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Az Elgoscar Kft. geoelektromos és mérnökgeofizikai szondázásokat végzett Udvari, Diósberény és Szárazd térségének 
löszdombjain, ahol a felszíntől mintegy 200 m mélységig három (négy) globálisan elkülöníthető összletet mutattak ki. A legfelső 20-60 
m a lösz, amelynek vastagsága gyakorlatilag úgy változik, mint a mai felszín tengerszint feletti magassága. Ebben az összletben 
elsősorban mérnökgeofizikai szondázásokkal és részben VESz-szel közel vízszintes határfelületeket lehet kimutatni. A lösz alatt kis 
fajlagos ellenállású agyagos, majd valószínűleg felsőpannóniai homokos összlet mutatható ki, 100 m-nél nagyobb mélységben. A 
kutatásokkal párhuzamosan több elméleti modellszámítás is készült, amelyekkel az értelmezések helyességét és módosíthatóságát 
vizsgálták.

1. Bevezetés

Udvari, Diósberény és Szárazd térségében geoelektro
mos és mérnökgeofizikai méréseket végzett az Elgoscar 
International Magyar-Amerikai Környezetvédelmi és Mér
nökgeofizikai Kft. litológiai és vízföldtani információ kiter
jesztésére a kutatófúrásokon átmenő szelvényekben. A 
mérnökgeofizikai szondázásokban (MGSz) szivárgási té- 
nyezőketis meghatároztunk, és laboratóriumi elemzések 
céljára vízmintákat is vettünk. A kutatásokat öt helyen vé
geztük: Németkéren, Diósberény és Kalaznó között, Szá- 
razdon, Udvari és Üveghuta térségében (1. ábra), de a tel
jes komplex kutatási módszeregyüttest csak Szárazdon és 
Udvariban állt módunkban bevetni. Üveghután a más jelle
gű földtani viszonyok miatt csak mérnökgeofizikai méré
sekre volt szükség.

A területeknek a geoelektromos kutatások szempont
jából legalapvetőbb tulajdonságait a nevezett községek víz
fúrásainak, az azokban végzett karotázsméréseknek figye
lembevételével és a tágabb környéken végzett korábbi mé
réseinkből próbáltuk megítélni. Az így konstruált „földtani- 
geoelektromos modell” leglényegesebb tulajdonsága, hogy 
a felszínt borító löszképződményektől lefelé, mintegy 100 
m-es mélységig a fajlagos ellenállás fokozatosan csökken, 
majd a felsőpannóniai homokosabb összleteinek elérése
kor némi ellenállás-növekedés tapasztalható. Az ilyen mo
dellek kutatása nem könnyű. A réteghatárok nem élesek, a 
rétegek várható vastagságát is figyelembe véve ún. ekviva
lens szondázási görbékre számíthatunk. Ez azt jelenti, 
hogy elektromos szondázásaink kiértékelésekor (bizonyos 
határok között) a rétegek vastagsága és fajlagos ellenállása 
nem határozható meg egyértelműen, hanem több megol
dás is lehetséges. Ezen a kedvezőtlen szituáción azzal lehet 
javítani, hogy több módszert együttesen alkalmazunk. Ta
pasztalataink szerint ilyen estekben hasznos az egyenára
mú (vertikális elektromos szondázás: VESz) és a váltóára
mú (pl. tranziens) módszereknek, a különböző szemcse
méretű összletek polarizálhatóságának és a mérnökgeo
fizikai szondázásoknak együttes alkalmazása. E módszer
együttes mellett is hasznos elméleti modellszámításokkal

kontrollálni a feldolgozás, az értelmezés eredményeit. E 
komplex kiértékelés érdekében dolgoztak a feladat teljesíté
sén az Elgoscar és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geo
fizikai Intézet (ELGI) munkatársai, valamint nyugdíjas 
kollégák.

A következőkben egy kissé bővebben elemezzük az 
egyes geofizikai módszerek lehetőségeit, egymást kiegészí
tő tulajdonságait, majd röviden ismertetjük az egyes terü
leteken elért kutatási eredményeket. Különböző modellszá
mításokkal igyekszünk bizonyítani értelmezésünk helyessé
gét, rávilágítva azokra a lehetőségekre is, amelyek újabb ki
egészítő geológiai ismeretek kapcsán módosíthatók. Végül 
javaslatot teszünk további kutatásokra.

2. Az alkalmazott módszerek kiválasztásának szempontjai

A kutatás során a geoelektromos, illetve mérnökgeo
fizikai módszerek közül négyféle méréstípust használtunk. 
E mérések eredményeinek együttes kiértékelésével az egyes 
képződmények, fizikai paramétereit komplexen tudtuk 
értelmezni.

2.1. Vertikális elektromos szondázás (VESz)

A VESz-mérés a geofizika egyik legrégebben alkalma
zott, jól bevált módszere.. A mérés során két tápelektróda 
(AB) segítségével egyenáramot vezetünk a földbe, és a táp
elektródák tengelyében középen két mérőelektródával 
(M N) a föld felszínén mérjük a potenciálkülönbséget, 
amely arányos az áram által átjárt közeg fajlagos ellenállá
sával. A behatolási mélység változtatása a tápelektródák 
távolságának változtatásával történik. Ilyen módon a kuta
tási mélység elvileg szinte tetszőlegesen növelhető. A ku
tatási mélység növelésével azonban a felbontás rohamosan 
romlik. Tudnunk kell még, hogy amikor az áram újabb és 
újabb réteghatárokhoz ér, mindig „megtörik”, ezért a 
kutatás valódi mélysége többréteges felépítésű területen 
mindig kisebb, mint homogén féltér felett. A réteg valódi 
.vastagságának, mélységének és a vertikális szondázásból



meghatározott „elméleti” vastagságnak, mélységnek a 
hányadosa az anizotrópia-tényező, amely magából a VESz 
mérésből sohasem határozható meg. A szondázásokat is
mert vastagságú és ismert fajlagos ellenállású rétegsor 
felszínére számított elméleti görbékkel hasonlítjuk össze, 
és ebből következtetünk a mérési pontra vonatkozó réteg
sorra. Mindez ma már automatikus számítógépes inverzi
ókkal történik. Ezeknek több fajtája terjedt el. Az egyik 
válfajuk a direkt inverzió, amely igen sok rétegre tudja bon
tani a rétegsort, és szinte folyamatosan érzékelteti a fajla
gos ellenállás mélység szerinti változását. Ilyen eljárás az 
általunk is alkalmazott ZoHDY-féle algoritmus. A kiérté
kelési eljárások másik válfaja viszonylag kevés rétegre 
igyekszik felbontani a rétegsort. Ilyen az általunk is alkal
mazott MARQUARDT-féle algoritmus. A rétegek valódi vas
tagságát az anizotrópia miatt más adatokból kell megsze
reznünk. Ez a módszer egyik nagy hátránya.

2.2. Gerjesztett polarizációs mérés (GP)

Ezt a módszert eredetileg a szulfidos ércek kutatására 
fejlesztették ki, és csak később alkalmazták üledékes me
dencékben, vízkutatási problémáknál. A fizikai jelenség, 
amelyen a mérés alapul, az elektróda vagy az agyagásvá
nyok membrán-polarizációja. A jelenség az akkumulátorok 
működéséhez hasonlítható. Amikor egyenáramot vezetünk 
a talajba, akkor a szulfidos ércek vagy az agyagásványok a 
felületükön megkötik a töltéseket. Az áram kikapcsolása 
után a megkötött töltések viszonylag lassú visszaáramlása 
kezdődik meg (kisül az akkumulátor), és ezért a mérő elek
tródákon még a tápelektródák kikapcsolása után néhány ti
zed másodperc múlva is tudunk potenciál-különbséget mé- 
ni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a töltéseket legjob
ban a kőzetliszt szemcseméretű részecskék tudják megköt
ni. Ilyen szemcseméret pl. a homok- és agyagrétegek hatá
rán fordul elő. A 2. ábrán a szemcseméret-változás függvé
nyében láthatjuk két fizikai paraméternek, a fajlagos ellen
állásnak és a polarizálhatóságnak a változását. Míg a szem- 
cséméret növekedésével a fajlagos ellenállás egyenletesen 
nő, a polarizálhatóságnak a közepes szemcseméretnél van 
maximuma. Ennek alapján könnyen belátható, hogy a két 
paraméter együttes mérése többletinformációt nyújt. Egy
részt olyan diagramok szerkeszthetők, amelyek a fizikai pa
raméterek és az átlagos szemcseméret közötti összefüggé
seket szemléltetik. Ezek litológiai, hidrogeológiai informá
ciót hordoznak. Másrészt érzékelhető, hogy a felszínen 
m ért polarizálhatóság és a rétegzettség között (homok
agyag rétegek váltakozásánál) határozott összefüggés van. 
Azaz akkor is érzékelhetjük, hogy sok vékony rétegünk 
van, ha a VESz-görbékből ilyen felbontás nem várható el. 
(Ugyanolyan vastag összletnek — elektromos rétegnek -  ki
sebb a polarizálhatósága, ha viszonylag vastagabb rétegek
ből áll, és nagyobb a polarizálhatósága, ha vékonyréteges 
az összlet.)

A GP-módszert tehát érdemes a VESz-módszerrel 
együtt alkalmazni. Ezt az ELGI fejlesztésű Diapir-mű- 
szerrel nem is nehéz megtenni, hisz ez éppen arra alkal
mas, hogy ugyanazon elektróda-elrendezés mellett, 
amellyel a fajlagos ellenállást határozza meg, képes egy-két 
kapcsoló-váltással a polarizálhatóságot is megmérni.

2.3. Tranziens elektromágneses szondázás (TEM)

Bár az első kísérleti tranziens elektromágneses mérése
ket már a 60-as évek végén Magyarországon is elvégezték,

technikai okokból (főleg a 10-100 m-es mélységek tarto
mányában) csak az utóbbi tíz évben terjedt el a módszer, 
amelynek alkalmazásához az Elgoscar a kanadai 
GEONICS cég EM -37 típusú műszerét és annak 
PROTEM nevű továbbfejlesztett változatát használja. Az 
eljárás lényege, hogy egy adóhurokba áram ot vezetnek, 
amelynek hatására az áram kikapcsolásakor a talajban ör
vényáramok keletkeznek. A kikapcsolás elektromágneses 
impulzusának magas frekvenciás komponensei kis mély
ségben, alacsonyfrekvenciás komponensei nagy mélység
ben csillapodnak, de a csillapodások mértéke a geológiai 
„rétegek” fajlagos ellenállásától is függ. Gyakorlatilag eb
ből az egyenáramú, geometriai szondázásokhoz hasonló 
szondázási görbéket állíthatunk elő, amelyeket hasonló
képp értékelhetünk ki. Az egyenáramú mérésekhez képest 
előny, hogy sokkal kisebb területen valósítható meg hason
ló behatolású mérés, mint a geometriai szondázásnál (a 
mérés pontszerűbb). Mivel az elektromágneses tér vertiká
lis komponensét mérjük, a rétegvastagságokat és a rétegek 
fajlagos ellenállását nem terheli a VESz-nél fellépő anizot
rópia. A 3. ábrán VESz- és tranziensgörbéket mutatunk be, 
és a belőlük leolvasható anizotrópia-értéket, amely a réteg
zettség jellemzője.

A tranziens módszer hátránya viszont, hogy a kutatási 
mélységintervallum érősen műszerfüggő. Sem tetszőlege
sen kicsiny, sem tetszőlegesen nagy mélységek nem kutat
hatók egyazon műszerrel.

Érdekes még megemlíteni, hogy az egymás alatt elhe
lyezkedő, különböző kis- és nagyellenállású rétegek közül a 
tranziens módszer inkább a kisellenállású rétegekre, a 
VESz inkább a nagyellenállásúakra érzékeny, azaz az egy
ikkel az egyik típusú, a másikkal a másik típusú réteg mu
tatható ki nagyobb biztonsággal.

Itt is érezhető tehát, hogy az egyenáramú és a váltó
áramú (pl. tranziens) módszer együttes alkalmazása biz
tonságosabb, mintha ezek közül csak valamelyiket alkal
maznánk. • -

2.4. Mérnökgeofizikai szondázás (MGSz) .

A mérnökgeofizikai szondázás a hagyományos talaj- 
mechanikai, ún. statikus szondázás és a fúrólyukban vég
zett geofizikai mérések kombinációjával jö tt létre. Az 
ELGI fejlesztésű, az Elgoscar által továbbfejlesztett eszköz 
4 cm átmérőjű szondát sajtol a talajba, s eközben több 
talajmechanikai paramétert mér, pl. a lenyomáshoz szük
séges összerőt, a szondacsúcson fellépő csúcsellenállást, 
amely a törőszilárdsággal arányos mennyiség. A lenyomott 
cső belsejében ezután megmérik a természetes gamma
aktivitást, amely első közelítésben az agyagtartalommal 
arányos. Emellett egy sugárforrás segítségével folyamato
san megmérhetjük a csőben a gamma-gamma-aktivitást, 
amely etalonokon történt hitelesítések alapján a térfogat- 
súlyra jellemző. Neutronforrás alkalmazásával pedig a 
hidrogénion-koncentrációról kapunk felvilágosítást. A 
felszínhez közel ez elsősorban a víztartalomról tájékoztat.

A szondázással az első kemény kőzetrétegig lehet lejut
ni. Laza üledékes összletben ez általában néhányszor tíz 
métert jelent. A mért négy-öt paraméter alapján a harán- 
tolt összlet rétegekre bontható, az egyes rétegek pedig tu
lajdonságaik alapján minősíthetők. Ez azt jelenti, hogy. a 
számítógép-vezérelt eszköz öt mért paraméteréből akár 10 
cm vastagságú, eltérő fizikai paraméterű rétegek is kimu
tathatók (4. ábra). Ezt az értelmező programot kellő helyi 
összehasonlító adat ismeretében a helyi nevezéktanhoz



lehet igazítani (az ábrán a Kisalföldön használt nevezéktan 
szerepel). A mérnökgeofizikai szondázó berendezés alkal
mas folyadékszintek mérésére, valamint folyadék és talaj
minták begyűjtésére is (ez utóbbit kívánt mélységből).

3. A geoelektromos és mérnökgeofizikai kutatások 
eredményei

Az alkalmazott mérési módszerek együttes kiértékelé
sével a földtani felépítés pontosítható, a képződmények fi
zikai paraméterei meghatározhatók. Az elért eredménye
ket területenként ismertetjük.

3.1. Udvari térsége

Udvari község K-i határában két, egymásra közel merő
leges szelvény mentén 39 ponton VESz (GP) és tranziens 
módszerrel mértünk, valamint a két szelvénynek összesen 
8 pontján mérnökgeofizikai szondázást végeztünk. A két 
szelvény kereszteződésében mélyült az Udvari-2A fúrás, 
amelynek rétegsorával és elektromos karotázsszelvényével 
is összehasonlíthattuk felszíni mérési eredményeinket. Az
5. ábra jobb oldalán látható a felszíntől 200 m mélységig 
az a rétegsor, amely a rétegsornak a felszíni mérésekre jel
lemző felbontását adja az elektromos fajlagos ellenállás ér
tékek alapján. Az ábra bal oldalán a kék színű „cikcakkos” 
vonal a fúrólyukban végzett elektromos karotázsszelvény, 
amely sok vékony (kisebb és nagyobb ellenállású) réteget 
tud megkülönböztetni. Ha ezt a görbét megkísérelnénk 
hosszabb egyenes szakaszokkal kiegyenlíteni, akkor azt 
tapasztalnánk, hogy lényegében azokat az összleteket külö
nítenénk el, mint amelyeket a VESz, a tranziens és a GP 
szondázási görbék kiértékelésével kaphatunk. Az ábrából 
egyértelmű, hogy lényegében négy geoelektromos rétegünk 
van. Ezek közül a felső kettő a lösz, amelyet a talajvízszint 
bont két (egy felső, száraz, nagyobb ellenállású és egy alsó, 
nedves, kisebb ellenállású) összletre. A lösz alatt a rétegsor 
legkisebb ellenállású összlete, egy 10 Qm-es fajlagos ellen
állással jellemezhető agyagos összlet található. Végül a ne
gyedik réteg fajlagos ellenállása nagyobb a felette lévőnél. 
Ezt egy felsőpannóniai homokos összletként lehet értel
mezni, amelyből a község vízmúkútjai az ivóvizet termelik.

Ha a részleteket vizsgáljuk, akkor észre kell vennünk, 
hogy már a löszön belüli első réteghatár megvonásában és 
a fajlagos ellenállás számszerű értékében sem teljesen 
azonos az egyes módszerek eredménye. Ez természetesen 
földtani okokra vezethető vissza. Egyrészt arra, hogy a ré
teghatár nem éles, hanem több méteres átmeneti szakaszt 
tapasztalunk. Ha még az itt be nem mutatott szeizmikus 
eredményeket és GP karotázsméréseket is figyelembe 
vesszük, akkor érzékelhetjük, a mérnökgeofizikai szondá
zás lenyomott fúrószárában pedig konkrétan megmérhet
jük, hogy ebben a finomszemcsés löszben a talajvízszint 
ott van, ahol a fajlagos ellenállás stabilan lecsökken a 
20-30 Qm közötti értékre. De felette a kapillárisokban a 
víz több méterrel feljebb is előfordul, ami ellenállás-csökke
néshez, a polarizálhatóság változásához vezet. Jellemző, 
hogy ha a VESz-görbét úgy akarjuk kiértékelni a 
MARQUARDT-algoritmussal, hogy az összletet 4 helyett 6 ré
tegre bontsa, akkor az, ezt az átmeneti (szaturációs) zónát 
két elektromos rétegre bontja.

Érdekes megfigyelni, hogy a harmadik réteg tűnik a 
leghomogénebbnek, a legagyagosabbnak. Alsó határa 
azonban megint nem egyértelmű, a különböző módszerek

10-15 m mélységdifferenciával adják meg a határt, mert az 
átmenet a több homokcsíkot tartalm azó felsőpannóniai 
összlet felé sem ugrásszerű, hanem folyamatos.

Úgy érezzük, az 5. ábra jól érzékelteti, hogy mire alkal
masak a geoelektromos módszerek a felső 200 m-es összlet 
kutatásában.

A fúrástól távolodva, a N y-K  irányú szelvényben mu
tatjuk be kutatási eredményeinket. A 6. ábrán, a mintegy 3 
km hosszúságú geofizikai szelvényben végzett VESz- és 
tranziensmérések direkt, ZoHDY-féle inverziója vertikális 
metszetet ad a fajlagos ellenállás mélységi változásáról. A 
VESz a felszíntől jelzi a lösz inhomogenitásait és azt, hogy 
ez a rétegsor legnagyobb fajlagos ellenállású összlete. Azu
tán lefelé haladva a kék színek jelzik a 80-100 m vastág és 
viszonylag homogén agyagos összletet, amelyben a fúrástól 
mintegy 800 m-re keletre az egész összlet fajlagos ellenállá
sának megnövekedését láthatjuk, és a szelvény keleti vége 
felé mintha több rétegre bomlana ez az összlet. Ezt a meg
állapítást főleg a VESz alapján mondhatjuk. Ez összhang
ban van azzal, amit a módszerek leírásánál már említet
tünk, hogy a VESz a nagyellenállású betelepülésekre érzé
kenyebb. Végül mindkét módszer érzékeli, hogy a szelvé
nyek legalsó (legmélyebb) részén az ellenállás növekszik.

A 7. ábrán a VESz- és tranziensmérések (négyréteges) 
rétegm odelles feldolgozását (MARQUARDT-algoritmussal) 
és az 5. ábrának m egfelelő földtani értelm ezést láthatjuk. 
Ehhez még az alábbiakat lehet hozzátenni. A lösszel azo
nosítható első két réteg közül a felső vastagsága a felszíni 
topográfia függvényében erősen változik , de a m ásodik  
réteg alja közel v ízszin tes, és a 100 m körüli tengerszint 
feletti m agasság körül található. Ezt m ásképpen úgy is 
mondhatjuk, hogy valószínűleg az egykor vízszintes telepü
lésű és egyenletes vastagságú löszfelszín mai formáját az- 
erózió alakította ki. Am int már korábban is szó volt róla, a* 
löszt a talajvízszint bontotta két rétegre, de mivel á finom 
szem csés lö ssze l összefüggésben  a kapillárisokban a 
vízem elkedés je len tős, a m érések k iértékelésénél a mér
nökgeofizikai szondázásokkal m eghatározott talajvízszin
tet fogadtuk el, és a görbekiértékelés mechanizmusába ezt 
kényszerfeltételként beültettük.

Felülről a harmadik réteg is közel szintes településű és 
40-60 m összvastagságú. Noha e négyréteges feldolgozás
nál ez homogénnek tűnik; azért szólnunk kell arról, hogy 
ez valójában csak az első közelítésre érvényes. A legfeltű
nőbb, hogy a fúrástól mintegy 800 m-re K-re lévő közép
ponttal egy 600-800 m széles sávban ennek az összletnek 
a fajlagos ellenállása a környezetéhez képest észrevehetően 
(30-60%-kal) megnő, amint ezt az előző ábrán is érzékel
hetjük. Mi arra gondolunk, hogy itt egy ősi folyónak a kör
nyezetéhez képest nagyobb szemcseméretű teraszát, horda
lékkúpját harántoltuk. Ez a jelenség az itt nem közölt, me
rőleges szelvénynek egy szakaszán is tapasztalható, amely
nek alapján ez az elképzelt egykori folyó ÉNy-DK irányú 
lehetett. Ez a feltételezett egykori folyómeder egyébként 
éppen egy, a mai felszínen látható völgy alatt húzódik, 
ezért fölmerült a kétely, hogy ezt a hatást nem a felszíni 
morfológia szondázási görbét torzító következményeként 
detektáltuk-e. Ezt a kérdést kétdimenziós modellszámítás
sal is megvizsgáltuk, az eredményekre még visszatérünk. 
Annyit azonban most is állítunk, hogy ilyen jellegű görbe
torzulást, amely a felszíntől 40-100 m mélységintervallum
ban elhelyezkedő réteg fajlagos ellenállását ilyen mérték
ben megváltoztatná, nem tartunk valószínűnek, mert kes
kenyebb, mélyebb és hasonló völgyek esetén máshol nem 
tapasztaltuk ezt a jelenséget.



Szólnunk kell még a löszdombok mérnökgeofizikai 
szondázással történt vizsgálatáról. Ez a módszer ugyanis 
sokkal részletesebb felbontásra képes, mint a felszíni geo- 
elektromos módszerek.

Bemutatott szelvényünkben ( 8. ábra), sajnos, mind
össze csak négy pontban történt ilyen vizsgálat, de ez is 
jelzi, hogy a mérnökgeofizikai szondázásokkal a löszt to
vábbi rétegekre lehet felbontani (20-40 m mélységig). A 
topográfiát lesimítva követő vízszinten és a kapilláris zóna 
felső határán túl ettől várhatjuk elsősorban, hogy főleg a 
csúcsellenállás (rétegellenállás) és a természetes gamma
aktivitás segítségével kijelölhetők a homokrétegek és a 
keményebb padok, amelyek közel vízszintes településúek. 
Ez a megállapítás ebből az egy példából talán nem egyér
telmű, de teljesen hasonló tapasztalatot szereztünk min
den itt említett területen. A 8. ábráról az is látszik, hogy a 
szelvény Ny-i felén kijelölt 160 m-es tengerszint feletti ma
gasságban érzékelt szint a szelvény K-i felén nem látható. 
Meggyőződésünk szerint azért nem, mert onnan ez a szint 
lepusztult.

3.2. A Diós bérény és Szárazd közötti terület

A Diósberény és Szárazd közötti területen négy szel
vényt mértünk. Ezek közül a közel É -D  irányú, dombhá
ton végigfutót mutatjuk be, amelyen a Diósberény-1A fú
rást is mélyítették (9. ábra). Itt egyetlen ábrán láthatjuk 
mindazt, amit Udvarinál három ábrán, de a kép alapvetően 
hasonló. Ezt leginkább az ábra alján látható négyréteges 
modell bizonyítja. Itt is igaz például, hogy a lösz vastag
sága (É-ról D felé) úgy csökken, mint a tengerszint feletti 
magasság. Azután Udvarihoz hasonlóan itt is létezik a má
sik két elektromos réteg is, csak talán kissé nagyobb átla
gos fajlagos ellenállás és nagyobb vastagságbeli változátos- 
ság jellemzi ezeket az összleteket. A kiemelhető különbsé
gek közül megemlíthetjük a löszös összleten belüli, nagyjá
ból szintes településű, homoknak értelmezhető, nagyobb 
ellenállású betelepüléseket.. A felülről harmadik, agyagos 
összlet is vékonyabb, és főleg a nagyellenállású betelepülé
sekre érzékenyebb VESz a nagyobb (felszíntől számítva 
100 m körüli) mélységekben több helyen is homokos össz- 
letekre enged következtetni.

3.3. Üveghuta környéke

Pa. üveghutai területen csak néhány mérnökgeofizikai 
szondázást végeztünk. Ezek a szondázások 20-30 m-es 
mélységben áthatolhatatlan keménységű kőzetben akadtak 
meg, amely minden bizonnyal a lösz alatti gránitmurva.

A harántolt löszön belül több szint is kimutatható, első
sorban a rétegkeménység és a természetes gamma-aktivitás 
alapján. A 10. ábrán az üveghutai MGSz szelvény látható. 
Ha ezt tüzetesebben megvizsgáljuk, talán ellentmondásba 
kerülünk azzal a korábbi állításunkkal, hogy eddigi tapasz
talatunk szerint a löszökben kimutatható és bizonyos fizikai 
paraméterekkel jellemezhető, követhető szintek egyben 
közel vízszintesek is. E szelvényben ez a szabályszerűség 
nem látható. Az ellentmondás azonban lehet látszólagos is, 
hiszen a mintegy 3,5 km hosszúságú szelvényen mindössze 
4 szondázásunk volt. 20-30 m vastag képződményeket ilyen 
állomássűrűség mellett talán nem is lenne szabad össze
kötni. Könnyen elképzelhető, hogy ha a kutatási mélységgel 
pontsűrűségünk is összemérhető lenne, teljesen másképp 
kellene összekötni a szinteket. Ebből az ábrából ezért első
sorban azt a következtetést szeretnénk levonni, hogy az

MGSz-kutatásokkal a lösz vastagsága meghatározható, és
bizonyos belső bontásra is lehetőség nyílik.

3.4. Általános következtetések

Kutatásainkból néhány általánosítható következtetést
vonhatunk le. Ezek az alábbiak:
1. A mély üledékes medenceterületek felső 200 m-es össz- 

lete négy geoelektromos rétegre bontható. A felső két 
réteg a lösz, amelyet a talajvízszint bont egy felső száraz, 
nagyobb fajlagos ellenállású és egy alsó, elárasztott, ki
sebb ellenállású rétegre.

2. A löszt a mérnökgeofizikai szondázásokkal és helyen
ként a VESz-mérésekkel is bontani lehet, de ehhez a 
mérnökgeofizikai kutatások pontsúrűségének és a kuta
tandó mélységnek összhangba kell kerülni.

3. Valószínű, hogy a löszben kimutatható különböző fizi
kai paraméterrel jellemezhető szintek nagyjából szintes 
településúek, mint maga a lösz is, amelynek felszínét az 
erózió alakíthatta a mai formájúra.

4. Az eddigi vizsgálatokból általánosságban megfigyelhető, 
hogy a dombhátak viszonylag homogének, míg a domb
hátak csapására merőleges irányokban jelentősebb inho
mogenitások is előfordulhatnak.

5. A négyréteges geoelektromos modellek 100 m-nél mé
lyebb tartományú részeiben, főleg a VESz mérésekből 
inhomogenitásokra, homokosabb összletek megjelenésé
re következtethetünk. Ezeknek önálló rétegként való 
kiértékelése elvileg lehetséges, de ekvivalencia problé
mák miatt méréseinktől független kiegészítő adatok nél
kül ez földtani szempontból is elfogadható megoldáshoz 
nem vezet.

6. A vastag üledékkel fedett területeken, több-kevesebb 
részletességgel négy helyen végeztünk kutatásokat. Ud
vari környékén a löszhát ugyan nem túl nagy kiterjedé
sű, de nem észleltünk benne homokcsíkokat, amelyeken 
át az esetlegesen megsérült tározókból radioaktív szeny- 
nyezés juthat a felszíni vízfolyásokba.

7. Jóllehet méréseinknek az itt is bemutatott és a részjelen
tésekben is közölt értelmezését szakmailag korrektnek 
ítéljük, indokoltnak éreztünk néhány olyan kiegészítő 
vizsgálatot, elsősorban elméleti és modellszámításokat 
elvégezni, amely egyes esetekben azt bizonyítja, hogy 
egy-egy jelenséget helyesen értelmeztünk. Más esetekben 
megmutatjuk, hogy mit lehet a mérések megengedte ha
tárok között másképp értelmezni és ezáltal a földtani 
megfigyelésekkel jobb összhangot találni a részletekben 
is. A következőkben ez utóbbi vizsgálatokról számolunk be.

4. Modellszámítások és fejlesztési eredmények

A kutatás során alkalmazott módszerek eredményeinek 
feldolgozása és kiértékelése néhány más területen is alkal
mazható eredményt is hozott. Ezeket az alábbiakban is
mertetjük.

4.1. VESz-modellek

A  vertikális elektromos szondázási eredmények elem
zése során bizonyos problémák megoldására külön figyel
met kellett szentelnünk. A különböző modellezések ered
ményeit a mérések kiértékelése során felhasználtuk.



4.1.1. Homokcsík kimutathatósági kritériuma a löszben

Feladatunk volt annak tisztázása, nyílik-e lehetőség ar
ra, hogy a dombtetőn beszivárgó víz ne a mélyben lévő ré
tegvizekbe, hanem a több területen is megismert, közel víz
szintes településű,, vízvezető homokrétegeken át a völgyek 
felszíni vízfolyásaiba jusson. A homokrétegek kimutatásá
ra a felszíni geofizikai módszerek közül a VESz-nek vi
szonylag jó esélyei vannak. Ezért modellszámítást végez
tünk annak illusztrálására, hogy az adott rétegvastagság és 
fajlagos ellenállás-viszonyok között milyen mélységben, 
milyen vastag homokréteget képes érzékelni a módszer. A 
11. ábrán egy ilyen modellt láthatunk. Az ábra bal oldala 
egy völgyet szimulál, ahol a 20 Qm-es (agyagos vagy vízzel 
elárasztott löszös) összlet a felszínen van. Ha a völgy aljá
ról elindulunk (jobbra) a dombtető felé, először a 100 Dm
esnek választott homokrétegre érünk, amely vízszintesen 
települ és 20 m vastag. Tovább haladva a dombtető felé el
érjük a homokréteget fedő (száraz) löszt, amelynek fajla
gos ellenállását 50 Qm-nek választottuk, és amelynek vas
tagsága arányos a tengerszint feletti magassággal. A lösz 
vastagsága tehát változó. Az alatta lévő homokréteg vastag
sága állandó, és fajlagos ellenállása kétszerese a löszének. 
Az eredmények érzékeltetésére az ábra tetején ábrázoltuk, 
a völgyben, a völgy oldalában és a völgy tetején számitott 
VESz görbéket és egyszerűsített kiértékelésüket. Amikor 
mérési pontunk a homok felszínén van, természetes, hogy 
a görbe jelzi a homokot. A domboldalban, ahol még kis 
mélységben van, szintén jól érzékelhető, biztosan kimutat
ható. Azonban a dombtetőn mért görbében a homokréteg 
hatása ugyan még érzékelhető, de már elég gyengén.

A levonható végkövetkeztetés az, hogy ilyen fajlagos 
ellenállás-arányok mellett a homokréteg akkor mutatható 
ki, ha települési mélységének és vastagságának aránya 3,5- 
nél kisebb. Tehát konkrétan: l:2-es ellenállásarány mellett 
egy 20 m vastag homokréteg akkor mutatható ki, ha 70 m- 
nél nincs mélyebben. Kedvezőbb lenne a homokréteg ki- 
mutathatósága, ha a lösz fajlagos ellenállását kisebbnek 
választanánk, azzal az indoklással, hogy a talajvízszint 
alatti lösz fajlagos ellenállása — méréseink szerint — kisebb 
volt a modellben választott értéknél. Ez azonban nem so
kat változtat a helyzeten. Az eredmény tehát nem túl ked
vező, hiszen sokkal kisebb vastagságú homokrétegek is 
valószínűek, ami azt jelenti, hogy egy 2 m vastag homokré
teg 8 m mélyen VESz-szel már nem mutatható ki. Ezen a 
reális problémán azonban segít a mérnökgeofizikai szon
dázás, amely 10 cm-es vastagságú rétegek kimutatására is 
alkalmas.

4.1.2. A felszíni domborzat hatása a VESz-görbére

Mint a legtöbb geofizikai módszernél, a VESz-görbék 
esetében és az általunk alkalmazott kiértékelési eljárások 
elméleti megoldásainál is horizontális, homogenitást tétele
zünk fel, azaz feltételezzük, hogy az általunk meghatáro
zott elektromos rétegek kiterjedése a mérések dimenziói
hoz képest végtelen. Tehát a mérési pont környezetében 
sem vastagságuk, sem fajlagos ellenállásuk nem változik. 
Nyilvánvaló, hogy esetünkben ez már a felszín domborzati 
viszonyai miatt sem teljesül. A kérdés csupán az, hogy ez 
mennyiben befolyásolja értelmezésünket, milyen mérték
ben torzítja azt a négyréteges geoelektromos modellt, ame
lyet meghatároztunk a tervezett hulladéklerakók térségé
ben. A minden szempontra kiterjedő részletes vizsgálat kü
lön tanulmányt eredményezhetne, ezért itt most csak egy

olyan esettel foglalkozunk, amely az eredmények felhasz
nálásában problémát okozott.

Udvari térségében mindkét szelvényünknek egy szaka
szán azt tapasztaltuk, hogy a felülről számított harmadik 
(agyagos) összlet fajlagos ellenállása megnő. Ezt úgy értel
meztük, hogy talán egy eltemetett ősi folyó húzódik itt, 
amelynek egykori medrében (teraszain, hordalékkúpján) a 
környezeténél durvább szemcseméretű (homokos) üledé
kek keletkeztek. Érdekesnek tűnt, hogy ez az általunk fel
tételezett ősi folyó éppen egy mai völgy alatt húzódik. Fel
vetődött tehát a kérdés: nem lehet-e ez az egész jelenség a 
felszíni domborzat okozta görbetorzulás eredménye?

A vizsgálathoz Prácser Ernő létrehozott egy, a 
„végeselem”-módszeren alapuló kétdimenziós VESz-mo- 
dellszámítási eljárást. Ezt követően felvettünk két 150><60 
pontos rácshálóban két modellt. Mindkettőben a már több
ször említett négyréteges geoelektromos modellen végez
tük a számításokát, amely a rétegek vastagságára és fajla
gos ellenállására az Udvari mellett mért szelvényeink konk
rét adatait használja fel. A 12. ábra felső részén a legfelső 
rétegből (az Udvaritól K-re eső völgy szélességének és 
mélységének megfelelően) „kiharaptunk” egy darabot, míg 
az ábra alsó felén ezt a völgyet egyenletes vastagságú lösz
szel kitöltöttnek képzeltük el. Az előbbi tehát a domborzat
tól torzított felszín, az utóbbi a vízszintesen homogén ré- 
tegmodellnek felel meg. A modell segítségével kiszámol
tunk egy olyan szondázási görbét, amelynek középpontja a 
völgy alján van, de a szondázás során a tápelektródák a 
völgy oldalának mind magasabb helyzetébe kerülnek, végül 
elérik a szomszédos dombtetőket (a valóságban ugyanis a 
mérés így történt).

Ugyancsak kiszámoltuk a vízszintesen rétegzett modell 
feletti látszólagos ellenállás-görbét is, és mindkettőt kiérté
keltük a konkrét mérések feldolgozásánál is alkalmazott 
MARQUARDT-inverzióval. A két feldolgozás természetesen 
nem adott azonos eredményt, de megállapíthatjuk, hogy 
egyrészt a felszínhez közelebbi két réteg ellenállás- és vas
tagságparaméterei lettek pontatlanabbak, és a harmadik
negyedik réteg ellenállását és mélységét már alig zavarja a 
felszíni domborzat. A vizsgálódás alapvető szempontja 
azonban annak eldöntése, hogy növekedhet-e a völgyhatás
tól a harmadik réteg fajlagos ellenállása. Ezzel kapcsolat
ban le kell szögeznünk, hogy az a jelentéktelen különbség, 
amely a kritikus harmadik rétegnél fellép, éppen ellentétes 
hatású, mint amely kérdésessé tehetné az eltemetett ősi 
folyóvölgy létezését. Tehát a felszínen lévő völgy hatása az 
adott esetben inkább csökkentette, mint növelte a harma
dik réteg ellenállását.

4.1.3. Ekvivalencia-problémák

Az ekvivalencia minden geoelektromos szondázásnak 
gyakori gondja. Lényege az, hogy ha a geoelektromos réte
gek vastagsága nem elég nagy, akkor ugyanaz a szondázási 
görbe többféleképpen is értelmezhető. A gyakorlatban ez a 
jelenség elég sűrűn fordul elő. Általában az is igaz, hogy az 
ekvivalencia-probléma annál inkább előtérbe lép, minél 
nagyobb rétegszámú közelítéssel akarjuk a méréseket fel
dolgozni. A geoelektromos értelmező ezért szeretné minél 
egyszerűbb modellel közelíteni mérését, hogy amit állít, az 
globálisan igaz legyen, az értelmező pedig szeretne mind 
finomabb részleteket kifacsarni a mérésekből. Esetünkben 
Udvarinál is ez történt. A 6. és 7. ábrán megfigyelhetjük, 
hogy az egységes geoelektromos rétegként értelmezett, 
felülről harmadik réteg átlagos fajlagos ellenállása a szel



vény Ny-i felén mintegy 30%-kal kisebb, mint a K-i felén. A 
kérdés az volt, hogy nem lehetne-e a K-i résznek e harma
dik rétegét két rétegre bontani, mert a földtani megfigyelé
sek szerint a szelvény egyik felén ez zömmel kvarter korú, 
a másik felén viszont részben felsőpannóniai korú, részben 
kvarter korú üledékekből áll. E kérdésre lényegében azon
nal igennel válaszolhatunk, csak itt az szükséges, hogy va
lamilyen vastagság- vagy ellenállás-paramétert a földtani is
meretek alapján megkössünk, mert ha az egyiket megköt
jük, a másik már a kiértékelésből következik. Itt csak egy 
lehetőséget mutatunk arra, hogy ha az Udvarinál mért 401. 
szelvény D-i felén a harmadik réteget egy felső kisebb, de 
ugyanolyan fajlagos ellenállású rétegre akarjuk bontani, 
mint amilyen a fúrás közvetlen környezetét jellemzi, és egy 
másik nagyobb ellenállásúra, akkor a 13. ábrán látható 
eredményt kapjuk. Ez az eredmény természetesen nem az 
egyetlen lehetséges megoldás, de arra jó, hogy érzékeltes
sük: az ekvivalencia ilyen és ehhez hasonló megoldásokat 
enged meg.

4.2. Mérnökgeofizikai szondázások

A 10-50 m vastag lösznek a bontására a geofizikai 
módszerek közül a mérnökgeofizikai szondázás a legalkal
masabb. Ez a módszer jelenleg is intenzív fejlesztés alatt 
áll és olyan paramétereket is megadhat, amelyekre koráb
ban külön talajmechanikai vizsgálatokat kellett elvégezni. 
Az ésszerűség azt diktálja, hogy legalább a hagyományos 
módon elvégzett talajmechanikai vizsgálatok mellett 
(azokkal kontrollálva) használjuk fel ezt a módszert. Jelen
leg a mérnökgeofizikai szondázásokban mért adatokból az 
alábbi talajmechanikai paramétereket tudjuk meghatároz

ni: konzisztencia-index, súrlódási szög, víztartalom, víztelí
tettség, hézagtérfogat, hézagtényező, tömörség, agyagtarta
lom, száraz halmazsűrűség. Az egyes talajmechanikai para
méterek meghatározására szolgáló metódus és képletek 
helyett a 14. ábrán sematikusan bemutatjuk, hogy a mér
nökgeofizikai szondázó-berendezésünkkel közvetlenül 
meghatározott adatokból miként származtathatók a talaj- 
mechanikai paraméterek.

5. Következtetések

Igyekeztünk bemutatni, hogy a földtani kutatáson belül 
a fúrások költségeit csökkentendő, a felszíni geoelektro- 
mos módszerek együttese és az ún. mérnökgeofizikai szon
dázás miképpen tudja a kutatási költségeket csökkenteni, a 
fúrásokban megismert valóságot a közelebbi és távolabbi 
környezetre kiterjeszteni. A 3. fejezet végén hat pontban 
foglaltuk össze az áttekintő kutatások legfontosabb ered
ményeit, s egy hetedikben utaltunk arra is, hogy milyen nyi
tott kérdések maradtak. A nyitott kérdések vizsgálatára az 
áttekintő kutatások előtt, alatt és után folyamatosan végez
tünk elméleti vizsgálatokat, amelyekről röviden itt is beszá
moltunk. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a további
akban az itt ismertetett módszereink közül elsősorban a 
mérnökgeofizikai szondázás és a VESz fog nélkülözhetet
len eredményeket szolgáltatni. E két módszer nemcsak a 
kifejezetten földtani problémák megoldását segíti, hanem 
talajmechanikai adatokat is képes szolgáltatni. Azt is meg 
kell említenünk, hogy a gránitkibúvásos területek kutatásá
ban is szükségesnek tartjuk a geofizikai módszerek kiter
jedtebb alkalmazását.


