
70



71

Tcőzetösszlet is van. A refrakciós mérések elsőrendű feladata a különböző kőzetek 
elterjedésének elhatárolása. Az eddig történt feldolgozás alapján ez lehetséges lesz.

Ugyancsak refrexiós mérések alapján indült meg a kutatás Görgeteg-Babócsa 
környékén is. Ennek alapján gazdaságilag jelentős gázkincset tártak fel. Ehhez hason
ló kiemelkedést állapítottak meg a szeizmikus mérések Heresznye és Vizvár környé
kén is* Az ezeken a területeken a közelmúltban megindult kutatások biztatóak.

Az előbbiekben említés történt már a flis összIetrőL Ennek kimutatása ref
rakciósán már több helyen megtörtént A flis összletet refrakciós mérésekkel jól 
nyomon lehet követni határozott sebességértékekkel jelentkezik. A flis zónát ponto
sabban annak D-i szegélyét Hajdúszoboszló, Szolnok, Zagyvar ék as, Törtel-Nagykőrös 
vidékén sikerült kimutatni. A flist refrakciósán, nagy területekre kiterjedően 4400- 
4650 m/s sebesség jellemzi Sok helyen a flis összlet vastagságát is sikerült megha
tározni. Lényeges azonban, hogy a refrakciós mérések eddig csak a flis zóna D-i 
-szegélyén történtek, igy É-felé való elterjedését nem lehetett tisztázni. Remélhető 
azonban, hogy a jelenleg Tiszaörs környékén folyó mérések erre a kérdésre is fe
leletet fognak adni Az eddigi mérésekből megállapítható a flis kiékelődése, illetve 
megszűnése Törteitől Ny-га. Ugyancsak tisztázottnak látszik a flis D-i határa Hajdú
szoboszló vidékén, ahol a kristályos palán kiékel.

Feltűnő jelenség, hogy a refrakciós mérések a flis összbtben aránylag rit
kán mutatnak ki vetőkei holott a fúrások szerint erősen tektonizált A két tény kö
zött csak látszólagos az ellentmondás. A tektonizáltság nem jelenti feltétlenül nagyobb, 
refrakciósán is kimutatható vetők jelenlétét Az erős tektonikai behatásokat gyürede- 
zettség, vagy számtalan apró vető sorozata is képviselheti Emellett az esetleges na
gyobb vetők mellett kialakult szintkülönbséget a lepusztitás utóbb teljesen lesimiíhatja. 
A vetősik maga pedig - szintkülönbség nélkül - szeizmikus módszerekkel nem mu
tatható ki.

A dunántúli refrakciós mérések közül földtani szempontból a Bázakerettye 
környékieket szeretném kiemelni A kerettyei mezőt É-D-i irányban harántoló szeiz
mikus szelvény szerint közvetlenül a mező alatt az alap hegység ben árok mutatkozik. 
(1. ábra)

Mechanikailag az árok és a felette levő pannon felboltozódás úgy magyaráz
ható, hogy az alaphegységben kialakult árokba fiatal üledékek települtek. Később két
oldali nyomás hatása az árkot kitöltő üledék egy részét kinyomta, és jött létre igy a 
pannon üledékek boltozata. A kétoldali nyomás elvileg a mélyebb szintekben (magá
ban az árokban) meredek ebb, a felsőbb szintekben pedig fokozatosan enyhébb dőlést 
eredményez.

A jelenleg rendelkezésre álló fúrási adatok az árok jelenlétének nem mon
danak ellen, de nem is bizonyítják. A legmélyebb B-380-as fúrás, amely 3023 m 
mély és feltehetően helvét korú rétegekben fejeződött be, a szeizmikus mérések sze
rint már az árok területére esik. A fúrásokban -  dr. Dank Viktor legutóbb közölt ér
tekezése szerint - a mélyebb szintek felé haladva a rétegek dölése mő. Érdekes, 
hogy a kerettyei mező területe mágnesesen kisebb értékeket mutat, mint a környező 
területek.

A szerkezet kialakulásának kora pontosan nem tisztázható. Annyi azonban 
megállapítható, hogy - ha a betelepült üledékek helvét korát elfogadjuk - hogy az 
árok kialakulása a neogén előtt történt Az árok kétoldali nyomása pedig -  amely az 
üledékek felboltozódását okozta - a pannonban történt A szeizmikus adatok alapján 
a mozgás korát vagy az alsó- felsópannon határra, vagy még inkább a felsőpannonba 
kell tennünk.

Ugyancsak az ezen a környéken végzett mérések arra is utalnak, hogy Lo
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vászi területén az alaphegység 5000 m, vagy annál nagyobb mélységben várható.
Az Alföldi refrakciós mérések közöl igen nagy jelentőségűek a Batlonya- 

Tótkomlós-Ferencszállás térségében végzettek. Miután ezek ismertetésével más elő
adás részletesen fog foglalkozni, röviden csak annyik hogy az itt kimutatott Hódme
zővásárhely-Makó-i árok (2. ábra), amelynek átlagos mélysége 7 km, hazánk egyik 
legmélyebb része. Ez az árok valószínűleg folytatása a Balkánon kimutatott Kraistida 
ároknak és igy része egy nagyjelentőségű regionális törésnek. Az árok üledókanyag- 
gal van feltoltve. A feltöltő üledékek kora a refrakciós mérések alapján pontosan nem 
tisztázható, mert a nagy mélységek miatt nem lehet a szokványos sebességértékekre 
számítani. A kérdés eldöntése csak nagy mélységű fúrásokkal lehetséges. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az árkot kitöltő üledékek nyugodt, vízszintes, vagy közel 
vízszintes települést mutatnak, és igy szerkezeti felépítésben a Kraistida árok leg
fiatalabb részéhez tartoznak, amelyek Boncev szerint oldalnyomást még nem szen
vedtek.

Kétségtelen, hogy az áro’ kimutatásár a csak a fáziskorrelációs refrakciós 
mérés volt alkalmas. Az anyag értelmezése sok helyen vitatható. A kérdés tisztázá
sa csak további kutatások után lesz lehetséges.

Szigetvár környékén a szeizmikus mérések szerint a mélyfúrásokban meg
ismert kristályospalán (6200 m /s) kiről, más nagysebességű, feltehetően tehát idő
sebb korú kőzetek is vannak. A mérési terület, amely Szigetvártól É, ÉNy-га talál
ható, szerkezeti szempontból két részre osztható. A Ny-i részen a kristályos palá - 
ra települt 5200 m /s sebességű réteg a felszínhez közel helyezkedik eL Felette, 
csak 1900 m /s sebességű összlet van. К-felé az 5200 m/s sebességű réteg egy 
vető mentén a mélybe süllyed. A vetőtől К-re egy kis medence alakult ki, amelyet 
magas helyzetű alaphegység vesz körül. Később tektonikus mozgások hatására a 
medence két részre tagozódott. Az ilymódon létrejött D-i medencerészbe 4800 m/s 
sebességű rétegösszlet települt be. Az É-i medencerészben pedig a mozgás hatásá
ra az 5200 m/s és a 6200 m/s sebességű, feltehetően különböző korú rétegek egy
más mellé kerültek. Az egész medencében efölött 3100-3600 és 1900-1950 m/s 
sebességű réteg van. (3. ábra)

A rétegek korát és kőzettani összetételét meghatározni nem tudtuk. A közel
eső mécsé khegységi kifejlődést és a fúrási adatokat figyelem bévé ve a 6200 m/s 
sebességű réteg feltehetően paleozoós, kristálypala, az 5200 m/s réteg fiatal paleo- 
zoóe, vagy idősebb mezozoós, 4800 m /s-os pedig fiatalabb mezozoós közel A ki
sebb sebességek neogón üledékösszletet képviselnek. (4. ábra)

Hasonlóan egy kis medencét mutattak ki a Baja környéki mérések is. A 
mérés a Duna melletti felszíni triász kibúvásoktól indult ki. К-felé haladva a triász 
rétegek erős elmélyülést mutatnak, majd ismét emelkedés látható. (5. ábra) A me
dencébe 4200-4750 m/s, és 3400-4000 m/s nagyobbsebességü rétegek települnek, 
kissebességű (1700-2400 m /s) rétegösszlet alatt A nagysebességű rétegek korá
nak meghatározása kérdéses, feltehető azonban, hogy a miocénen kívül ezek fiata
labb mezozoós (jura?), kisebb sűrűségű (nem mészköves) kőzeteket is képvisel 
hetnek. A kérdés mélyfúrással való tisztázása esetleg kőszénkutatás szempontjából 
érdekes.

Röviden ennyit a szeizmikus mérések általános eredményeiről. Sok helyen 
azonban a finom részletek felderítése is lehetséges, még az átlagolóbbnak ismert 
refrakciós mérések alapján is. így például pannonbell mozgások voltak kimutathatók 
a battonyai és a zagy var ék asi mérési anyagból.

Battonyától É-ra, a ToR 3-as vonal 300°O-349°O szakaszán világosan fel
ismerhető az alaphegység pannonban történt kiemelkedése, (6. ábra) Természetesen
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lehetséges* hogy a kiékelódés a valóságban csak elvékonyodást jelent hiszen egy 
bizonyos határ alatt semmilyen réteg nem mutatható ki refrakciósán. Az is kétség
telen, hogy az itt végzett mérés célja nem a fiatal üledékek vizsgálata volt hanem 
az alaphegység kimutatása, és igy a m’érési szisztéma sem ezt a célt szolgálta. 
Mindezek ellenére a kiemelkedés ténye nyilvánvalóan megállapítható volt A fúrások
kal való rétegazonositás szerint a mozgás kora a felsőpannonba tehető.

Ugyancsak pannon mozgások voltak kimutathatók a zagyvarékasi mérések 
alapján is. (7, ábra) Ebben az esetben a 4550 m/s sebességgel jellemzett flísössz- 
letnek a fiatalabb üledékek lerakodása közben történt utólagos süllyedését lehet meg
állapítani. A süllyedés korát 3400-3500 m/s sebességű réteg lerakódása utánra kell 
tenni. A 2650 m/s sebességű réteg felszíne már ugyanazon a helyen közel vízszin
tes települést mutat tehát ennek lerakódása alatt, vagy előtt történt meg a süllyedés. 
A fúrási adatokkal való egybevetés szerint a 3400-35 )0 m/s sebességű réteg fel
színe - a hibahatáron belül - az alsó- felsőpannon határral esik egybe. Ennek meg
felelően a süllyedés korát is erre a határra, vagy pedig a felsőpannon aljára keil 
tennünk. Meg kell jegyezni azonban, hogy a pannon folyamán az egész Alföld s ü l 
lyedésben volt Ezért a terület ezen részének relativ elmélyülését kell megállapítani 
azzal, hogy itt a süllyedés mértéke gyorsabb volt, megelőzte a környező részeket 
így alakult ki ez a kis szerkezet

A már említett pusztaföldvári szerkezet sem alakulhatott ki másképpen, mint 
pannonban történt kiemelkedés hatására. Feltétlenül kellett hogy a rétegek lerakodá
sa után az alaphegység kissé megemelkedjem mert pusztán eltérő mértékű rétegtó- 
mörüléssel a szerkezet kialakulását magyarázni nem lehet

A refrakciós sebességértékek földtani korokkal való azonosítása országos 
viszónylatban nem egyértelmű, nincsenek mindenhová érvényes normák. A sebesség- 
értékek viszonylag kis távolságokon belül is erősen megváltozhatnak, A sebességér
tékek azonosításához mindig fel kell használni a mélyfúrási adatokat valamint a 
szeizmokarottázs mérésekkel szerzett sebességadatokat. Ugyanazon képződményhez 
az ország más-más területein eltérő sebesség adató к tartoznak. Ennek okát nem le
het mindig kizárólag a mélységkülönbségekre visszavezetni. Az észlelhető sebesség 
kialakításában feltétlenül jelentősége van a kózettéválás óta végbement tektonikai fo
lyamatoknak, illetve azok következményeinek. Vagyis - más szóval - feltehetőleg 
szerepet játszik a sebesség nagyságában a jelenlegi feszültségi állapot A tektonikai 
folyamatok következményeihez tartozik az, amikor a mozgások hatására például a kő
zetanyag hosszabb ideig a lepusztulás hatása alá kerül Ez feltétlenül a kőzet szi
lárdságának és ezen keresztül sebességének megváltozásához, csökkenéséhez vezet 
Ugyancsak sebességváltozást okozhat a tektonikai hatásokra fellépő töredezettség, il
letve helyenként a kőzet el morzsolódás a. Általában azonban a különböző erőhatások
nak a sebességre való kihatásáról biztos adataink nincsenek, csak feltételezésekkel 
élhetünk. De példákat találhatunk. így Nagylengyel környékén a triász dolomit alap
hegységre a szeizmikus mérések igen nagy (6400 - 6900 m/s, sőt helyenként 
7000 m/s-nél nagyobb) sebességet adtak. Ezt valószínűleg a nagylengyel szerkezet 
terűidén az erős tektonikai behatások, a feltehetően több alkalommal jelentkező nagy 
nyomás okozza. Esetleg úgyis megfogalmazhatnánk, hogy a feszültségek, talán csak 
részben, még jelenleg is fennállnak. A kérdés eldöntése nehéz, csak bonyolult és 
költséges laboratóriumi mérések segítségével lehetséges. Erre jelenleg nincs módunk, 
bár feltétlenül szükség lenne rá.

Beszólni kell arról is, hogy a fizikai határfelület többnyire nem esik egybe a 
földtani határfelülettel Ezért a különböző sebességek földtani értelmezése sokszor 
problematikus. A sebességváltozás mindig a fizikai paraméterekben beálló változást
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jelenti. Előfordulhat az is, hogy a fizikai határfelület nem párhuzamos a földtani ha
tárfelülettel (pl. homoklencsés kifejlődés). Ebben az esetben a települési viszonyok
ról hamis képet kapunk.

Emellett arra is figyelmet kell fordítani, hogy egyes földtanilag fontos rétegek, 
vagy rétegcsoportok refrakciósán nem jelentkeznek önállóan. Ennek oka vagy az, 
hogy a réteg csekély vastagsága miatt arról refrakciós beérkezést nem is kaphatunk, 
vagy pedig az, hogy fizikai jellemzői nem nagyon különböznek az alatta vagy felette 
való rétegektől, és igy azokkal együtt egy refrakciós réteget alkot így például eddigi 
hazai tapasztalataink szerint általában ilyenek a miocén, szarmata és törtön emele
tének üledékei, amelyek rendszerint az alsópannon alsó részével együtt jelentkeznek 
refrakciósam Részben vastagsága, részben pedig nem túlságosan eltérő fizikai tu
lajdonságai miatt

Összefoglalva az eddigieket elmondhatjuk, hogy a szeizmikus mérések föld
tani szempontból történő vizsgálata és értelmezése már eddig is fontos és érdekes 
adatokat szolgáltatott. Kétségtelea hogy az ilyen irányú vizsgálatok sokszor proble
matikusak és a kevés tapasztalat miatt még csak kezdeti stádiumban vannak. A kő
zetfizikai paraméterek kiterjedt tanulmányozása sok kérdés megoldását meg fogja 
könnyíteni. A munkának feltétlenül célja és értelme van, csak módszereinket, szem
léletünket és tudásunkat kell fejleszteni. Meg kell ismernünk a külföldi eredményeket 
is. Biztos, hogy nagyobb tapasztalatok, kiterjedtebb tudás számos értékes következ
tetés, ezen keresztül pedig fontos fejlődéstörténeti adatok megismeréséhez fog ve
zetni.

Varga Imre
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A szigetvári kutatási terület reflexiós szintvonalas térképe.
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