
1.4 FÖLDTANI A LA PSZELV ÉN Y EK  
G E O F I Z I K A I  VIZSGÁLATA*

A téma keretében végzett mérésekkel a harmadidőszaki medence mezo- 
zoos-paleozoos aljzatának belső szerkezetét, kőzettani kifejlődését, főbb 
szerkezeti vonalait vizsgáltuk a Bala
tontól D-re, a Mecsek-hegység É-i elő
terében és a Dunántúli-középhegység
ben (20. ábra).

A Balatontól D-re az MK-2 szeiz
mikus vonal É-i szakaszán és az MK-5 
vonalon magnetotellurikus méréseket 
végeztünk a mélyszerkezet meghatáro
zására. Ezt a köztes területeken tellu- 
rikus mérésekkel egészítettük ki.

Az MK-2 vonalat Dombóvár-Kapos- 
vár vonalától D-re a Mecsek-hegységig 
folytattuk. A Kapós völgyében, Nagy
berkinél rövid keresztvonalat mértünk 
(MK-6/78).

A Kisalföld DK-i pereméről kiindulva 
a Dunántúli-középhegységben mértük 
a DK-1/78 vonalat az MK-3/77 vonal
lal párhuzamosan, az ott feltárt szer
kezeti elemek követésére. A mélyszintek 
kimutatására feldolgoztuk az MK-3/77 
szelvény 4-10 sec időtartományát.

Az 1979. évi mérések előkészítésére a 
Mecsek-hegységben készült Gö-5 szel
vényből szintén 10 sec-os feldolgozást 
készítettünk.

20. ábra. Az MK és DK reflexiós vo
nalak helyszínrajza

Fig. 20. Location map of MK and DK  
reflection profiles

Рис. 20. План расположения профи
лей MOB МК и DK

* Csörgei J ., H egedűs Е ., K ónya А ., Kum mer I., N e m e s i  L ., R á n e r  G ., Varga G.
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A  m a g n eto te llu r ik u s  és te llu r ik u s  m érések  eredm én ye  a z  M K - 2  sze lvén yek  ér
te lm ezésében

1978-ban az előző évi mérési területet É-ra és K-re terjesztettük ki az 
MK-2 és MK-5 szeizmikus vonalak térségében. Mindenekelőtt a terület át
tekintő felmérését végeztük el. A kb. 20-25 km2/pont sűrűségű mérésen 
alapuló izoarea térkép a 21. ábrán látható. Ez főbb jellemvonásaiban ha
sonlít a Bouguer-anomália térképre, de több jelentős különbség is van. A 
tellurikus és gravitációs adatok korrelációs vizsgálata lehetővé teszi a kü
lönböző területtípusok elkülönítését. Ezek közül a nagy tellurikus mini
mumokra szeretnénk a figyelmet felhívni, amelyek a Bouguer-anomáliák- 
kal nem, vagy gyengén korrelálnak. Ezeken a területeken nagy sűrűségű, 
de kis fajlagos ellenállású (neogénnél idősebb) képződmények létezésére 
következtethetünk. A Bouguer-anomália és izoarea térkép másik lényeges 
eltérése azok jellegében mutatkozik. A Karád-Tab-Iregszemcse vonalban 
a Bouguer-anomália vonalak a Balaton vonalával lényegében párhuzamo
sak, míg a tellurikus anomáliák erre merőleges, erőteljes változásokat mu
tatnak. Hasonlóan eltérő képet kaptunk Tamásinál is. Az egész területen 
elsőrendű feladat a rendkívül ritka tellurikus hálózat sűrítése, pontosabbá 
tétele.

A magnetotellurikus szondázások feladata a rétegsor ellenállás szerinti 
tagolása, így a szondázások eredményeivel ellenőrizhető a régebbi szelvé
nyek földtani értelmezése. Az MK-2/73 Balatonöszöd-Igal, MK-2/74, 
MK-2/76 Igái, MK-2/75 Igal-Nagyberki szelvények értelmezéséről a 
megfelelő Évi Jelentésekben számoltunk be. A Balatontól D-re az ópaleo- 
zoos vonulat területén geofizikailag egyszerű felépítést kaptunk, kis vas
tagságú fiatal üledékes összletet és ópaleozoos aljzatot különíthetünk el. 
Ettől D-re az ún. szirtövben, a tagoltságot sejtető tellurikus képnek meg
felelően, az MTS görbék is torzultak. Az Iregszemcse-Andocs-Tamási tér
ségben levő tellurikus minimum sávban a geoelektromos aljzatot nagy 
mélységben kaptuk (h>3000 m.) Érdekes, hogy a kis ellenállású (2-3 
ohmmes) fedőt a szeizmikus mérések két részre osztják (22. ábra). A kis 
ellenállású összleten belül halad egy jellemző reflexiósor, amely elvá
laszt egy nyugodtabb településű összletet egy zavartabb, gyengén ref
lektáló összlettől, (lásd 2/7—2/8 MT pontok közötti, 0,9 s körüli, narancs- 
sárgával jelölt színt). Az intervallumsebesség-számítások szerint is két
különböző összletről van szó. Megítélésünk szerint ez az alsó összlet új- 
paleozoos rétegsort is magában foglalhat.

Külön említést érdemel a Dombóvár-Sásd környékén látható tellurikus 
minimum vizsgálata, ahol az MTS méréseken túl kísérleti EMT és MFS 
méréseket is végeztünk. Ennek eredményeként az 1977. évi MTS mérések 
értelmezését módosítanunk kell (1977. Évi Jelentés 27. ábra). Ennek lé-
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JELMAGYARÁZAT:
1 -  mélyfúrás; 2 -  magnetotellurikus szondázás; 3 -  VÉS; 4 -  szeiz
mikus vonal; 5 -  MFS szelvény

EXPLANATIONS:
1 -  borehole; 2 -  magnetotelluric sounding; 3 -  VÉS; 4 -  seismic 
profile; 5 -  profile of FDEM reference points

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ:
1 -  глубокая скважина; 2 -  МТЗ; 3 -  ВЭЗ; 4 -  сейсморазведоч- 
ный профиль; 5 -  профиль частотных зондирований

21. ábra. Tellurikus izoarea térkép 

Fig. 21. Telluric isoarea map

Рис. 21. Карта теллурических изоареал





22. ábra. MK-2/73 reflexiós időszelvény az MT szondázásokkal kapott ré
tegek ellenállásértékének és tengerszintre vonatkoztatott mélység
értékének feltüntetésével

Fig. 22. Reflection time section MK-2/73 with resistivity and depth data of 
magneto-telluric soundings

Рис. 22. Временной разрез MOB по профилю МК-2/73 с нанесенными 
величинами сопротивлений пластов, определенных по методу 
МТЗ, а также величинами глубин, отнесенных к уровню моря





23. ábra. MK-6 reflexiós időszelvény az MT szondázásokkal kapott rétegek 
ellenállásértékének és tengerszintre vonatkoztatott mélységértéké
nek feltüntetésével

Fig. 23. Reflection time section MK-6/78 with resistivity and depth data of 
magneto-telluric soundings

Рис. 23. Временной разрез MOB по профилю МК-6/78 с нанесенными 
величинами сопротивлений пластов, полученных по методу МТЗ, 
а также величинами глубин, отнесенных к уровню моря





24. ábra. M K -2 /78  reflexiós időszelvény (szűrés: 15-30 Hz)

Fig. 24. Reflection time section M K -2/78 (filter: 15-30 Hz)

Рис. 24. Временной разрез MOB по профилю М К-2/78 (фильтрация: 
15-30 гц)



nyege, hogy a 3-7 ohmm-es feltehetően neogén összlet alatt nincs számot
tevő vastagságú árnyékoló réteg, mint azt korábban feltételeztük, hanem 
a T -ll/1  -  KK-17 pontok irányában húzódó tellurikus minimum zóna a 
nagy ellenállású szintnek olyan keskeny, mély árka, amely az árnyékolás
hoz nagyon hasonló torzulást hoz létre. Bár az MK-6/78 szelvény (23. áb
ra), nem érte el a kis ellenállású minimumzónát, mégis szemlélteti a kér
dés bonyolultságát (a bal oldalon az 1977. évi, a jobb oldalon az 1978. 
évi MTS kiértékelést tüntettük fel). Ez feltétlenül indokolja az MK-6/78 
vonal folytatását.

R e flex ió s  m érések  a  M ecsek -h egység  É - i  előterében

Az 1978. évi mérésekkel a Mecsek-hegységig meghosszabbítottuk az 
MK-2/75 vonalat. Jelenleg a mérési anyag feldolgozásában a szűrt szel
vény ékig jutottunk el, a migrációs feldolgozás még hátra van.

Az MK-2/78 szelvény (24. ábra) a pannóniai és miocén összlet D-i irá
nyú emelkedését mutatja. Érdekes lehet a 680°° pont környékén (Sásd) ki
alakuló maximum, ami új földtani eredmény.

Az alsó jellemző reflexiókat (lila szín) a triász aljzattal azonosítottuk, 
amely szintén déli irányú emelkedést mutat.

A z  M K - 3 / 7 7  s ze lvé n y  fe ld o lg o zá sa  a  4 - 1 0  s  id ő ta r to m á n y b a n

1978-ban elvégeztük a Dunántúli-középhegységben mért MK-3/77É 
szelvény feldolgozását a 4-10 s időtartományban (az MK-3/77 szelvény 
eredményeiről az 1977. Évi Jelentésben számoltunk be). A 25. ábrán 
bemutatott szelvényszakasz mentén a Mohorovicic diszkontinuitás 
DK-i irányú süllyedését mutattuk ki. A szelvény D-i folytatásában, az 
MK-3/77D szelvény 26000-30000 szakaszán (1977. Évi Jelentés 31. ábra), a 
mély szakasz feldolgozása nagy mélységig (7-8 s-ig) mutatta ki a sur-akai 
maximum alatti felboltozódást. A Mohorovicic diszkontinuitás felett több 
helyen találtunk jó energiával jellemezhető beérkezéscsoportokat. A 25. áb
rán (rédei maximum alatti terület) a DK-i irányban süllyedő Mohorovicic 
diszkontinuitás felett 7-8 s-nál kijelölt reflexiók kiékelődést jeleznek.

A  D K - 1 / 7 8  s ze lv é n y  e red m é n y e i

A Dunántúli-középhegységben 1978-ban a DK-1/78 vonalat elsősorban 
azért mértük, hogy az MK-3/77D vonalon a 2,0-2,5 s-nál kimutatott 
reflexiós szint elterjedését vizsgáljuk a sur-akai maximum alatt. Bár
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25. ábra. MK-3/77 reflexiós időszelvény mélyreflexiós tartománya (szűrés: 10-20 Hz)
Fig. 25. Deep reflection range of reflection time section MK-3/77 (filter: 10-20 Hz)
Рис. 25. Диапазон глубинных отражений по временному разрезу MOB МК-3/77 (фильт- 

рация: 10-20 гц)
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szelvényünket az MK-3/77-tel azonos jellemzőkkel mértük (12-szeres fe
dés, 100 m-es geofonköz), a tagoltabb domborzati viszonyok és a me- 
zozoos aljzat törésekkel sűrűn szabdalt jellege miatt nem értünk el ha
sonló minőségű szelvényt (26. ábra). A feldolgozást 10 s-ig végeztük el. 
Az 1,5 s körül jelentkező reflexióról feltételezzük, hogy a kutatott szintről 
származik.

A  G ö -5  sze lvé n y  fe ld o lg o zá sa  a  0 - 1 0  s  id ő ta r to m á n y b a n

A Gö-5 szelvényt a Mecseki Ércbányászati Vállalat megbízásából mér
tük. A frekvencia szerint színezett időszelvényt az 1977. Évi Jelentés 40. 
ábrájaként közöltük. A ,,Földtani alapszelvények geofizikai vizsgálata” 
téma keretében elvégeztük a mélyrész feldolgozását is. Ennek eredményeit 
a 27. ábrán mutatjuk be. A szelvényen Mt, M2-vel jelöltük a Mohorovicic 
diszkontinuitásként értelmezett szintet. Érdekes, hogy az Mx; M2 szintek 
közötti távolság É-i irányba nő. Az My, M2 szintek felett három eltérő jel
legű összletet különíthetünk el. Az A  jelű erőteljes szögdiszkordanciát mu
tat az alatta és felette elhelyezkedő összletekhez képest, a B  jelű összlet 
dőlésviszonyai az M2 szinthez hasonlók. A G összlet a Mohoroviöié disz
kontinuitás felett elhelyezkedő szintek kis mélységig való követhetőségére 
mutat példát.

Az 1978. évi mérések sok kérdést tisztáztak, de sok területen új problé
mákat is felvetettek. A Balaton és a Mecsek-hegység közötti területen a 
szeizmikus, gravitációs és MTS adatok értelmezése a régi elképzeléseknél 
bonyolultabb szerkezeti felépítésre utal. Az egyes szerkezeti egységek le
határolása a megkezdett munka folytatását igényli.
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