
1.2 DE szondázások az Alföldön 
/Kunszentmárton környékén/

Király Егаб

Az Alföld geofizikai kutatásának célja - amint ismeretes - 
& harmadidőszaki medenceüledékösszlet kitüntetett szintjeinek /& 
felső-alsópannóniai határnak, az alsópannóniai összlet talpá
nak, a neogén medence aljzatának/ térképezése, a medencealjzatot 
alkotó, felsőkréta-paleogénnél idősebb képződmények domborzaténak 
nyomozása és az egyes képződmények belső szerkezetének /pl, ál
boltozatok, vetők és rendszereik/ kutatása,

A geoelektrcmos módszer sajátos feladata a medenceüledék
összlet eredő fajlagos ellenállásénak meghatározása és a nagy 
fajlagos ellenállású szint /a feltételezett medencealjzat/ mély
ségtérképének megszerkesztése. Az 1966-os kutatási terület /az 
L-34-40 B és D, -41, -42 A és C térképlapok, kb. a Jk-2 és a Te-7 
fúrásoktól D-гѳ lévő terület/ az 1965-ben felmért szolnoki L-34-29 
térképlaphoz csatlakozik.

Az 1966. évi kutatási területen a harmadidőszaki medence 
aljzata valószinüleg azonos a paleozóos kristályos alaphegység
gel, legalábbis a környező fúrások erre utalnak. A mélyfúrások a 
medencealjzatot /alaphegységet/ a terület peremi részein viszony
lag emelt szerkezeti helyzetben tárták fel. A területtől EK-re a 
medencealjzat paleozóos kristályos pala /Те-7/, az endrődi mély
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fúrásban ópaleozóos vagy ennél іЦзѳЬЬ amfibolit, a kecskeméti 
fúrások területén paleozóos gránit.

A paleozóikumra közvetlenül neogén települ /a Тѳ-7-ben át
fúrt 168 m vastag paleogén "flis" a geoelektromos kutatás szem
pontjából elhanyagolható/,

A karottázsmérések ellenállásszelvényeinek diagramjaiból 
megállapíthatjuk, hogy az En-1, a Kecs-2 és a Te-7 fúrásokban a 
kristályos aljzat látszólagos ellenállása nagyságrenddel nagyobb, 
mint a medenceüledékösszleté. A medenceüledékösszletben megállt 
Lk-2 és Fáb-1 fúrások szelvényein a neogénben nincs számottevő, 
nagy ellenállású közbetelepülés. A terület földtani modelljének a 
£ l >  <  Q со geoelektromos modell felel meg. Megjegyezzük;
hogy néha harmadidőszaki képződmények is jelentkezhetnek nagyel- 
lenállásu szintként, pl. a Kf-1 fúrásban a paleogén látszólagos 
fajlagos ellenállása két-háromszorosa az alsópannóniai összleté- 
nek. A szolnoki területen a vezérréteg /6-10 ohmin/ és a nagyel- 
lenálláeu szint között a "flis" közbülső rétegként /10-15 ohmm/ 
jelentkezett. Jelenlegi kutfatási területünk földtani felépítését, 
közbülső réteg nélküli, egyszerű geoelektromos modellel helyette
sitjük. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy "flis" nem 
várható, mert ez Blind a medenceüledékösszlettel, mind pedig a me
dencealjzattal egyező fajlagos ellenállású is lehet. Az sem lehe
tetlen, hogy a "flis" ellenállása különbözik ugyan mind az aljza
tétól, mind a medenceüledékösszletétől, de mivel igen vékony, ki
mutatni nem lehet; ilyenkor rendszerint negativ mélységmeghatáro
zási hibát okoz.

XX

A geoelektromos mérések elsődleges célja, hogy a szeizmikus 
kutatást a geoelektromos mélységtérképen /1. ábra/ kimutatott,
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A geoelektromos nagyellenállásu szint mélységtérképe 
Kunszentmárton környékén /az 1965-66-os mérések te
rülete/

Depth map of the geoelectrical high resistivity 
horizon in the surroundings of Kunszentmárton 
/area of the survey in 1965-66/

Карта глубины залегания геоэлектрического горизонта 
высокого сопротивления в районе Кунсентмартон /район 
работ за 1965-66 гг./
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eddig kevésbé ismert szerkezetek felé irányítsuk. Másodlagos cél, 
hogy közreműködjünk a mélyfúrásokból ismert szintek, szerkezetek 
korrelálásában.

A nagyellenállásu szint mélységtérképét a múlt évihez ha
sonló módon szerkesztettük /Hobot, 1966/. A korrigált mélységér
tékeket azonban csak egy négyzetes hálózat sarokpontjain határoz
tuk meg. Ennek az eljárásnak előnye, hogy kiejti a véletlen hibá
val terhelt tellurikus állomásértékeket.

Kunszentmártonnál a nagyellenállásu szint 2,3 km /tsza/ 
mélységben helyezkedik el. A kunszentmártoni kiemelkedés DNy felé 
húzódó gerincként Csongréd-Szentes vonaláig követhető. A mélység- 
vonalak a DNy-i részen, a medenceüledékösszlet eredő fajlagos el
lenállásának /  9 a /  gyors változása miatt bizonytalanok. Csongrád 
és Szentes környékén a nagyellenállásu szint 3,0 km-nél mélyebbre 
zökken. Ny-on keskeny árok választja el a csépai kiemelkedéstől. 
K-en pedig ÉK-i csapásu, 3,4 km-nél mélyebb medencerész határolja.

Csépa-Tiszaujfalu-Lakitelek-Tiszakürt között a nagyellenál
lásu szint mindössze 2,3 km • mélységben magasan jelentkezik. A 
osépai kiemelkedés két dipolvonal közé esik, ezért & kizárólag 
dipolmérésekből szerkesztett mélységtérképen önállóan nem mutat
kozik. Megjegyezzük, hogy a részadatok / Q a , X > Ф /  pontossága 
/főleg délen/ legfeljebb 15$, ennél tehát a mélységadatok sem 
pontosabbak. ÉNy-on a csépai maximumot, a kecskeméti-nagykőrösi 
paleozóos rögöktől ÉK-i tengelyirányú mély árok választja el. 
DNy-on Tiszaujfalu-Csongrád vonalától D-ге, ez a maximum minimum
ba vált át, amely már a makói-hódmezővásárhelyi árkot jelenti.

á csépai és kunszentmártoni kiemelkedéseket, az Lk-2 fúrás
tól Öcsöd felé húzódó árok választja el a terület É-i határán lé
vő Kecskemét, Nagykőrös, Jászkarajenő, Rákócziialva, Kengyel, 
Martfű helységekkel jellemzett szerkezeti elemektől, amelyeket az 
1966. évi összefoglaló jelentés ismertetett /Hobot, 1966/.
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A medenceüledékösezlet eredő fajlagos ellenállásának 
térképe /vékony vonal, értékköz 1 ohmrn/ az anizotró
piakoefficiens értékeivel /vastag vonal/ Kunszentmár- 
ton környékén

Map of the resulting resistivity of the basin sediments 
/thin line, interval of values 1 Obiam/ with the values 
of the anisotropy coefficient /thick line/ in the 
surroundings of Kunszentmárton

Карта суммарного удельного сопротивления осадочной толщи 
бассейна /тонкие линии с сечением 1 оиы / с величинами 
коэффициента аниѳотропии /жирные линии/ для района Кун- 
сентмѳртон
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Kunszentmárton környékének Bouguer anomáliatérképe

Bouguer-anomaly map of the surroundings of Kun
szentmárton

Карта аыомалий Буге района Кунсентмартон'
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Kunszentmárton kornyékének A Z térképvázlata az 1965-66. 
évi részletező A H és A Z mérések vonalaival /a  függőle
ges vonalkázás pozitiv, a többi, negativ anomáliát je
lent; a vonalkázás sűrűsége az anomália viszonylagos 
nagyságát jellemzi/

Schematic A Z-map of the surroundings of Kunszentmárton,
with the lines of the A H and A Z measurements

Схематическая карта A Z  с профилями детальной съемки A H 
л A Z * проведенной в 1965-66 гг.
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A nagyellenállásu szint domborzaténak térképét Kiskunfél
egyházánál nem tekinthetjük véglegesnek. A makó-hódmez6vásárhelyi 
árok ÉNy-i nyúlványa beékelődik a csépai maximum és egy - Kiskun
félegyházánál 3,0 km-nél nem mélyebb - "orr" közé. Feltehető, hogy 
ez a kiemelkedés Pélmonostora felé is nyomozható.Szarvastól D-re, 
a nagyellenállásu szint mélysége 3,0-4,0 ka között változik. A 
medencét Fábiánsebestyénnél ÉD-i csapésu gerinc osztja ketté.

á medenceüledékösszletnek az 1965. évi mérésekből szerkesz
tett eredő-ellenállástérképén, Mezőtúr környékén D felé forduló 
6 a vonalakat ábrázoltunk /2. ábra/. Az 1966-os mérések azonban 
azt mutatják, hogy а в a D felé csökken. E területen' tehát a 
nagyellenállásu szint magasabban helyezkedik el, mint 1966. évi 
’elöntésünkben ábrázoltuk.

Szóbanforgó térképünket egybevetettük a gravitációs és 
földmágneses térképekkel.

Mérési területünkön és környékén /pl. Szánk, Pusztaföldvár/ 
a Bouguer anomáliák /3. ábra/ nem mindig korrelálnak a medence- 
aljzat domborzatával /Pintér et al., 1964/.

A mágneses hatók vagy az aljzatban, vagy a harmadidőszaki 
összletben lehetnek. A földmágneses térkép /4. ábra/ pozitiv ano
máliái nagyjából két sávba rendeződnek: Kecskemét-Jászkarajenő 
vonalában a ható az aljzatban lévő diabáz /Jk-І és Jk-2/. A má
sik anomáliasáv: Nyárlőrinc-Tiszakürt vonalában van. Az értelme
zés szerint /Posgay, 1966/ ennek hatója ugyancsak diabáz /2,3 lem 
mélységben/.

A geoelektromos mélységtérképet, valamint a gravitációs és 
mágneses anomáliákat egybevetve látható, hogy a nagyellenállásu 
szint kiemelkedése Kecskemét-Wagykőrösnél, valamint Turkeve-Mező- 
turnál pozitiv gravitációs és részben pozitiv mágneses anomáliák
kal esik egybe. A mérési terület közepe felé a nagyellenállásu 
szint kiemelkedéseit csak rész-,vagy maradékanomália kiséri Asé- 
pa-Tiszaföldvár-Martfü-Szarvas-Fábiánsebe3tyén/. Kunszentmárton-
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nél és TiszakUrtnél a geoelektromos mélységértékek és a Bouguer 
anomáliák antikorrelációt mutatnak.

Íz értelmezés egyik kérdése a kréta diabáz geoelektromos 
sajátosságának meghatározása. Jászkarajenőnél ugyanis a nagyel- 
lenállásu szint, a diabáznak fúrásokból ismert mélysége alatt 
van, vagyis a geoelektromos kutatás - a szeizmikából vett hason
lattal - "átlőtte" a rétegtanilag az aljzathoz tartozó diabáztes- 
tet. á jelenséget kétféleképpen lehet magyarázni: a diabáztest 
felszínét ért utólagos elváltozások fajlagos ellenálláscsökkenést 
eredményeztek; vagy pedig a diabáztömeg teteje nem sima, hanem 
töredezett; a geoelektromos módszer ilyenkor e felszint átlag
mélységgel közelíti meg /a Szerkesztőség ezzel a véleménnyel nem 
ért egyet; a jelenséget a diabáz - kőzettani jellegéhez viszonyí
tott - anomálisan kis ellenállásának tulajdonítja/.

M i  a további kutatást illeti, egy - a csépai és kunszent
mártoni kiemelkedéseket harántoló, a Szarvas DNy-i fúrásnál vég
ződő - refrakciós vonal igen értékes adatokat szolgáltathat a me
dencealjzat domborzatáról és általában a terület K-i részének 
geoelektromos értelmezéséhez /Király, 1967/. A Lakitelek-2 fúrás
tól Kiskunfélegyháza felé haladó refrakciós szelvény a Kiskun 
depresszió megismerését segítené elő.

Irodalom

A vezérszint meghatározása tellu- 
rikus méréseknél.
Magyar Geofizika VI.2.
A geoelektromos mérések medencealj
zatra vonatkozó eredményei az alföl
di komplex geofizikai kutatásban. 
ELGI Geoelektromos Osztály /kézirat/
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