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Az üveghutai telephely körzetében a gránitot fedő negyedidőszaki üledékes összlet megismeréséhez 10 fúrásban állt rendelkezésünk
re komplex mélyfúrás-geofizikai méréssorozat. Az elektromos mérések alapján a lösz-összletet paleoklimatológiai ciklusokra osztottuk, 
míg a szuszceptibilitás-mérésből azonosítottuk a paleotalajszinteket. Ennek alapján elkészítettük a negyedidőszaki képződmények 
korrelációját, amelyet háromdimenziós axonometrikus ábrázolásban (3D formátum) is megjelenítettünk. A mélyfúrás-geofizikai méré
sekből meghatároztuk a negyedidőszaki képződmények hidrogeológiai tulajdonságait (porozitás, víztelítettség) is.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok üveghutai 
telephelyének kutatása során az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet és a Geo-Log Kft. feladata volt a mélyfúrás-geofizi
kai mérések kivitelezése és értelmezése. A teljesítés nyomán 
részletes képet sikerült kialakítanunk a negyedidőszaki lösz- 
összletről, a gránit mállási köpenyéről és az üde gránit repe
dezett zónáiról. A jelen kötetben mindhárom témakörnek 
külön tanulmányt szentelünk. Az alábbiakban a negyedidő
szaki összlet tagolásáról és jellemzéséről számolunk be.

A gránitot 40-60 m vastag — a pleisztocén jégkorszak 
idején lerakodott — löszüledék borítja, gránitkibúvások 
csak a völgyekben találhatók. A kőzettani és a geotechnikai 
információk közt a negyedidőszaki üledékes összletben a 
konszolidálatlanság miatt szoros összefüggés van. A kőzet
tani határok egyben permeabilitási kategóriák is, ezért a 
fedőösszlet hidraulikai képe szorosan összefügg a rétegtani 
viszonyokkal, amelyek tisztázása korrelációval lehetséges. 
A háromfázisú övben — bár a vízmozgás függőlegesen 
lefelé irányuló — a hidraulikai vezetési irányokat a perme- 
abilitás gátak, vagyis az agyagos szintek, elhelyezkedése is 
befolyásolja, ezért a paleotalajszintek korrelációja is 
hozzájárulhat a vízföldtani modell elkészítéséhez. A fedő 
üledékes összlet nagyrészt a talajvíztükör felett helyez
kedik el, ezért többnyire száraz, így a rétegek csak a fúrás 
környékén telítődtek többé-kevésbé folyadékkal. A víz
telítettség a mélyfúrás-geofizikai mérésekből számolható 
és részben -  ha a fúrófolyadék zavaró hatását tekintetbe 
vesszük -  jellemző az egyes rétegek eredeti állapotára, 
illetve áteresztőképességére is.

A domboldalban mélyített fúrások rétegsora a lejtőmoz
gások, suvadások következtében annyira zavart lehet, hogy 
nem korrelálható. A lösz szintezéséhez megfelelően zavar
talan településű rétegsorra van szükségünk, ami csak a domb
háton mélyült fúrások esetében áll fenn.

A következő fejezetekben ismertetjük, hogy az elektro
mos ellenállásgörbék ciklikus változásai miként követik az 
egyes löszképződési periódusokat, majd azt, hogy az egyes 
ciklusokban képződött fosszilis talajokat miként mutatható 
ki a mágneses szuszceptibilitás mérésével. A továbbiakban 
megvizsgáljuk a löszben képződött mészkonkréciós szintek 
hogyan jelentkeznek a mélyfúrás-geofizikai szelvényeken. 
Az 5. fejezetben az egyes ciklusokat a legjellemzőbb mély
fúrás-geofizikai szelvényekből készített kétváltozós di
agramok alapján vizsgáljuk. A rendelkezésünkre álló 10 fúrás 
közötti korrelációt ábrákon mutatjuk be, majd egyeztetjük a 
szinteket a földtani egységekkel is. A 8. fejezetben a méré
sekből levonható hidrogeológiai következtetéseket vizsgál
juk, és végül bemutatjuk a telephely földtani modelljének 
háromdimenziós axonometrikus ábrázolását.

2. Az elektromos ellenállás ciklikus változásai 
a pleisztocén lösz-összletben

A pleisztocén lösz-összletben több esetben — így Üveg
hután is — előfordul, hogy az elektromos ellenállás cikliku
san változik a mélység függvényében (7. ábra). Ezek a ciklu
sok hasonlítanak a regressziós ciklusokra, mivel felfelé nő 
az elektromos ellenállás. Figyelembe véve azonban, hogy a 
lösz-összlet eolikus képződésű — amit csak a paleotalajok- 
kal kapcsolatos utólagos geokémiai elváltozások módosíta
nak —, nem lehet szó a szemcseösszetétel hagyományos érte
lemben vett felfelé durvulásáról, mint a regressziós ciklusok 
esetében. Az ellenállás növekedése azonban itt is a fajlagos 
felület csökkenésével kapcsolatos, amit ebben az esetben a 
mésztartalom növekedésével lehet kapcsolatba hozni. A 
mésztartalom felülről lefelé csökken a fosszilis talajok mész- 
felhalmozódási szintjétől való távolság függvényében. Ennek 
megfelelően csak akkor keletkezik egy teljes — az elektro
mos ellenállásgörbén is felismerhető, lefelé agyagosodó és



mésztartalmában csökkenő -  ciklus, ha a klimatológiai 
ciklust lezáró paleotalajszint alatt megfelelően vastag lösz- 
összlet található. Ellenkező esetben, ha a paleotalaj mész- 
konkréciós szintje alatt agyag lenne a fekü akkor annak kis 
ellenállása miatt nem látnánk a tapasztalthoz hasonló cikli
kus változást. Az elektromos ellenállás ciklikus változásai a 
nagyobb löszképződési periódusokkal kapcsolatosak, de 
határaik nem esnek egybe azokkal. Mig egy-egy löszképző
dési periódus összletének alsó határa paleotalajszint felszí
nére esik, addig egy-egy geoelektromos ciklus alsó határa az 
ehhez a tartozó mészfelhalmozódási szint felszínét követi. 
A vastagabb lösz-összletek glaciális időszakokban képződ
tek, ezért az ellenállás ciklikus változásai lényegében a ple
isztocén nagyléptékű éghajlatváltozásaival vannak összefüg
gésben.

3. Fosszilis talajszintek azonosítása 
mágneses szuszceptibilitás mérés alapján

A pleisztocén löszök rétegtani tagolásához fontos a 
fosszilis talajok mint éghajlatjelző üledékek azonosítása 
(Florindo et al. 1999). A paleotalajok az enyhébb éghajla
tú interglaciálisokban — esetleg interstadiálisokban — kép
ződtek a korábban felhalmozódott löszön, így mindegyik 
egy-egy kronosztratigráfiai szintnek tekinthető, ezért azo
nosításuk a tektonikai értelmezés szempontjából is lényeges.

Az üledékes kőzetek mágneses szuszceptibilitása válto
zatos módon alakul, aszerint hogy melyik frakció a mágne- 
sezhetőség fő hordozója. Az üledékes kőzetekben, így a ta
lajokban is, gyakran az agyagfrakcióban levő hematit a fő 
mágnesezhető ásvány és nem a kőzetlisztfrakcióban levő 
magnetit. A mikron nagyságrendű hematitszemcsék, egydo- 
ménű szupérparamágneses részecskéket alkotnak az agyag
ban ezért annak viszonylag nagy a mágnesezhetősége 
(O’Reilly 1984). A földtani rétegsorokkal való egybevetés 
alapján a pozitív mágneses anomáliát a lösz-összletben a 
fosszilis talajok felső A és B rétege (talajgenetikai szintje) 
adja, míg a C réteg — ez a talaj mészfelhalmozódási szintje 
— mágnesezhetősége nem különbözik a lösz többi részétől. 
A lösz alig tartalmaz mágnesezhető ásványokat (körülbelül 
(3-5)-10'4 Sí a mágnesezhetősége), így a majdnem egy 
nagyságrenddel jobban mágnesezhető paleotalajok a mág
neses szuszceptibilitás görbén jellegzetes pozitív anomáliát 
adnak (1. ábra).

Az ellenállásgörbéken felismerhető ciklikus ismétlődés 
nehezebben mutatható ki, vagy fel sem ismerhető a mágne
ses szuszceptibilitás szelvényen, noha a fosszilis talajok ki
mutatására éppen ez a mérés a leginkább alkalmas. A paleo
talajok száma jóval nagyobb — akár 15-18 — is lehet, mint a 
fő löszképződési periódusoké, mivel egy interglaciálison 
belül több talajképződési ciklus is lehetett. Az éghajlat inga
dozása miatt több többé-kevésbé rövid hidegebb, a talajkép
ződésre kedvezőtlen löszhullási periódus tagolhatta azt, így 
a talajosodás az interglaciálison belül nem volt folyamatos. 
A jelenség az interglaciálisokban és interstadiálisokban (rész
ben a glaciális időszakok alatt is előfordulhatott) bekövetke

zett gyors éghajlatváltozással lehet kapcsolatban (flip-flop 
mechanizmus, M a z a u d  et al. 1999). Ha a löszhullási perió
dus rövid volt és közben lepusztulás is volt az idősebb talaj
ra hullott lösz a következő képződési szünetben teljes egé
szében talajosodhatott. Ennek következtében az egy inter- 
glaciálisban képződött paleotalajok lepusztulás közbeni ta
lajosodás miatt gyakorlatilag közvetlenül egymás fölött kö
vetkeznek, és az elektromos ellenállásgörbén kijelölhető pe
riódus alsó, kisebb elektromos ellenállású részét képezik. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy a paleotalajok akkor is közvet
lenül egymás fölött következnek, ha a rétegsor nem teljesen 
folytonos, akár suvadás, akár rejtett lepusztulási szint miatt. 
Ez utóbbi rétegzavarokra gyakran csak a fúrások közti kor
relációból lehet következtetni. Összefoglalva tehát a mágneses 
szuszceptibilitás mérés a rövidebb periódusú olyan változá
sok azonosítására alkalmas, amelyek egyébként más mérés
sel nehezen vagy egyáltalán nem lennének elkülöníthetőek.

4. Elmeszesedett horizontok a löszben

A löszben található mészkonkréciós szinteket a lösz 
egyes horizontjain képződött paleotalajok elmeszesedett C 
szintjével hozzuk kapcsolatba. A cikluszáró mészkonkréci
ós szinteknek viszonylag nagy az effektív porozitása. Ezért 
a sűrűség gyakran az elektromos ellenállással ellentétesen 
változik. Feltehetőleg az egy cikluson belüli kompakció a 
kevésbé meszes képződményeknél erősebb. Ezzel a kom- 
pakcióbeli különbséggel magyarázható, hogy a sűrűség né
hány esetben egyazon cikluson belül is lefelé nő. Ez a hatás 
annak ellenére megfigyelhető, hogy az agyagokkal szembe
ni átmérőbővülés, illetve kavernásodás ennek ellene hat, 
mert ezek miatt a mért látszólagos sűrűség kisebb lehet a 
valódinál, nem mindig sikerül a nagyobb kavernák hatását 
teljesen korrigálni (2. ábra). Az elektromos ellenálláshoz 
hasonlóan, a neutronporozitás alapján sem jelölhetők ki az 
egyes paleotalajszintek. A neutronporozitás a nedvességtar
tó agyagos paleotalaj rétegeknél nagyobb, mint a jobban ki
száradó elmeszesedett rétegeknél. A paleotalajok természe
tes gamma szintje agyagtartalmuk miatt viszonylag maga
sabb, mint a löszé, azonban nem mindig különíthetők el jól 
a nem mészkonkréciós lösztől annak földpát és agyagtartal
ma miatt. A mészkonkréciós szinteket tartalmazó összletek 
negatív gamma-anomáliával különülnek el a környezetük
től. Az egyes, nagyon vékony szinteket azonban csak mikro- 
ellenállás-méréssel (szondahossz 2,5 cm) tudjuk kimutatni 
(2. ábra). A mészkonkréciós szintek nagyobb ellenállásuk
kal különülnek el a környezetüktől. A mikroellenállás- 
görbéből kitűnik, hogy a mésztartalom korántsem egyenle
tesen csökken lefelé, csak a többi módszer nagyobb szonda
hosszainak átlagoló hatása miatt látszik úgy. Ennek a felis
merésnek az a jelentősége, hogy a nem paleotalajos lösz- 
összlet vízvezető képessége is anizotrop lehet.

A vízben lerakodott homokos-agyagos összletekben a 
természetes gamma pozitív anomáliáit a radioaktív anya
gokban gazdag agyagos üledék felhalmozódása az inaktív, 
durvább frakció rovására hozza létre. A szemcsemérettel



való kapcsolatot a szállítás közben történő szelektív fizikai 
és kémiai mállási folyamatok eredményezik. Az eolikus üle
pedést! löszben ilyen szelekció nincs, a lösz egy egyenletes 
természetes gamma szinttel jellemezhető, amelyben a nega
tív anomáliákat a mészkonkréciós szintek kialakulásával 
kapcsolatos kilúgozódási jelenség hozta létre, vagyis dest
ruktív folyamat következményeként alakultak ki. Az egyes 
talajok közti nem talajosodott, agyagos löszmaradványok 
természetes radioaktivitás szintje a paleotalajokéhoz erő
sen hasonló, ezért a természetes gamma módszer kevésbé 
hatásos eszköze a paleotalajok szerinti tagolásnak, mint a 
mágneses szuszceptibilitás.

5. Ciklusok kijelölése és jellemzése

Az elektromos ellenállásgörbék alapján az üledékes 
összletben az A, B, C, D, E jelű periódust különböztetjük 
meg, amelyek némi elcsúszással a fő üledékképződési egy
ségeket jelzik. Az A és C periódust két-két részre osztottuk. 
A mágneses szuszceptibilitás szerint kijelölhető korrelálha
tó paleotalajszinteket arab számokkal jelöltük (2. ábra).

A mérésgörbék alapján kijelölt ciklusokat egymásra kö
vetkező paleofáciesek sorozatából álló olyan egységnek 
vagy formációnak tekintjük, amely folyamatos fizikai, ké
miai, földtani történéssort képvisel. Az utóbbi a mélyfúrás
geofizikai szelvényeken tükröződik, és ez képezi a korrelá
ció alapját. A tényleges üledékföldtani ciklusok kezdete és 
vége az ellenállásgörbéken kevésbé feltűnő, ezért a geofizi
kai korrelációs egység határai nem esnek egybe vele. A cik
luskezdő paleotalaj földtani szempontból valójában még az 
idősebb ciklushoz tartozik. A görbealak szerint azonosít
ható geofizikai kép mellett a fizikai paraméterek közti kap
csolat jellemző egy formációra. E kapcsolatot diagramokon 
tanulmányoztuk. A diagramra illeszthető trendgörbe és a 
pontfelhő alakja konzekvensen ismétlődik az azonos for
mációhoz tartozó rétegösszletek közt.

A 3. ábrán megfigyelhető, hogy a két különböző behato- 
lású elektromos mérés közti lineáris kapcsolattól számotte
vően csak a legfelső üledékciklusnak (A) megfelelő pontok 
térnek el, mivel a mélyebb behatolású ellenállásmérés job
ban a hatása alá kerül a fúrást körülvevő, nem teljesen vízte
lített térrésznek. A D és E periódus minimális ellenállása 
kisebb, mint a fedőüledékeké, mivel ezekben a paleotalajok 
és az agyagos lösz feltehetőleg víztelítettebbek, mint a fedő 
rétegek. Ezt mélyebb helyzetük és nagyobb kompaktságuk- 
ból adódó rosszabb permeabilitásuk egyaránt indokolhatja. 
A mélyebb ciklusok minimális ellenállásai is alacsonyab
bak, amit azok nagyobb agyagtartalma is okozhat, melyet 
földtani laborvizsgálatok is jeleztek ( K o l o s z á r , M a r s i  

1998a, b) A kis ellenállású pontok a behúzott egyenestől 
minden periódusban felfelé térnek el, mivel a kis perme- 
abilitású, de részben kiszáradt agyagos rétegek ellenállása a 
fúráshoz közel kisebb az átnedvesedés miatt.

A 4. ábrán a két különböző szondahosszal — vagyis két 
különböző behatolással — felvett sűrűségmérés diagramján 
feltűnő, hogy az A ciklus pontjai lefelé jelentősen eltérnek a

gerincegyenestől (a rövidebb, kisebb behatolású szonda 
mér nagyobb sűrűséget), amit a rétegek szárazságával ma
gyarázhatunk. Ez összhangban van a 3. ábra értelmezésével.

Az 5. ábrán (neutronporozitás — elektromos ellenállás di
agram) szintén megfigyelhető az A ciklus elkülönülése. A ne
utronporozitás és az elektromos ellenállás logaritmusa közt 
szoros összefüggés tapasztalható. Az E ciklus (Tengelici Vörös
agyag) pontjai a D ciklus agyagos paleotalajos részének felel
nek meg vagyis az E agyagosabb jellegű a D-nél. A B és C cik
lusra majdnem teljesen ugyanaz a kapcsolat, egymáshoz job
ban hasonlítanak, mint a fedő- vagy feküképződményeikre.

A 6. ábrán az E ciklus pontfelhője eltérő irányítottságú, 
mint a többi, vagyis statisztikai értelemben más a kapcsolat 
a két paraméter között. Ez kapcsolatba hozható a Tengelici 
Vörösagyagnak a lösztől eltérő képződési körülményeivel is. 
Az E-hez hasonló a C paleotalajos részére (k > 10w Sí egy
ség) érvényes kapcsolat is.

A mágneses szuszceptibilitás-neutronporozitás diagram
on ( 7. ábra) a B és a C ciklus pontfelhője majdnem fedi egy
mást, ami az 5. ábra alapján már megállapított hasonló
ságukra utal. Az A, B, C, D ciklus pontfelhői mind egymás
sal párhuzamos trendet mutatnak. A D ciklus — feltehetően 
az idős lösz — a többi felett helyezkedik el, ami ennek na
gyobb tömörödöttségére, ill. kötöttvíz-tartalmára utal. Az E 
ciklusra, vagyis a Tengelici Vörösagyagra jellemző- trend
kapcsolat erősen eltér a negyedidőszaki összlet többi'részé
től, ami az azokétól eltérő eredetű anyagra utal.

6. Korreláció a negyedidőszaki üledékes összletben 
mélyfúrás-geofizikai mérések alapján

A mélyfúrás-geofizikai görbéken jellegzetes mintával 
tükröződik a formáció keletkezésének története, amely jel
lemző az adott üledékes formációra. Általában jellegzetes 
azonosító jelnek lehet tekinteni a formációhatár közelében 
kialakuló görbemintázatot is, így a mélyfúrás-geofizikai 
görbék segítségével tisztázhatók a fedő- és feküviszonyok is.

A paleotalajok korrelációjánál lényeges, hogy nem egy
szerűen a talajok és köztük levő rétegek vastagságát tekint
jük, hanem az egyes anomáliáknál figyelembe vesszük ma
gát a görbealakot is. A görbealak nemcsak az egész összlet- 
nek, hanem az egyes rétegeknek is jellemzője. Egyedi min
tázatnak is felfogható, amelyet a réteget létrehozó termé
szeti folyamat alakított ki. Egy paleotalaj-rétegre jellemzők 
annak a kísérő rétegei, a rétegen belüli tagoltság, amely az 
egyedi mintázatot kialakítja. Ezekről a mágneses szuszcep
tibilitás mérése a jó felbontás (20 cm-es szondahossz és 10 
cm-es mintavételi köz) révén nagyon részletes információ
hoz juttat. Tekintetbe véve a suvadás, a lejtőmozgás zavaró 
hatását, a korrelációt megbízhatóbbnak véljük, ha a paleo- 
talajokat nem külön-külön, hanem egy-egy megfelelő perió
dus részeként vesszük szemügyre, mert az esetleg kimaradó 
vagy többletként jelentkező talajosodott szinteket is bizto
sabban be tudjuk sorolni.

Összegezve: az ellenállás és mágneses szuszceptibilitás 
görbe együttese adta mintázatot fogadjuk el az azonosítás



alapjának, mert részletgazdagsága miatt ez olyan egyedi 
összletjellemző, amely az eolikus üledékképződés jellegé
nek figyelembevételével egyidejű eseménysorozat azonosí
tására alkalmas lehet.

A fúrások közti korreláció elsősorban a már említett (A, 
B, C, D, E jelű) összletek és ezeken belül a paleotalajok 
egymásnak megfeleltetésére irányul. Az 1. táblázatban a 
korrelálható összletek és paleotalajok tengerszint feletti 
magasságai láthatók. A fúrások közti korrelációt a 8. és a 9. 
ábrán mutatjuk be.

A fúrások negyedidőszaki rétegei egymás közt általában jól 
korrelálhatok, míg a kijelölt telephelyen kívüli Ü h-1 és a lej
tőpihenőn települt Üh-4 fúrás jelentősen különbözik ezektől, 
így a korreláció ezekkel jóval kevésbé megbízható, mint a többi 
fúrás egymás közti korrelációja (1. táblázat, 8. és 9. ábra).

Az Ü h -1 fúrásban feltehetőleg hiányoznak a C interval
lum üledékei, és a B intervallumnak is csak az alja van meg. 
Az A intervallum hasonlósága is gyengébb az Ü h -1 fúrás 
esetében a többi fúráshoz képest. Az Üh-1 rétegsorában a 
C jelű periódus a korreláció szerint teljes egészében kima
rad, a fúrás rétegsora nehezen korrelálható a többivel, talán 
a település zavartsága miatt. Az Ü h -1 fúrásban a gránit fel
színe 15-20 m-rel magasabban van, mint a többi fúrásban.

Az Üh-4 fúrásban a gránit felszíne gyakorlatilag ugyan
abban a tengerszint feletti magasságban van, mint a többi 
fúrásban, és alulról a 10 jelű paleotalajig körülbelül 1 m el
téréssel azonos magasságban van minden réteg, mint az 
Üh-2 fúrásban. Ennek alapján annak a térszínnek a magas
ságát, ahol az Üh-4 fúrás települt, csak az erózió tehette 
alacsonyabbá, s a két fúráspont közt tektonikus elmozdulás 
nagy valószinűséggel nem történt. A mélyfúrás-geofizikai 
szelvények szerint úgy tűnik, hogy csak a felső nyolc méter 
korrelálhatatlan csuszamlásos üledék.

Az Üh-5 és Üh-8 fúrás A1 zónájából hiányoznak a pa
leotalajok, ezért nagy valószínűséggel ez a szint itt áthalmo
zott anyagból áll. Az Üh-7 fúrás A1 zónája is vékonyabb 
(9,8 m), mint az Üh-2 és Üh-6 fúrásban (12 m, illetve 15,6 
m), ahol az A1 zóna két paleotalajt is tartalmaz. Az Üh-6 
fúrásban a -2 jelű paleotalajt fedő réteg vastagabb, mint az 
Üh-2 fúrásban, igy nagyrészt ez adja a két fúrás A1 zónájá
nak vastagság különbségét.

Az Üh-5 fúrásban a B zónának csak a mészkonkréciós 
része van meg, és annak teteje 0,4 m eltéréssel azonos ma
gasságban van, mint az Üh-2 B zóna teteje. Az Üh-5 fúrás
ban C h i k á n  et al. 2000, szerint a Mende-Basaharci összlet 
legidősebb löszhorizontja — a Mende Bázis — és a felette te
lepülő paleotalaj hiányzik. A mérésgörbék szerinti korrelá
cióból megállapítható a lepusztulás okozta réteghiány is. 
Például az Üh-5 B zónája 5,4 m-rel vékonyabb, mint az 
Üh-2 fúrásé, míg a gránit teteje 5 m-rel van magasabban az 
Üh-5-ben, mint az Üh-2-ben (9. ábra). Ezért a legutolsó 
tektonikus megbillenés a C l zóna képződése utánra tehető, 
amely azonban már nem érintette a B zóna felső részét. A 
két fúrás közti távolságon az 5 m szintkülönbségből eredő 
lejtőszög l°-nál kisebb ugyan — tehát elvileg más is magya
rázhatná a szintkülönbséget —, de mivel az összes paleota
laj egy irányba dől, feltehető a tektonikai megbillenés.

A 15 jelű paleotalaj csak az Üh-6 fúrásban található 
meg. Az Üh-3 fúrásban a gránitaljzat 6,9 m-rel magasab
ban van, mint az Üh-2-ben. Ez a különbség a 12 jelű paleo
talaj aljától az 5 jelű tetejéig 5,7-5,9 m közt ingadozik. A 
12 jelű paleotalaj alatti korrelációs különbség csak 4 m a 
két fúrás között. Feltételezzük, hogy egy korábbi megbille
nés eredményeképpen eredetileg az Üh-2 fúrás 12 jelűnél 
mélyebb paleotalajai voltak magasabb helyzetben. Az 5 jelű 
paleotalajtól a 3 jelű paleotalaj tetejéig az Üh-3 fúrás réte
gei már csak kb. 3 méterrel vannak magasabban, mint az 
Üh-2 fúrásban, míg ez a különbség a 2 jelű paleotalajnál 
0,5 m-re csökken. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az 
Üh-2 és Üh-3 fúrások közt kétszer történt olyan esemény, 
amely befolyásolta a rétegződést. A korrelációs ábrákon (8. 
és 9. ábra) megállapítható, hogy a paleotalaj-rétegek DNy-ról 
ÉK-re lejtenek, akárcsak a terület felszíne a felsőmiocén óta.

A kijelölt telephelyen belül -  a B-nél idősebb ciklusok 
paleotalajainak zavartalan, az egész korrelációs vonalra ki
terjedően párhuzamos településéből következtetve — a lösz 
lerakódásának ideje alatt nem volt vetőmozgás. Megjegyez
zük, hogy a fúrások a valóságban nem egyenközű távolság
ban vannak egymástól ezért az ábrán a rétegek megtörése 
csak látszólagos az Üh-5 és Üh-22 jelű fúrások közt.

7. Korreláció a földtani egységekkel

Az Üh-6 fúrásban előzetes információ ( C h i k á n  et al. 
2000, K o l o s z á r , M a r s i  2000) alapján a Dunaújvárosi 
Lösz alsó határa az A2 ciklusban a 2. paleotalaj alsó határá
ra esik. Ezt az információt használtuk fel a többi fúrás kor
relációjához. A Mende-Basaharci lösz alsó határa a D cik
lusban a l l .  paleotalaj alsó határával, a Paksi Lösz alsó ha
tára a D ciklus alsó határával esik egybe, az E ciklus pedig 
lösz előtti vörösagyag szintet jelent. A paleomágneses vizs
gálatok nem zárják ki az E ciklus Tengelici Formációval va
ló azonosíthatóságát, e fölött azonban nincs jól azonosítha
tó mágneses térfordulás ( L a n t o s  1997), vagyis nincs stabil 
fordított polaritású zóna a negyedidőszaki összletben.

8. A fúrások mélyfúrás-geofizikai méréseiből levonható 
hidrogeológiai következtetések

Mindegyik fúrás esetében megfigyelhető, hogy egy-egy 
ciklus elektromos ellenállásának átlaga a mélységgel csök
ken, amit a fúrás körüli tér víztelítettségének növekedése 
okoz. Az Üh-2 fúrásban a neutronporozitás, a sűrűség és a 
természetes gamma szelvények alapján háromkomponensű 
lithológiai összetételt számítottunk (10. ábra, negyedik osz
lop). Az egyes ciklusokon belül az agyagtartalom maximá
lis értékei az ellenállásminimumokhoz kapcsolódnak, ám a 
mélységgel nemcsak a homok, hanem az agyagnak minősí
tett rétegek ellenállása is csökken. A radioaktív mérésekből 
látszólagos folyadéksűrűséget (10. ábra második oszlopa) 
és ebből víztelítettséget (Sw; 10. ábra ötödik oszlopa 1-SW 
görbe) is számítottunk. (A víztelítettségbe nem számít bele
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az agyag redukálhatatlan adszorpciós víztartalma és az 
OH" tartalomból eredő látszólagos víztartalma, mivel eze
ket a számítás során az agyag mátrixjellemzőiként vettük 
figyelembe, és mivel ez a kettő az agyagásvány fajtájától 
függően akár 50% látszólagos porozitást is jelenhet.) Az 
ábrán látható, hogy a látszólagos folyadéksűrűség és a 
belőle számított víztelítettség — az egyes ciklusok átlagát 
tekintve — a mélységgel nő. A ciklusokon belül a B ciklus 
tetejéig megfigyelhető az is, hogy egy cikluson belül a kis 
ellenállású (Guard laterologgal mért) agyagos képződmé
nyek nagyobb viztelítettségűek, mint a mészkonkréciós lösz. 
A fentiekből következtethetjük, hogy az agyagos képződmé
nyek is feltehetőleg permeábilisak, még ha kisebb mérték
ben is, mint a lösz többi része. 25 m-nél kisebb mélységek
ben az agyagos képződmények mutatkoznak kevésbé vízte
lítetteknek, ami arra utal, hogy permeabilitásuk túl kicsi 
ahhoz, hogy számottevő elárasztás jöhetett volna létre a fú
rási műveletek és a mérés ideje alatt. Nagy valószínűséggel 
a 25 m alatti összletre is ugyanez áll. Ebből arra következ
tethetünk, hogy a 25 m alatti mélységben az agyagok erede
tileg is közel lehettek a teljes víztelítettséghez, mig e fölött 
az agyagrétegek is részben kiszáradtak.

Az Üh-2 fúrásban a sűrűséget figyelmen kívül hagyva 
az ellenállás, a neutronporozitás és a természetes gamma 
együtteséből is számoltunk víztelítettséget

/
SW

\
FRy,
R,

ahol F =
9 y

amely hasonló, de kicsit különböző eredményt hozott, mint 
az előző számítás (10. ábra). A legfőbb különbség, hogy a 
nagy „homoktartalmú” permeábilis rétegek víztelítettsége a 
B, C, D ciklusban is viszonylag kicsi, a mélységgel 
csekélyebb mértékben nő. A különbség fő oka, hogy a 
használt fókuszált ellenállásmérés (Guard laterolog) 
behatolása nagyobb — a fúrás nagyobb átmérőjű 
környezetéről ad információt —, mint a nukleáris méréseké, 
amelyekre a mélységgel a hidrosztatikus nyomás 
következtében növekvő átmérőjű elárasztás nagyobb 
mértékben hat. Az A ciklus esetében az algoritmus a 
víztelítettséget automatikusan a 100% közelébe hozza, miv
el a cementációs kitevőt1 2 az egész fúrás mentén állandó
ként kezeltük, így túl kicsi ellenállás-csökkentési tényezővel 
történt a számítás.

Az A ciklus a mérnökgeofizikai szondázás (MGSZ) 
elektromos ellenállás görbéin is nagyobb ellenállású, mint a 
többi ciklus elektromos ellenállás szintje, sőt az általános 
ellenállás-csökkenési trend a mélységgel szintén megfigyel

1 S„ = víztelítettség, ami az effektív pórustér víztelítettségét jelenti, F  = 
effektív (mozgatható vízzel kitölthető) porozitás, R . = rétegvíz fajlagos 
ellenállása, R, = valódi vagyis a fúrófolyadék hatásától mentes kőzet
ellenállás, a = konstans, értéke laza üledékekre 0,6-0,8 közt van, má
sutt 1,0 körüli pontos értékét laborvizsgálatokkal, vagy a víztelítettség 
modell paramétereinek optimalizálásával lehet megállapítani, F = for
máció ellenállás-csökkentési tényező (formációfaktor)

2 Cementációs kitevő, mely a kőzet cementáltságával és ebből következően 
az áram útjának tekervényességével van kapcsolatban, értéke 2 körüli.

hető, ami arra utal, hogy a víztelítettség növekedése a mély
séggel a fúrás zavaró hatásától függetlenül is létezik. A la
boratóriumi vizsgálatok szerint az agyagásvány-tartalom 
növekszik a mélységgel, ami egyben a romló permeabili- 
tást, a fajlagos felület növekedését és ezzel — mivel az agyag 
nehezebben szárad ki, mint a jó áteresztőképességű anya
gok — a víztelítettség növekedését is jelenti (akár 90% fölé a 
teljes telítésig). A mélyfúrásgeofizikai mérések következe
tesén kisebb értéket mutatnak, mint az MGSZ elektromos 
ellenállás mérése, ám ez a különbség a mélységgel egyre 
csökken, feltehetően a viztelítettségnek a mélységgel való 
általános, a fúrófolyadékkal való elárasztástól független, nö
vekedése miatt. A negyedidőszaki összletben az összes el
lenállás szerint kijelölt löszciklus felső, meszes része jó víz
vezető zóna.

9. A kijelölt telephely 3D axonometrikus ábrázolása

A rendelkezésre álló mélyfúrás-geofizikai, mérnökgeofi
zikai szondázási és refrakciós szeizmikus mérésadatok 
alapján az üveghutai kijelölt telephely környezetéről a 
Petrosoft Bt. által kifejlesztett 3D View fór Windows prog
ram segítségével axonometrikus ábrázolású térmodellt ké
szítettünk ( Z il a h i-S e b e s s , L e n d v a y  1998). A 3D ábrázolás 
elsőszámú célja a gránitot fedő üledékes összleten és a 
gránit mállási köpenyén belüli egységek rétegzettségének 
térbeli bemutatása. A modell számítógépen több nézetből 
vizsgálható, tetszőleges metszetek készíthetők belőle.

A modellben az üde gránitot, a gránit mállási köpeny 
négy rétegét ( Z il a h i-S e b e s s  et al. 1998) és a gránitfelszínen 
települő hét üledékes réteget vettük figyelembe. A modell
ben felhasználtuk a völgybeli fúrásokban meghatározott 
gránitmállási köpeny vastagságait is. Mivel a löszszinteket 
csak a dombtetői fúrásokból azonosítottuk, az ábrázolás
ban a legalsó löszszint vastagsága a gránitfelszín változásai
tól függ, míg teteje közel vízszintes, és az a fölötti rétegző
dés a völgyoldalakat elmetszi. A modellt egy tetszőlegesen 
(200 m mélységben) felvett síkkal zártuk le. A 11. ábra a te
rületre extrapolált réteghatár-lefutásokat mutatja, a szem
léletesség kedvéért feltüntetve a jelenlegi felszínt reprezen
táló felületet is.

A 3D ábrázolás legfőbb — a földtani modellkészítésre is 
visszaható — eredménye, hogy a lösz-összlet alsó rétegei 
nem a gránitfelszínt követik, hanem egy a fölötti kiegyenlítő 
felületet, amely után már a telephelyen belül nem volt tekto
nikai elmozdulás, csak kisebb megbillenés képzelhető el. A 
lösz-sztratigráfia E szintje kitölti a gránit mélyedéseit, és a 
refrakciós szeizmikus szelvények értelmezés alapján na
gyon valószínű, hogy ez a zóna már a D egység, vagyis az 
első igazi löszszint képződése előtt kialakult. Mivel az E 
egységgel azonosítható Tengelici Vörösagyag jégkorszak 
előtti képződmény a murvaképződés is régebbi mint a jég
korszak. A Tengelici Vörösagyagot mélyfúrás-geofizikai mé
résekkel nehéz kimutatni, mivel a tulajdonságai az alsó lösz- 
összlethez teszik hasonlóvá, de jelenlétét a földtani leírás min
den fúrásban igazolta ( C h ik á n  et al. 2000, M a r s i 2000).



10. Összefoglalás

A korreláció nagyobb egységeinek azonosítására az 
elektromos ellenállás mérések a leghatékonyabbak. A mág
neses szuszceptibilitás méréssel a talajgenetikai A és B szin
teket lehet kimutatni, a C szint nem különbözik a lösz többi 
részétől. Az ellenállás szerinti ciklusok teteje valójában a 
felette települő fosszilis talaj talajgenetikai C szintjének te
tejét jelenti, tehát mindig egy paleotalaj belsejébe esik.

A korreláció megbízhatóságát növeli, ha több mérésgör
bét veszünk figyelembe. A mélyfúrás-geofizikai korreláció 
alapján megállapíthatók a rétegkimaradások.

A lösz-sztratigráfia E szintjét a Tengelici Vörösagyaggal 
azonosítjuk, amely 3D ábrázolás, illetve a természetes gam
ma - mágneses szuszceptibilitás kapcsolat alapján különül 
el a lösz-összlettől. Földtani szempontból az E ciklus tete
jén található ellenállásmaximum nem a Tengelici Vörös

agyag része, hanem a lösz-összlet legalsó fosszilis talajának 
mészkiválási szintje. A Tengelici Vörösagyag a 3D ábrázo
lás szerint a gránit tönkfelszín mélyedéseit tölti ki. Ebből 
következik, hogy a lösz képződése idején a gránit már fedett 
volt, így a gránit murvásodása a jégkorszak előttre tehető. A 
lösz-összlet agyagos képződményeinek látszólagos víztelí
tettsége a negyedidőszaki összlet felső részében kisebb, 
mint az alsó rész hasonló képződményeiben, függetlenül a 
fúrással kapcsolatos — a kis permeabilitású agyagos kép
ződményeket egyébként nem érintő — elárasztási jelensé
gektől. A B ciklus alján általános lepusztulási szint valószí
nűsíthető a korreláció alapján, ami az Üh-5 fúrásban a B 
ciklusba tartozó paleotalajok hiányában is mutatkozik. A 
lepusztulási szint a gránitrög megbillenése után alakult ki. 
A földtani adatokkal való egyeztetés alapján ez a Mende- 
Basaharci összlet bázisán körülbelül 280 000 évvel ezelőtt 
történt.


