
1.3 Tellurikus éa kísérleti jellegű magnetotellurikus 
mérések az Alföldön 

/Szentes-Hódmezővásárhely környékén/

Tellurikus mérések 
Mernesi László

1 MÍELGI 1966-ban tellurikus méréseket végzett az L-34-52, 
53 és az L-34-54 A térképlapok mintegy 2400 km^ területén, 2,5-3 
km /pont sűrűséggel; ezenkivül ellenőrző süritő méréseket az 
L-34-41, 42 térképlapokon.

& tellurikus mérések célja a harmadidőszaki medence aljza
tának /e-setleg a preausztriai aljzatnak/ kvalitatív felderítése. 
Ennek a kutatásnak a komplexusban az a szerepe, hogy - a terűlet 
Boueuer anomália és AZ térképével, valamint az OKOT korábbi ref
lexiós és refrakciós méréseivel együtt - a részletes szeizmikus 
kút at át t előkészítse Aádár J. - Boda V., 1958; Várnai L., 1964; 
Varga E.,1966/.

A megelőző földtani- és geofizikai vizsgálatok szerint, mé
rési területűnk K-i és MyDNy-i szélén a medencealjzat viszonylag 
kis /1600-2600 m/ mélységben van. Közepén a nagy vetőkkel lesza
kadó makói árok helyezkedik el, a medencealjzat maximális mélysé
ge itt elérheti a 6000 m-t. A mérési terület szélein a Puszta- 
földvár, Szánk, Jászezentlászló, Pálmonostora és Algyő környéki
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fúrások - lasa, kis fajlagos ellenállású fiatal üledékes kőzetek 
átfúrása után - 1600-2600 m-ben, paleozóos kristályos kőzetekben 
álltak meg. Ezeken a területeken a Q oo szint minden valószínűség 
szerint a paleozóikum felszíne, A Q oo szint mélységére és korá
ra, vagy kőzetanyagára vonatkozó adatot a terület más részein nem 
isme rünk.

á mélyfúrások karottázsszelvényei és az előzetes DE szondá
zások szerint a medenceüledékösszlet fajlagos ellenállása rendkí
vül változó, A e oo értéke Kiskunfélegyháza és Hódmezővásárhely 
környékén a legnagyobb Ab, 20 ohmm/5 Pusztaföldvárnál a legki
sebb /kb. 10 ohmm/ és viszonylag kis távolságokon is nagymérték
ben változik /pl. Szánktól Pálmonostoráig 30-5Q$-kal, vagy pl. 
Szánktól Kiskunfélegyházáig kb, 100$-k&l növekszik/. Ez a válto
zékonyság az izoareatérkép értelmezését erősen megnehezíti,

xx

Á vastag medenceüledékösszlet miatt a skin hatásnak jelen
tős szerepe lehet, A skin hatás vizsgálatára a GEAB-I-ѳп végzett 
magnótotellurikus frekvenciassondázással egyidőben, a terület öt 
pontján relatív frekvenciaszondázást végeztünk, A szondázások 
szerint az izoareatérkép szerkesztéséhez felhasználható periódus- 
tartomány 20 sec <  T < 1 0 0  sec, ill, Hódmezővásárhely környékén 
25 <  T <  100 sec, A méréseket az un, totális módszerrel dolgoztuk 
fel. áz izoareatérképet a GEAB-I-re vonatkoztattuk.

Méhol áramtértorzulást figyeltünk meg, ezeket a zónákat az 
izoapeatérképen feltüntettük /1. ábra/.

XX

Általánosságban: az izoareatérkép a terület ÉNyHy-i részén
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Szentes-Hódmezővásárhely környékének izoareatérképe 
az OKGT 1958-as refrakciós vonalaival és az áramtér- 
torzulási zónákkal

Isoarea map of the surroundings of Szentes-Hódmezővá
sárhely with the refraction profiles of the OKGT 
/1958/ and with the field-distortions

Карта изоареал окрестности городов Сентеш-Ходмеэе- 
вашархей с профилями Ш В  Треста нефтяной и газовой 
промышленности /1958 г./ и с зонами искаженна поля 
токов
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meglehetősen korrelál az OKGT 1960-as reflexiós méréseiből szer
kesztett alsópannóniai fekvő térképével /2. ábra/. Ez a szint a 
viszonylag sekélyebb medencerészeken valószínűleg azonos a pre- 
ausztriai aljzattal* 1 mélyebb medencerészeken - a terület közép
ső részén - az OKGT 1958-as refrakciós méréseiből ismert nagyse
bességű szint gyors mélyülését az izoareák nem, ill. csak kis 
mértékben követik.

Az izoareatérképet részletesebben vizsgálva, néhány fontos 
megállapitést tehetünk.

1. áz ismert CH tárolószerkezetek területén a tellurikus 
izoareatérképen relativ maximumok vannak /Pusztaföldvár, Szánk, 
álgyő, Ullés, stb./. Ezeken a területeken az izoareatérkép pozi
tívan korrelál az aljzat topográfiájával, az említett OKGT tér
képpel, valamint a gravitációs magasabb derivált anomáliákkal. A 
Bouguer anomáliatérképpel /3. ábra/ nem korrelál, ill. Puszta
földvár környékén a korreláció negatív.

2. Szentes-Mindszent-Kistelek-Kódmezővésárhely-Földeák-Nagy- 
mágocs települések nagykiterjedésü tellurikus minimumot határol
nak. A minimumterületen belül néhány kisebb, zárt minimumot ta
lálunk. A szeizmikus refrakciós mérések ezen a területen belül 
mutatták ki a makói árkot. A ToR szelvények mentén ábrázoltuk az 
areaértékek változását /4. ábra/.A szeizmikus nagysebességű szint 
simán, folyamatosan mélyül ÉK-DNy irányban. A kisebb határsebes- 
ségü szint /Vj/ mélysége 3000 m körül van és nagyjából vízszin

tes. A nagyobb határsebességü szint /Ѵ^/ a Földeék-Csanytelek vo
nalra merőleges szelvényekben ÉK és DNy felől kb. 4000, majd ve
tők mentén 6000-7000 m-re süllyed. Az areaszelvények sokkal vál
tozatosabb képet mutatnak, és bár az árok közepe felé az A~1 ér
tékek növekednek, ez a növekedés nem arányos a szeizmikus mérések 
által meghatározott mélységgel.
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Az alsópannóniai összlet talpának mélységtérképe 
Szarvas-Szank-Algyő környékén az OKG-T 1960-as re
flexiós mérései szerint, az OKOT 1958-as refi*ak- 
ciós vonalaival 4

Depth map of the floor of the Lower Pannonian complex 
in the surroundings of Szarvas-Szank-Algyő, according 
to the reflexion survey of the OKGrf in I960, with the 
refraction profiles of the OKG-T in 1958

Карта глубины валегания подошвы ннжнепаннонской толщи 
в районе Сарваш-Санк-Алдье, по данным МОВ, полученный 
СП ТНП в 1960 г., с профилями КМПВ проведенными СП ТНП 
в 1958 г.
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Szentes-Hódmezоvásárhely környékének Bouguer anomália
térképe

Bouguer-anomaly map of the surroundings of Szentes- 
Hódmez óvás árhely

Карта ѳномалий Буге в районе Сентеш-Ходмееевашархей.
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Tellurikus anomáliák és a Q a értékei az QKGT 1958-as 
refrakciós szelvényei mentén
1 izoareagörbe
2 Q & görbe
5 áramtért or zulás
4 refraktáló szintek /a ToR-6 szelvény refraktáló 

szintjeinek szaggatott vonallal jelölt szakaszát 
az eredeti szelvényben nem jelölték, utalás erre 
csak az OKOT SzKÜ 56. sz. jelentés szövegében van/

Telluric anomalies and the values of Q a along the 
refraction profiles of the OKGT in 1958 
1 isoarea curve 
2. Q a curve
3 distortion of the current field
4 refracting horizons

Аномални теллурическмх токов и величины gĵ  по про- 
филям КМПЗ, проведенный СП ТНП в 1958 г.
1 лкнии иэоареел
2 изолинии Q а
3 искааения поля токов
4 отражающіе горизонты
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A jelenségnek több oka lehet:
а/ Ha a tellurikus mérések szintje azonos a nagy határse- 

bességü szinttel, az árok közepe felé пб a medenceüledékösszlet 
eredő fajlagos ellenállása és a 4, ábrán látható módon Ugrássze
rűen növekszik a vetőknél.

b/ Elképzelhető, hogy a nagyobb hatérsebességU szint mere- 
dekebb dőléssel, vagy több kisebb vetővel jut az árok mélypontjá
ra, pl. a ToR-6-os szelvényen. 1 szelvények mentén esetleg fellé
pő sebességváltozásnál a szeizmikus és tellurikus kép lényegesen 
közelebb kerül egymáshoz. Egyetlen nagy vető a tellurikus mérések 
szerint azért valószinütlen,mert a 2000 m-es vetőmagasságu szint
változás a tellurikus éramirányokat is lényegesen befolyásolná 
Aanalizáció/. Ez a jelenség a ToR-6 és ToR-7 szelvények DHy-i 
vetőinél, valamint a ToR-7 középső szakaszén észlelt vetőknél ha
tározottan felismerhető, a ToR-6-os szelvényben Hódmezővásárhely
nél azonban még csak nyomokban sem jelentkezik.

с/ Feltételezhető, hogy а в со szint a kisebb határsebessé- 
gü szeizmikus szinttel azonos, amelynek mélysége a szelvények 
mentén alig változik. Ennek eldöntésére a ToR-8 szelvény vonalá
ban, Hódmezővásárhelytől K.-re, DE szondázást végeztünk. A geo- 
elektromos Q oo szint mélysége itt 5000 m-nél nagyobb volt, tehát 
az elektromos mérések vezérszintje a kis hatérsebességU szinttel 
nem lehet azonos.

d/ Lehetségesnek véltük végül, hogy - mivel a medence igen 
mély - észlelési rendszerünk nem biztositotta a medenceüledékössz- 
let teljes szelvényében folyó tellurikus áramok regisztrálását. 
Ezt a feltevést a hódmezővásárhelyi relativ tellurikus frekven
ciaszondázás cáfolta meg /a 25-100 sec periódusu pulzációk mér az 
S intervallumban vannak/.

3. A tellurikus mérések néhány olyan anomáliát jeleztek, 
amelyeket más geofizikai mérések még nem mutattak ki. Ezeknek to
vábbi vizsgálata CH kutatási szempontból indokolt lehet,mert
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valószínűleg eddig ismeretlen szerkezetekre utalnak: a/ Pálmonos- 
tora-Csanytelek térségében a TE anomáliák összefüggő, vetőkkel 
határolt gerincet jeleznek; Ъ/ Nagymégocstól ÉNy-ra és DK-re is 
kisebb, zárt areamaximumokat találunk.

xx

A tellurikus mérések a szegedi medence megismerését a kö
vetkező uj adatokkal bővitették:

a/ néhány olyan anomália van a térképen, amely kutatásra 
alkalmas emelt szerkezetekre hivja fel a" figyelmet.

b/ Az áramtértorzulási zónák diszlokációs övekre utalnak Д а  
ezek a zónák egyértelműen vetőkkel azonosíthatók, a makói árok 
pontosabb körülhatárolására is lehetőség van/.

Az 1966-os tellurikus mérések területén 1967-ben DE mérése
ket végzünk, amelyek biztosítják az izoareatérkép pontosabb ér
telmezését. Orosháza, Fábiánsebestyén és Szarvas környékén mér 
1966-ban végeztünk DE szondázást, E területrész értelmezése az 
1966. évi DE kutatásokról szóló jelentésben található.

XX

Javaslatok:
1. Be kell fejezni a terület komplex geoelektromos kutatá

sát, hogy a medencealjzatról egységes, geoelektromos kvantitatív 
képet kapjunk.

2. Részletes DE, majd szeizmikus reflexiós méréseket kell 
végezni az emelt szerkezetekre utaló TE anomáliák, valamint a 
diszlokációs övekre utaló áramtértorzulási zónák területén.

3. A makói árok területén részletesebb geoelektromos kutatás 
szükséges /főleg az árok ÉK-i határén/.
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4. A geofizikai paraméterek /Q a , J <r , V, stb./ regioná
lis és lokális változásait a komplex geofizikai kutatás befejezé
se után meg kell vizsgálni,

Kisérleti magnetotellurikus mérések 

Nemesi László-Simon András

Az 1966-ban kisérleti jelleggel végzett MT mérések célja 
egyrészt a rendelkezésíinkre álló műszer próbája és a terepi ru
tinmérések metodikájának kidolgozása volt, másrészt megvizsgál
tuk, hogy a módszer milyen többletinformációt nyújt a földtani 
kutatásban, milyen teljesitménnyel és költségekkel dolgozik, stb. 

Irodalmi adatok szerint vastag / >  500 W  Uledékösszlettel 
feltöltött medencék /üledékes összleten hazánkban csak a harmad- 
időszaki medenceüledékösszletet kell érteni/ kutatásában az ИТ 
módszer a következő adatokat szolgáltathatja.

á magnetotellurikus szelvényezés /МТР/ mágneses és tellu- 
rikus komponenseiből - a tellurikus kiértékelésnél használt eljá
rásokkal - .impedanciaellipszis szerkeszthető, amely az összlet 
horizontális anizotrópiájára jellemző. Területéből /Q/ kiszámít
hatjuk az üledékes összlet eredő hosszanti vezetőképességét /3/, 
meghatározhatjuk a morfológiai csapás-dőlés irányokat az aljzat
ban.

A magnetotellurikus .frekvenciassondásás /МТЗ/ különböző 
frekvenciájú variációiból számított frekvenciaszondázási görbék 
1 s e c < T  < 1 2 0  periódustartományba eső szakaszából megkaphatjuk 
az üledékes összlet vastagságát és a Q a értékét; a 15 s e c < T <  
120 sec tartomány méréséből az un. ”3 intervallumot”, amely a TE 
mérések frekvenciatartományára jellemző; továbbá a nagy mélysé
gekben lévő ellenállásinhomogeneitásokra kapunk felvilágositást.
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A mérések metodikájára és a műszer alkalmazhatóságára vo
natkozó vizsgálataink eredményei a következők:

Egy magnetotellurikus szelvénypont költsége, ideális műszer 
mellett is lényegesen nagyobb, mint egy tellurikus szelvényponté. 
Ennek oka egyrészt a mágneses nagyperiódusok gyakori zavaró hatá
sa, másrészt az, hogy a variométer érzékenysége a földmágneses 
tér napi változásának függvénye. Ezért a mágneses nagyperiódust 
nem tartalmazó szakaszból számitott Q, értékek átlagos középhibája 
+ 15$, ami háromszoros ismétléssel + 7,8#-ra, négyszeres ismét
léssel + 7,5$-ra csökkenthető. Ez már közelítően egyezik a tel
lurikus mérések hibájával.

A mágneses nagyperiódusok, valamint az ezzel összefüggő ér
zékenységváltozás együttesen azt eredményezi, hogy jó műszerrel 
egy MT szelvénypont költsége egy TE szelvénypont költségének kb. 
4-5-szőrÖ8e.

Magnetotellurikus frekvenciászondázásnél variomóterrel és 
Picard rendszerű galvanométerrel csak 10 sec <  T periódusidejű 
változásokat regisztrálhatunk. 1966-ban 16 sec < T  < 9 0 0  sec pe
riódustartományban vettünk fel szondázás! görbét /5a. ábra/ egy
heti éjjel-nappali méréssel. Ebben a tartományban azonban 3-4 na* 
pos /éjjel-nappali/ mérés már elegendő információt nyújt, ha az 
előre jelezhető kedvező időszakban mérünk /1966-Ьаж kedvező idő
szak havonta egy-két alkalommal fordult elő/. Ezek szerint egy 
MTS görbe kb. 15-20-szor annyiba kerül, mint egy TE.

á magnetotellurikus Q és a tellurikus A értékek hibahatáron 
belül ugyanazt az információt jelentik*

Az anizotrópia ellipszisek nagytengely-irányai a horizontá
lis anizotrópia irányokat jelölik*

A magnetotellurikus Ŝ j, értékek és a dipolszondázés S^g ér

tékeinek összehasonlítását az 5b. ábrán láthatjuk. Á két görbe 
tendenciája lényegében azonos. A kisebb eltérések azzal magyaráz
hatók, hogy kevesebb DE szondázás volt, mint MT mérés. Abszolút
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а/ МТ szondázás! görbe а GEAB-1-en 
Ъ/ А magnetotellurikus mérés és а dipolezondázáa 

S értékeinek összefüggése a TkR-66/l szelvény 
mentén

а/ MT sounding curve on the GEAB-I /national 
central basis/

b/ Relation of the S values of the magnetotelluric 
survey, reap, of the dipole-sounding along the 
profile TkR-66/L

а/ кривые МТЗ на базисной пункте GEAB-1 
б/ зависимость между результатами магнито-теллури- 

ческого зондирования и величинами S , «получен
ными ДЭЗ по профилю ТкР-бб/1
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értékben azonban az S^p és az S^  értékek jelentősen különbőznek. 

Az S^p értékek K = 1,4-1,9-szer nagyobbak az S^g értékeiméi. Fel

tűnő az Sj£j,/Spg és A pg görbék hasonlósága. Az okot és a pontos

összefüggéseket még nem ismerjük, hasonló eredmény az irodalomból
nem ismeretes.

A frekvenciaszondázásnak - a variométerrel mérhető frekven
ciatartományban - az rtS intervallum” meghatározása szempontjából 
van nagy jelentősége.

XX

A magnetotellurikus módszer csak a TE és DE mérések mel
lett, kiegésztő módszerként gazdaságos, mivel az önálló MT szel
vényezés lényegesen drágább, mint a TE mérések és a költségtöbb
let nem áll arányban a földtani információtőbblettel.

Az MT szelvénymérés indokolt ott, ahol a TE mérések a ho
rizontális anizotrópiaviszonyok megváltozáséra utalnak és ahol me
dencealjzatot ért mélyfúrások vannak / & Q G meghatározására/. 
Ezenkivül indokolt az MT mérés - de a TE méréshélózatnál lényege- 
sen ritkább hálózatban /50-100 km /pont/ - az értékek és a A 
viszonyok meghatározására.

Az MT frekvenciaszondázások elkerülhetetlenül fontosak az
-1 „ á és az adatok szempontjából az S intervallum meghatáro

zása miatt. A medenceüledékösszlet kutatása szempontjából töre
kedni kell indukciós szondákkal a "teljes" szondázás! görbe fel
vételére /bár a T = 10 sec-nál kisebb periódusu variációk ritka
sága miatt, ennek költségei megközelítik, a DE szondázások költ
ségeit/.
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Irodalom

, 56 .sz. jelentés az 1958. évben Battomya-
Tótkomlós-Nagyszénás-Ferenoszállás ku
tatási területen végzett reflexiós és 
fáziskorrelációs refrakciós mérésekről. 
OKGT Adattár

Geoelektromos mélyszondázások az Alföl
dön.
ELGI Geoelektromos Osztály Aézirat/

Tellurikus módszertani jelentés. Bázis
problémák és a skin hatás a tellurikus 
kutatásban.
ELGI Geoelektromos Osztály Aézirat/

Tellurikus áramok behatolási mélységének 
frekvenciafüggése, különös tekintettel a 
hazai földtani viszonyokra. Diplomaterv

Jelentés az 1966-ban végzett magnetotel- 
lurikus kisérleti mérésekről.
ELGI Geoelektromos Osztály /kézirat/

81.SZ.jelentée a Kiskunfélegyháza-Szank- 
Harkakötöny-isotthalom kutatási terüle
ten 1958-1965 évben végzett szeizmikus 
mérésekről. OKGT Adattár

65/a sz. jelentés a Szentes-Fábiánsebes- 
tyém kutatási területen 1959, 1960 és 
1962 években végzett részletező refle
xiós mérésekről. OKGT Adattár

területre eső mélyfúrások földtani és karottázs- 
Adattár
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