tisztázására három kutatófúrást javasolunk:
1/ Az alsóvadászi TE minimum területén. Ez a fúrás a déli terület legvasta

gabb medenceüledéköeszletét harántolná. Ezáltal adatot kaphatnánk a mágneses ható-
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га /а medencealjzatra/ és magyarázható lenne a geofizikai módszerek látszólagos 
ellentmondása is. Javasolt mélysége 1600m.

2/ Büttösnél. Ez a fúrás sekély medencében mélyülne; megadná az aljzat para
métereit és ásványi nyereanyagkutatási jelentősége is lenne. Javasolt mélysége 
600 m.

3/ Hegymeg és Lak között. Ez a fúrás a medence peremi területének medence- 
üledékösszletét tárná fel. Ásványi nyersanyagkutatási szempontból javasoljuk. Ja
vasolt mélysége 600 m.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik kutatásainkat támogatták; első
sorban a MÁFI illetékes munkatársainak. Külön köszönet illeti dr. Radócz Gyulát 
értékes tanácsaiért.

Jelentésünket az északmagyarországi bányászati- és mélyfúró vállalatok fi
gyelmébe ajánljuk.

Irodalom

Magyarázó Magyarország 1:300 000 földta
ni térképéhez
Az Északmagyarországi mezozóikum, MÁFI 
Évkönyve, XLVII• 2.
A Bükk hegység földtani képződményei, 
MÁFI Évkönyv, XLVIII. 2. A Bükk hegység 
és környékének földtani térképe 1:100 000
Északmagyarországi komplex geoelektromos 
mérések /Cserehát/ ELGI, Intézeti Napok, 
/előadás/
A komplex geoelektromos mérések értelme
zése tektonikailag zavart medencékben, 
Magyar Geofizikusok Egyesülete /előadás/
Jelentés a Feketevölgy-I mintakutatási 
terület mélyfúrási geofizikai vizsgála
táról, ELGI OFKFV Adattár
Gravitációs és mágneses hatású függőle
ges vagy ferde réteg meghatározása ѳ mért 
anomáliákból, Geofizikai Közlemények, 
XIII.1.

Geophysical Exploration, Prentice Hall, 
New York
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Jelentés az Észak-Magyarország területén 
1964-ben végzett tellurikus mérésekről, 
ELGI Adattár
Jelentés az Északi Középhegység terüle
tén, valamint a Dunántúl ITy-i részén vég
zett ... áttekintő földmágneses mérések 
eredményeiről, ELGI Adattár
Szakjelentés az 1964. évi Északmagyaror- 
szágon végzett DE szondázásokról, ELGI 
Adattár
A Bodrog-Hemádközben /É. Magyarország/ 
végzett szeizmikus kutatások problémái és 
néhány eredménye, ELGI, Intézeti Napok 
/előadás/
Jelentés az 1965. évi csereháti szeiz
mikus mérésekről, ELGI Adattár
A M.ÁLL.E.L.Geofizikai Intézet 1965. évi 
jelentése
A magyarországi földmágneses hatók átte
kintő vizsgálata /kandidátusi disszertá
ció/
Földtani vizsgálatok a feketevölgyi bar
nakőszén területen, MÁFI, Évi Jelentés
Jelentés a Putnok környékén 1958. évben 
végzett szeizmikus refrakciós mérések
ről, ELGI Adattár
A tellurikus anizotrópia tektonikailag 
zavart területeken, /kézirat/
Jelentés a m.kir.Báró Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet által 1938. évben Marto- 
nyi környékén a m.kir.Vas- Acél és Gép
gyár Diósgyőr megbízásából, vasérckuta
tás céljából végzett geoelektromos méré
sek eredményeiről, ELGI Adattár
Jelentés a m.kir.Báró Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet által 1938. évben Ruda- 
bánya, Bódvarákó,Komjáti vidékén végzett 
elektromos mérések eredményeiről, ELGI 
Adattár
A gravitációs adatok kvantitatív értel
mezése a Csereháton /kézirat/
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Jelentés a Rudabánya környékén 1955-ben 
végzett kísérleti szeizmikus refrakciós 
kutatásokról, ELGI Adattár
A geofizikai térképezés földtani alapjai 
Magyarországon, ELGI Évkönyve II.
Az Északmagyarországi hegyvidék komplex 
geofizikai kutatásának munksterve 
/kézirat/
Komplex geofizikai kutatások a Cserehá
ton, Geofizikai Közlemények XV.1-4.
Magyarország földtana.
Akadémiai Kiadó


