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Szerkezeti tiltások 
(foorizontális inlioitiogestitások) 

szerepe a magnetotellnrikiis 
frekvemciaszcMtciázási görbékeia

D R . Á D Á M  A  N  T A  L - H  О L  L Ó  L  A  J  О S -

A  tanulmány bemutatja 3 érdekes földtani képződmény felett kapott magnetotellurikus frekven- 
ciaszondázási görbéket és rámutat azok torzulására. A  mérési helyeket

1 . kör alakú medence,
2. vetődés,
3. anizotróp kristályos kőzet (kristályos pala) kibúvása 

felett választották meg.

В работе приводятся кривые магнитотеллурического частотного зондирования, 
проведенного над 3 интересными геологическими образованиями, при чем указываются их 
искажения. Места для проведения измерений были подобраны над

7. кругообразным бассейном
2. сбросом
3. обнажением анизотропных кристаллических пород (кристаллических сланцев).
In  der Arbeit werden die oberhalb 3 interessanten geologischen Formationen erhaltenen magneto- 

tellurischen Frequenzsondierungskurven besprochen und auf deren Verzerrungen hingewiesen. Die 
Messpunkte wurden oberhalb

1. eines kreisförmigen Beckens
2. einer Verwerfung und
3. eines Aufschlusses von Kristallgesteinen (Kristallschiefer) 

ausgewählt.

A magnetotellurikus frekvenciaszondázások (MTSz)  értelmezésére az alap
vető munkák (Cagniard, 1953) olyan elméleti görbéket ajánlanak, amelyeket 
horizontálisan rétegzett homogén közegre számítottak ki. A természetben azon
ban igen gyakran találkozunk horizontálisan inhomogén képződményekkel, 
a kutatás számára különösen érdekes földtani szerkezetekkel. Ezek felett 
kapott MTSz görbék feldolgozása a fenti elméleti görbékkel téves infor
mációkhoz vezet. így pl. a Nagycenk melletti obszervatóriumban a Qy- 
görbe (1. ábra)  egy jól vezető réteget jelez mintegy 12 km mélységben. Ennek 
valószínűsége földtani megfontolások szerint kicsi. Szerkezeti hatásokra, hori
zontális inhomogenitásokra kell gondolni, aminek egyik jelentős megnyilvánu
lási formája a qx és gy-görbe különbözősége. Ez az obszervatóriumi görbéken is
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jelentkezik. ]/т =  7-től (T =  periódus sec-ban) a Qy-görbe a látszólagos faj
lagos ellenállás csökkenését, a px-görbe pedig növekedését mutatja.

A magnetotellurikával foglalkozó tudományos értekezleteken többször 
hangsúlyozták a kérdés jelentőségét. így az 1966. évi, a planetáris geofizika ku
tatásainak szervezésével foglalkozó lipcsei konferencián is, amelynek határoza
tai közé is felvették a horizontális in homogenitások elméleti és kísérleti tanul
ni ányо z ás ána к s z ü ksé gességét.

7. ábra. A Nagycenk 
melletti obszervatórium 

M TSz-görhéi

Фиг. 1. Кривые М Т З , 
полученные в обсерва
тории при с. Надьценк

Abb. 1. M T S -Kurven vom 
Observatorium bei 

Nagycenk

2. ábra. A kristályos me
dencealjzat szelvénye az

1. kísérleti pont alatt

Фиг. 2. Разрез кристал
лического основания бас
сейна под эксперимента

льным пунктом 1

Abb. 2. Sehnitt des kristal
linen Beckengrandes unter 

dem Messpunkt 1.

A Soproni Hegység és peremvidéke mind földtanilag, mind geofizikai szem
pontból jól feltárt terület. Számos olyan földtani (geofizikai) szerkezetét ismer
jük, amelyek az MTSz-gövhék torzulásának tanulmányozására alkalmas ,»ter
mészetes modellek” . Tanulmányunkban 3 igen jellegzetes szondázási töredéket 
mutatunk be, amelyek részben az elméleti vizsgálatok igazolásául, részben azok 
kiindulópontjául szolgálhatnak.
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1. A Soproni-Hegység kristályos tömege DNy-i irányban alig 10 km-en 
belül a szeizmikus mérés szerint kb. 2100 m mélyre süllyed le (a 2. ábrán a szeiz
mikus és tellurikus szelvényt), majd ismét kiemelkedik és a gravitációs, vala
mint szeizmikus adatok alapján egy közel köralakú, 10— 15 km átmérőjű me
dencét alkot, amelyet jólvezető üledékek töltenek ki (3. ábra). Ezt a medencét 
a tellurikus nagytengelyirányok is iskolapéldaszerűen jelzik forgásukkal. (ErJcel> 
1957.)

Ennek a medencének ÉK-i szárnyán helyezkedik el a Nagycenk melletti 
obszervatórium, amelynek MTSz-görbéi az 1. ábrán láthatók. A medence ENy-i 
részére, a Sopron —Győri-út mentén, Kópházától kb. 2 km-re, tehát az obszer
vatóriumi medence-szárnyra közel merőlegesen telepítettük az 1. kísérleti > 
pontot. Ennek MTSz görbéit a 4. ábra mutatja. A gx és py-görbe viselkedése 
éppen ellentétes, mint az obszervatóriumi MTSz görbéké. Itt a g-görbex jelzi 
az ellenállás csökkenését, a gy görbe pedig párhuzamosan fut az obszervatórium 
gx görbéjével. A görbék eltolódása a g, illetve a \T-tengely irányában a mérési 
pontok alatti szerkezetrész egyéb paramétereitől (pl. átlagos fajlagos ellenállás, 
mélység, a lejtés mértéke) függ. A két pontban kapott (obszervatórium, 1. kí
sérleti pont) egymást igazoló adatok megerősítik azt a korábbi feltevésünket, 
amely szerint az obszervatóriumi MTSz-görbék által }fT ^ 10  alatt anizotró
piával jelzett anomália parthatás, azaz alsó felületén ferdesíkú jólvezető réteg 
hatása nagyellenállású aljzaton ( Ádám, 1967.), Kovtun (1964.) elméleti modellje 
tehát egy zárt medencére is kiterjeszthető. Kérdés, hogy hol vannak az általá
nosítás határai nemcsak térbeli dimenziókban, hanem elektromosparaméterek
ben is. A fajlagos ellenállás növekedését jelző p-görbék Kovtun modelljének 
megfelelően jó közelítéssel dőlésirányba mutatnak.

3. ábra. A kristályos medencealjzat gra
vitációs ’térképe az obszervatórium és az

1. kísérleti pont helyével

Фиг. 3. Гравитационная карта крис
таллического основания бассейна с 
указанием места расположения обсер
ватории и экспериментального пункта 1

Abb. 3. Gravitationskarte des kristallinen 
Beckengrundes mit Angabe des Obser

vatoriums und des 1. Messpunktes

2. A 2. kísérleti ponttal egy vetőhatást kívántunk bemutatni. Erre korábbi 
tellurikus kutatásaink alapján ( Ádám, Verő 1961.) az Ikva-patak (feltételezhe-
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tőén tektonikai vonal) mellett a kristályos aljzat két kisebb kibúvása: a Harhai- 
csúcs és a Kőhegy közötti vetőrendszer felett mértünk műszereinkkel (5. ábra). 
Ismeretes volt már az északi irányú tellurikus komponensben jelentkező erős 
térerősség-növekedés, amely a fenti földtani képből jól kirajzolható közel 
E —D-i irányú vetődésekre merőleges, K — Ny-i csapású vetőre utal. Ezt mu
tatja a korábbi tanulmányunkban közölt tellurikus szelvény is K — 6 pontjával 
(6. ábra).

4. ábra. A köralakú medence szárnyán levő 
1. kísérleti pont M T S z  görbéi

Фиг. 4. Кривые М ТЗ, полученные в 
экспериментальном пункте 1 на крыле 

кругообразного бассейна

Abb. 4. MTÄ-Kurven des Messpunktes 1. 
am Flügel des kreisförmigen Beckens

A magneto tellurikus mérés ezt megerősítette. A px-értékek 2 nagyságrend
del nagyobbak a py-értékeknél a mindkét görbénél meghatározott YT = 5 —10
[sec] — szakaszon (7. ábra). A px-görbe jellegzetessége ugyanebben a J/^P-inter-

vallumban az, hogy állandó értéken marad, míg a ^-görbe jelzi a kristályos 
aljzatnak megfelelő fajlagos ellenállásnövekedést. Ez utóbbit a £x-görbe csak 
Yt  >10 -nél mutatja. Az áramok erős irányítottsága miatt mind a magneto- 
tellurikus anizotrópia-ellipszis területéből meghatározott $-érték, mind a rela
tív tellurikus ellipszis területe téves, és egymásnak ellentmondó következteté
sekre vezet. (Mindkét esetben kis elhpszisterület.) Ezt mutatja a tellurikus re
latív ellipszisszámítás alapján a 6. ábrára berajzolt és a földtani képpel nehezen 
valószínűsíthető nagy mélység ( Vendel, 1961.) A gx és gy-görbék viselkedése 
azonban mindettől függetlenül a vetők indikációja lehet a magnetotellurikus 
szondázásoknál.

3. A3, kísérleti pontunkat a Soproni Hegységben a kristályos kőzetre tele
pítettük. Vizsgálni kívántuk felszíni előfordulásban a medencealjzat kőzetét. 
Földtani ismereteink szerint nyugodt településű, tektonikamentes területet 
kerestünk, (5. ábra), hogy a kristályos pala rétegzettségéből származó anizo
trópiára nézve kapjunk felvüágosítást a magnetotellurikus szondázásokból. Mint 
vastag, jólvezető üledéktől mentes területen, ahol az áramok behatolási mély
sége nagy, fontos információt vártunk már a pulzációktól a felső köpeny fel
építésére nézve is.

212



5. ábra. Földtani vázlat az 1., 2. és 3. kísérleti pont helyéről (Vendel M. geológiai térképéről) 
Jelkulcs: 1. biotitmuskovitgnájsz 

. 2. muszkovitgnájsz
3. leukofillit
4. csillámpala
5. diszthénleuchtenbergitkvarcit
9. alsó auwaldi kavics és a brennbergi szenes rétegek (helvéciai)
7. blokk-kavics (helvéciai)
8. márgás agyag és márga (törtön)
9. márgás agyag és homokos márgás agyag (pannon)

10. pliocén és diluviális terraszkavics
11. diluviális agyag és lösz

Фиг. 5. Геологическая схема района экспериментальных пунктов 1, 2 и 3 (по геологической
карте д-ра Вендел, М)
Условное обозначение:

7 — биотит-мусковит-гнейс, 2 — мусковит-гнейс, 3 — лейкофилит, 4 — слюдистые сланцы, 5 — дистен- 
лейхтенбергит-кварцит, 6 — ниж не-аусвальсдкие гальки и бренбергские угленосные пласты (гельвет) 
7 — блоковый гравий (гельветский), 8 — мергелистые глины и мергели (тортон), 9 — мергелистые глины  
и песчано-мергелистые глины (паннон), 10 — плиоценовый и дилювиальный террассовый гравий, 77 —

дилювиальные глины и лёсс

1. Biotit-Muskovit-Gneis
2. Muskovit-Gneis
3. Leukophyllit
4. Glimmerschiefer
5. Disthen-Leuchtenbergit-Quarzit
6. Unterauswaldischer Kies und brennberger Kohlenflöze (Helvet)
7. Blokk-Kies (Helvet)
8. Mergelton und Mergel (Torton)
9. Mergelton und Sandmergelton (Pannon)

10. Pliozän- und deluvialer Terrassenkies
11. Diluvialer Ton und Löss.

A qx és qx görbe (8. ábra) nem teljesen egyenértékű, mert ov-ra nézve csak 
ÍT  =  12-ig van adatunk, míg gx-nél Í~T =  22-ig. A két görbe párhuzamosan

fut. =  1,4, amiből X =  I/ — =  1,2. Ez az anizotrópia jól megegyezik azokkal
Q y  Q y

az adatokkal, amelyeket Verő (1965.) mesterséges szondázások alapján közölt. 
Feltehető, hogy ennél lényegesen nagyobb a módszerrel meg nem határozható 
vertikális (a rétegződésre közel merőleges) és a horizontális fajlagos ellenállások 
hányadosából számított anizotrópia.
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6. ábra. Tellurikus szelvény a 2. kísérleti ponton keresztül (régi K —6 pont)

Фиг. ő. Разрез по данным метода TT через эксперим ентальный пункт 2 (старый пункт К — 6) 
Abb. 6. Tellurischer Schnitt durch den Messpunkt 2, (nach der alten Bezeichnung K  —6)

7. ábra. A  vető feletti 2. kísérleti pont 
M T S z-g ö  rbéi

Фиг. 7. Кривые М Т З, полученные в экспери
ментальном пункте 2 над сбросом 

Abb. 7. MTS-Kurven des Messpunkte 
s 2. oberhalb der Verwerfung

A teljesebb px-görbe nagyon ha
tározottan jelzi a felső köpenyben az 
ország több pontján már megfigyelt 
jólvezető réteget mintegy 60 — 70 km 
mélységben. (Ádám  1963.). A szép 
indikáció után a látszólagos fajlagos 
ellenállás értéke tovább növekszik 
és eléri У'Т =  22-né 1 a 850 Q m-t. A 
jól vezető réteget tehát alulról is 
nagy ellenállású kőzet határolja.

A hegyi pontban a felső köpeny
kutatás keretében célszerű lesz szé
lesebb spektrumban meghatározni a 
MTSz görbéket a fenti információ 
jobb kirajzolása végett.

A fenti terepmodeliek mutatják, 
hogy a magneto tellurikus kutatás 
értelmezésében milyen elméleti és 
kísérleti problémák megoldása áll 
ma nemcsak hazai, hanem a nemzet
közi kutatás előterében is. Ezek a 
kísérletek nemcsak a módszer korlá
táira hívják fel a figyelmet, ha pár
huzamos határfelületű rétegekben 
gondolkodunk, hanem a szerkezeti 
indikációkkal a módszerben rejlő 
újabb lehetőségekre is.
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8. ábra. A Soproni Hegységben levő 3. kísérleti pont M T S z-görbéi

Фиг. 8. Кривые М Т З , полученные в экспериментальном пункте 3 в Шопронском горном
районе

Abb. S. MTS-Knrven des Messpunktes 3 in Sopron-Gebirg
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