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Mélységtérkép szerkesztése nem S intervallumban 
végzett tellurikus mérések felhasználásával

N E M E S I  L Á S Z L Ó *

A  szerző a Balatonról D K -re eső 4500 km2-nyi területről megszerkesztette a feltételezett harmadkor 
előtti (Qoo ellenállású) aljzat mélységtérképét tellurikus és magnetotellurikus mérések felhasználásával. 
A z esetnek az az érdekessége, hogy a tellurikus mérések nem S intervallumban történtek, így a tellurikus 
relatív vezetőképességek kialakításában kétféle aljzat-hatás ( mélytöréshez kapcsolódó jólvezető és kisellen- 
állású aljzat) is szerepet játszott. A  különböző típusok elkülönítése és területi lehatárolása a tellurikus, 
magnetotellurikus és a gravitációs mérések összehasonlító vizsgálatával volt lehetséges.

Автором статьи на основе теллурических, магнитотеллурических исследований по
строена карта поверхности фундамента предположительно дотретичного возраста (со
противление роо) для территории площадью около 4500м2 расположенной на юго-востоке от 
Балатона. Интересно, что в этом случае теллурические исследования проводятся не для 
интервала X , т. к. в образовании теллурической относительной проводимости играет роль 
двойственное влияние фундамента (глубоко залегающий, хорошей проводимости и малого 
сопротивления фундамент). При сопоставлении исследований теллуроразведки, магнито- 
теллуроразведки и гравиразведки стало возможным выделение различных типов границ 
территории.

The author has constructed the depth map o f the hypothetical pre-tertiary basement of resistivity 
Qoo o f an area of 4500 km2 located SE-ward from  the Lake Balaton vising the results o f telluric and 
magnetotelluric measurements. The odd thing about it is that the telluric measurements were carried out 
in non S interval. So the telluric relative conductivity was influenced by two different basement effects 
(good conductivity related to deep fault and low resistivity basement).

The various types could be separated and territorially delimited just by common evaluation of 
telluric, magnetotelluric and gravity measurements.

1984-ben a geológus és geofizikus társadalom, eddig példátlan összefogásá
val elkészült Magyarország legújabb 1 : 500 000-es méretarányú térképsoroza
tának egy tagja a harmadkor előtti aljzat fedetlen földtani térképe is. E tér
képen az aljzat mélységét a mélyfúrások adatai mellett elsősorban a geofizikai 
mérések szolgáltatták. Az ország geofizikai felmértsége azonban nagyon eltérő. 
Vannak területek, ahol korszerű és sűrű szeizmikus vonalhálózatot mértek, de 
vannak területek, ahol csak átnézetes geoelektromos mérések voltak, vagy még 
azok sem.

Jelen tanulmányban egy kb. 4500 km2-nyi terület mélységtérkép szerkesz
tési problémáit és megoldásának lehetőségét kívánjuk bemutatni, ahol mintegy 
1000 tellurikus pont (kvázihálózatban), kb. 50 magnetotellurikus szondázás 
(7 szelvény mentén) és 2 db kb. 60 km-nyi összhosszúságú szeizmikus szelvény 
mérési eredményei álltak rendelkezésre, az ugyancsak kvázihálózatos gravitá
ciós áttekintő mérések mellett. Ilyen adatrendszer esetén a legjobb eredmény
hez akkor juthatunk, ha a tellurikus mérésekre alapozunk az aljzat felszínének 
szerkezeti formáit, elemeit illetően; de a mélységviszonyokat és az üledékes 
összlet fajlagos ellenállásának laterális változásait a magnetotellurikus mérésekből 
határozzuk meg. Ezt az eljárást több mint húsz éve alkalmazzuk, sikerrel. *

* ELGI, Budapest

53



(Korábban a tellurikus méréseket nagymélységű egyenáramú  ̂szondázással 
kombináltuk.) A tellurikus módszereknek és valamely kvantitatív mélység és 
fajlagos ellenállás adatok szolgáltatására is képes eljárás kombinálásának alap- 
feltétele azonban kimondva, vagy kimondatlanul: a 8  intervallumban végzett 
tellurikus mérés volt. Ez az eset olyan leegyszerűsített földtani modell esetén 
teljesül, ha az üledék nagy vezetőképességű, az aljzat végtelen vastagságú szige
telő és a tellurikus feldolgozásához használt pulzációk periódusa olyan, hogy 
azok az aljzatig biztosan lehatolnak. Ez a feltétel gyakorlatilag pl. a Nagy- 
alföldön általában teljesül, de szóbanforgó területünk; a Balaton —Velencei tó

1. ábra. Jellemző MTS görbe és a tellurikus mérések feldolgozásánál felhasznált periódustartomány.
Puc. 1. Типичная кривая МТЗ и используемая область периода при теллурических исс

ледованиях.
Fig. 1. Typical MTS curve and wave-length interval used for the evaluation of telluric measurements.
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és a Kapos völgye közti terület jelentős részén nem. Ez világosan látszik az
1. ábrán, ahol bemutatjuk a területre jellemző magnetotellurikus szondázási 
görbét és ezeken feltüntetjük azt a periódustartományt, amelybe tartozó pulzá- 
ciók felhasználásával készült a tellurikus izoarea térkép. A tellurikus és magneto
tellurikus mérések befejezése után világos volt, hogy a harmadkor előtti aljzat 
a terület jelentős részén kéregbeli jól vezető anomáliát is tartalmaz (a Balaton 
vonallal j>árhuzamos 8 — 10 km szélességben és kb. ugyanilyen mélységben). 
Ettől eltekintve is az aljzat végtelen nagy fajlagos ellenállásúnak csak az emelt 
helyzetű ismert paleozoós vagy mezozoós korú zónákban (Balaton D -i partján, 
Igái térségében) mondható, míg a Balaton-vonaltól D -re több ezer km2-nyi 
területeken csak 30 — 40 Qm-es.

Ezek alapján sokáig úgy tűnt, hogy a tellurikus mérések nem alkalmasak a 
harmadkor előtti aljzat kutatására, mert az izoarea térképben összekeverednek 
a fiatal üledékes összlet vezetőképesség anomáliái az aljzatvezetőképesség-ano- 
máJiákkal. Mégis kissé érthetetlen volt, hogy a fúrásokból ismert aljzatszerkezeti 
elemek kvantitatíve milyen jól tükröződnek a tellurikus képben. Feltűnő volt 
a tellurikus és gravitációs Bouguer-anomália térkép hasonlósága is, ami szintén 
sugallta, hogy mindkettőben komoly szerepe van a harmadkor előtti aljzat 
domináns hatásának, de észrevettünk nem elhanyagolható különbségeket is. 
Ez utóbbinak vizsgálatára kvantitatív összehasonlítást tettünk e két térkép 
között még 1977-78 -ban és ennek alapján területtípusokat különítettünk el 
(2. ábra), sőt még a magnetotellurikus mérések előtt megjósoltuk, hogy az 
ismeretlen aljzattal jellemzett területen, az aljzatban kis fajlagos ellenállású 
képződményekkel kell számolni.

Ezt követően az 1978-79 -ben végzett magnetotellurikus mérésekből meg
határozott harmadkor előtti, de változó tulajdonságú végtelen (vagy csak 30 — 
40 Qm) ellenállású aljzat mélységadatait és a Bouguer anomália értékek kapcso
latát is megvizsgáltuk és némi meglepetésre a 3. ábrán látható gyakorlatilag 
lineáris összefüggést kaptuk. Ezt úgy értelmezzük, hogy a kis sűrűségű és kis- 
ellenállású kőzetek alatt van egy határfelület, ahol egy jelentős sűrűségugrás 
is és egy jelentős fajlagos-ellenállás változás is fellép, noha a határon a sűrűség 
és fajlagos ellenállás ugrások mértéke is 2. ábrán elkülönített típusoktól függően 
lényegesen különböző lehet. Mindenesetre ezt a sűrűség és fajlagos ellenállás 
határt azonosítjuk a harmadkor előtti aljzattal a III területtípus esetében is.

E vizsgálatot követően 1984-ig semmi sem történt. Ehhez azonban a beve
zetőben említett térképszerkesztési inspiráció hatására újra megvizsgáltuk a 
a lehetőségeket.

Az első lépés most a magnetotellurikus módszerrel meghatározott mélységű 
(nagysűrűségű és nagyellenállású) aljzatra települt összlet vezetőképességének 
és a tellurikus relatív vezetőképességek összehasonlítása volt. Az eredmény a
4. ábrán látható.

A három jóldefiniálható egyenest a 2. ábra segítségével területileg is meg
felelően elkülöníthettük. Az egyértelműen a harmad és negyedkori összlet 
jellemző SMT és a tellurikus A~x értékek közötti lineáris összefüggés azt jelenti, 
hogy a tellurikus értékek helyi változásaiban is ennek az összletnek a hatása a 
döntő. A tellurikus értékekben a nem elég nagy fajlagos ellenállású aljzatnak, 
vagy a mélybeli jól vezető képződményeknek a hatását nagy területekre közel 
állandónak tekinthetjük és ezzel lényegében megoldottuk a feladatot. A 2. és
4. ábra segítségével ugyanis a tellurikus értékeket a fiatal összleteket jellemző 
abszolút vezetőképesség adatokká számíthatjuk, Ebből és az MTS mérések
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alapján szerkesztett izoohm térképből (5. ábra) az aljzatmélység térkép is meg
szerkeszthető (6. ábra). A térkép legizgalmasabb része az a 3000-nél m- is mélyebb 
árokrendszer, amely ma még fúrásból teljesen ismeretlen. Az aljzat szokatlan 
fizikai paraméterei és a közvetlen környezetben feltárt legkülönbözőbb neogén, 
paleogén, permotriász, mezozoós és ópaleozoós korú kőzetek ismerete szinte

2 . ábra. Medencealjzat-típus térkép tellurikus és gravitációs mérések eredményeinek összehasonlítása 
alapján IA, IB: ópaleozoós kristályos vagy mezozoós karbonátos aljzat, II: Igái környéki mezozoós 
aljzatú terület, IIIA: Ismeretlen korú, kis fajlagos ellenállású (30 — 40 ohmm) aljzat, IV. A, IVB: 

nagymélységű (8 -1 2  km) jólvezető képződmények ( IV. B. területen csak feltételezettek)
Puc. 2. Сопоставление карт типов бассейнов фундамента по теллуричиским и гравитацион
ным исследованиям IA, IB: древнепалеозойский кристаллический или мезозойский кар- 
боратный фундамент. II: участок мезозойского фундамента территории Игал. III. А .: Фун
дамент неопределенного возраста с небольшим удельным сопротивлением (30—40 Ом. м)
1У. А, 1У. В: глубокозалегающие ( 8 - 1 2  км) хорошей проводимости образования (на 

участке 1У. В только предполагаемы)
Fig. 2. Basement-type map drawn on the basis of comparison o f the results o f telluric and gravity 
measurements. IA, IB: paleozoic crystallic or mezozoic carbonateous basement. II. Area close to 
Igal having mezozoic basement. III. A. Low resistivity basement (3 0 -4 0  ohmm) of unknown age. 
IV. A, IV. B. Good conducting formations o f 8 -  12 km deep (on the area IV. B. just presumable).
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4. ábra. A z  aljzatra települt összlet vezetőképességének (SM 7-) és a tellurikus A -1  értékek kapcsolata

Puc. 4. Связь между проводимостью расположенной на фундаменте и теллурическими
значениями А-1

F ig . 4. Connection between the conductivity (S^-p) of the sediments deposited on the basement and
the telluric A-1.
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5. ábra. A  harm ad és negyedkorú összletek átlagos fajlagos ellenállását jellem ző izoohm  térkép

Puc. 5. Характерная карта изоом средних удельных сопротивлений третичных и четвер
тичных свит

Fig. 5. Izooh m  m ap characterizing the average resistivity o f  the tertiary and quarternary sedim ents

korlátlan számú variációt enged meg az aljzat és az azt kitöltő üledékes összlet 
kőzettani összetételére és korára vonatkozóan.

Módszertanilag pedig azt tartjuk a legfontosabb tapasztalatnak, hogy ilyen 
nagy üledékvastagság változások területein a tellurikus mérések megfelelő kor
rekciókkal akkor is felhasználhatók aljzatmélység számításra, ha az aljzatban 
is vannak jólvezető képződmények. Ez a tény fontos kiindulópontja volt pl. a 
Kisalföld tellurikus kutatásának.
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6. ábra. A  feltételezett harm adkor előtti aljzat m élységtérképe.

Puc. 6. Значения глубины залегания фундамента предположительного дотретичного воз
раста

Fig. 6. The depth m ap o f  the presumed pre-tertiary basem ent.
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