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Az üveghutai telephely körzetében a gránit mállási kérgének megismeréséhez 10 fúrásban állt rendelkezésünkre komplex mélyfúrás- 
geofizikai méréssorozat. Elsősorban az elektromos és akusztikus mérések alapján az összletet négy részre bontottuk. A mérésekből mind 
a négy rész képződményeinek hidrogeológiai tulajdonságaira következtettünk. A terület alkalmasságának megállapításánál a fedő lösz és 
a szálban álló gránit hidraulikus tulajdonságain túl egyenrangú szerepe van a mállási kéreg tulajdonságainak.

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-geofizikai 
mérések kivitelezése és értelmezése. A teljesítés nyomán rész
letes képet sikerült kialakítanunk a negyedidőszaki lösz- 
összletről, a gránit mállási köpenyéről és az üde gránit repe
dezett zónáiról. Ebben a kötetben mindhárom témakörnek 
külön tanulmányt szentelünk. Jelen cikk a gránit mállási 
kérgének tagolását és jellemzését mutatja be.

Az üveghutai gránitot 40-60 m vastag — a pleisztocén 
jégkorszak idején lerakodott — löszüledék borítja, gránitki
búvások csak a völgyekben találhatók. Dombtetők alatt a 
lösz alatt körülbelül 60 m vastagságú mállási kéreg települ, 
alatta következik az üde gránit. A mállási kéreg még a 
gránittönk-felszínének mélyedéseit kitöltő -  a lösznél 
idősebb — Tengelici Vörösagyag Formáció előtt képződött. 
A kutatás során az üveghutai telephely körzetében hat fúrás 
harántolta teljes egészében — a közvetlen környezetben 
pedig további 17 fúrás részben -  a mállási kérget. A mállott 
zóna felső 10-20 m vastagságú része homokból, murvából, 
törmelékből és breccsából, javarészt helyben maradt bon
tott anyagból áll. A gránit mállási kérgének alsó, nagyobb 
vastagságú része 4000 m/s-ot meghaladó akusztikus 
sebességgel jellemezhető repedezett sziklakőzet, felső része 
feltehetőleg egységes vízvezető övét alkot.

A cikk első részében tisztázzuk, hogy a mállási kéreg ta
golásában alapvető az elektromos ellenállás és az akuszti
kus hullámkép mérésének szerépe. Ezen paraméterek alap
ján a mállási kérget négy jól elkülöníthető zónára osztottuk 
(G I-G IV), és megvizsgáltuk az egyes zónák sajátosságait. 
A 4. fejezetben elemezzük a porozitáskövető módszerek, ill. 
a kőzetmechanikai és elektromos tulajdonságok közti kap
csolatokat. A továbbiakban azt vesszük szemügyre, hogyan 
lehet kijelölni a gránittest tetejét a szeizmikus, ill. az elekt
romos mérések alapján. A gránit mállási kérgének korrelá

cióját háromdimenziós ábrázolásban mutatjuk be. A 7. fejezet
ben a mállási kérget hidrológiai szempontból két részre bontjuk.

2. A mállási kéreg fizikai sajátosságai, a tagolás elvei

Egy fedetlen kristályos kőzet mállási kérgében a fizikai 
paraméterek kissé hasonlóan változnak, mint egy konszoli- 
dálatlan üledék tömörödési trendje esetében. Természete
sen ezek a paraméterváltozások gyorsabbak és kevésbé 
egyértelműen mélységfüggők, mint a kompakciós trendek 
esetében. Ennek oka, hogy nincs osztályozottság, mivel a 
folyamat egyfajta bomlás, nem pedig törmelékfelhalmozó
dás. A kőzet átalakultsága főleg repedezettségben és kémiai 
mállottságban nyilvánul meg.

A mállási kéreg felső részében a kőzetnek jelentős poro- 
zitása és vízáteresztő képessége van, a fizikai paraméterek 
változása a mélységgel nagymértékű (Z ilahi-Sebess, 
Szo n g o th  1997). A kőzet többé-kevésbé durvatörmelékes 
tulajdonságai, a mélységgel fokozódó cementáltságú, hely
ben maradt üledékekhez hasonló. A bontott övezet alsó, 
nagyobbik hányadában a repedések csak kis porozitást kép
viselnek, a fizikai paraméterek mélységi változása csak kis
mértékű, a kőzet repedezett sziklakőzetnek tekinthető, mely
nek nagyságrendekkel kisebb a vízáteresztő képessége, mint 
a felső résznek.

A gránit mállási kérgének különböző részei jól elkülö
nülnek a mélyfúrás-geofizikai szelvényeken, főleg az akusz
tikus hullámképben és az elektromos ellenállás görbéin. 
A mállási kéreg a fizikai paraméterek szerint hagyományos 
értelemben vett mállott kőzetek és repedezett kőzetek övé
re osztható. A mállott kőzetet — szemben a repedezett kő
zettel — olyan közegként definiáljuk, amelynél az egyes ás
ványszemcsék közti kohéziós erő gyenge (morzsolhatóság), 
vagyis a kőzetmátrix a nyírási feszültségek továbbítása szem
pontjából nem ' képez kontinuumot (ezért nyíróhullám
beérkezés az akusztikus hullámképen többnyire nem jelöl-



A mállási zónák és az üde gránit korrelációs táblázata (tszf. m)
1. táblázat

Zóna Üh-1 ■ Üh-2 Üh-3 Üh-4 Üh-5 Üh-2 2 Üh-2 3

GI-IV 244,0-149,0 223,7-162,9 230,6-150,3 226,9-158,6 228,7-150,8 228,2-177,8 223,2-193,2

G I 244,0-231,5 223,7-215,1 230,6-219,6 226,9-217,6 228,7-226,7 228,2-223,2 223,2-214,2

G II 231,5-222,4 215,1-210,7 219,6-210,6 217,6-212,6 226,7-209,3 223,2-214,9 214,2-210,5

GUI 222,4-216,5 210,7-203,1- 210,6-193,6 212,6-207,0 209,3-201,3 214,9-206,6 nincs
G IV 216,5-149,0 '203,1-162,9 193,6-150,3 207,0-158,6 201,3-150,8 206,6-177,8 210,5-193,2

GV 149,0-(-90,0) 162,9-(-81,3) 150,3-(-20,4) 158,6-(-53,4) 150,8 - ( - 18,7) 177,8-(-218 ,8) 193,2-(-22,8)

hető ki). A.mállott kőzetet két fő komponensből állónak 
képzeljük el: a keményebb komponens zárt darabokat alkot 
a jóval puhábban, olyasféleképpen, mint breccsa esetében a 
törmelékdarabok a kötőanyagban. Mindkettő agyagos bon
tást szenvedett, amely azonban a puha köztes anyagban 
erősebb. Ezért a mállott kőzetnek másodlagos tulajdonsága 
az agyagásványokhoz kapcsolódó nagy kötött víztartalom, 
melyet a neutronporozitás-mérés minden esetben jelez. Az 
agyagásványok felületén adszorpciósan kötött víz egyaránt 
hatással van az akusztikus terjedési sebességre és az elekt
romos vezetőképességre. A durva, mállott kőzet az elektro
mos modellszámítás szempontjából aljzatnak, vagyis szik
lakőzetnek minősülhet, noha látszólagos fajlagos ellenál
lása egy-két nagyságrenddel is kisebb lehet, mint a repede
zett szálban álló kőzeteké (Radzevicius, Pavlis 1999).

Akusztikus szempontból a repedezett kőzetek kemény 
formációk, vagyis az alapkőzetben a transzverzális hullám 
terjedési sebessége meghaladja a fúrófolyadékban terjedő 
longitudinális hullám sebességét. A repedezett kőzetben a 
nyíró erők rugalmas deformációt keltenek, mivel a kőzet
mátrix alapvetően kontinuumot képez, ezért az. akusztikus 
hullámképen a nyíróhullám-beérkezés biztosan kimutatha
tó. Az ilyen kőzetet földtani szempontból sziklakőzetnek 
tekintjük. Ez szeizmikus értelemben vett szálban álló kőzet. 

A tagolás legfőbb elvei a következők: 
a) Az akusztikus és elektromos paraméterek viselkedése: 

Az akusztikus hullám terjedési sebessége, amplitú
dója, frekvenciája. A nyíró (transzverzális) hullám 
beérkezésének kijelölhetősége az akusztikus hullám
képen és annak viszonya az első beérkezéshez (kom- 
pressziós vagy longitudinális hullám). A Stoneley- 
hullám1 beérkezési idejének mélységtrendje az akusz
tikus hullámképen. Az elektromos ellenállás nagysá
ga,. a mérésgörbe tagoltsága. Az akusztikus hullám
terjedési sebesség és az elektromos ellenállás trend
szerű változása.

1 A Stoneley-hullám a lyukfalon, illetve két erősen különböző hullámter
jedési sebességgel jellemezhető határfelületen terjedő alacsony frekven
ciás-felületi hullám, vagy más néven csőhullám. Beérkezési ideje a kőzet 
nyírófeszültségekkel szembeni ellenállására jellemző, ezért felhasználha
tó a bontott kőzetek jellemzésére. A hullámképek vizsgálata alapján a 
konszolidálatlan mállási kéregbeli kőzetekben a mélységgel nő a 
Stoneley-hullámcsomag terjedési sebessége.

b) Egyéb paraméterek viselkedése: A neutronporozitás 
és a sűrűség változása a mélységgel, egymáshoz való 
viszonyuk. A természetes gamma viszonya a többi 
paraméterhez.

Az alábbiakban az ezen elvekkel lefolytatott tagolást 
ismertetjük.

3. A gránit mállási kérgének tagolása

A gránitösszletet a geotechnikai jellemzők alapján két 
fő csoportra oszthatjuk (Zilahi-Sebess et al. 1998):

1. Mállási kéreg.
2. Üde gránit.
Az akusztikus hullám képből kiértékelhető longitudiná

lis, transzverzális és Stoneley-hullámokra, valamint az elekt
romos ellenállás képre alapozva a gránit mállási kérgét 
négy zónára oszthatjuk:

G I. Gránitmurva, gránithomok: A  nyíróhullámokat nem 
vezeti, erős csillapítással jellemezhető, a fedőüledékektől 
jóval nagyobb ellenállása miatt jól elkülöníthető.

- G II. Széteső törmelékes és breccsás gránit: Erős Vp és 
Stoneley-sebesség mélységtrenddel, a G I-hez viszonyítva 
nagyobb frekvenciák megjelenésével. Ellenállása csak vala
mivel nagyobb, mint a G I-é.

G III. Kémiailag bontott, szálban álló, erősen repedezett 
gránit: A  nyíróhullámcsomag erős mélységtrenddel megjele
nik a hullámképen, az ellenállása alig különbözik a G II-étől.

G IV. Felszíni hatásokat gyengén mutató gránit.
Az  ötödik — G V — zóna az üde gránit. Az 1. ábrán az 

Üh-2 fúrás zónafelosztását mutatjuk be.
Az 1. táblázatban összefoglaljuk a körzetben mélyült fú

rások gránitösszletének felosztását.
Az alábbiakban részletesebben jellemezzük az egyes zónákat.

3.1. G I zóna (gránitmurva és -homok)

Á G I zónát erős amplitúdócsillapítással jellemezhetjük 
az akusztikus hullám képen. A kőzetben az akusztikus hul
lám sebesség 1500-3000 m/s, de az átlag csak 1700 m/s. 
Az 1. ábrán látható, hogy az Üh-2 fúrásban végig az alsó 
határhoz közeli a sebesség. A hullámképből kitűnik, hogy a 
durva gránithomokban és murvában csak a viszonylag ala
csony frekvenciájú komponensek terjednek, habár a lösz



alsó részén kisebb sebesség mellett is vannak nagyobb frek
venciák.

A zónán belül a longitudinális sebesség erősen mélység
függő, ami a gyengén konszolidált anyagokra jellemző. 
Nincs nyíróhullám-beérkezés, és a zóna tetejénél még a 
Stoneley-hullámcsomag is fokozatosan eltűnik (1. ábra: a 
zóna 60 m alatti részén ferdén jobbra tartó sávok). A zóna 
elektromos ellenállásában világosan elkülönül a fedőüledé
kektől, noha állagát tekintve kevéssé cementált üledék, amely
nek kisebb a porozitása, feltehetően helyben maradt málla- 
dék. A természetes gamma aktivitás átlagosan 25 |iR/h, 
határozottan nagyobb, mint a fedőösszleté. Pár méterrel az 
elektromos ellenállás szelvényen kijelölhető határ felett, e- 
gyes fúrásokban megemelkedik a természetes gamma szint. 
Az akusztikus szelvényen ezt a zónát rendkívül erős csil
lapítás jellemzi. A sebesség 1600-tól 3300 m/s-ig változhat. 
A képződményen belül gyakran erősen nő a mélységgel a 
sebesség, ami a laza, cementálatlan anyagokra jellemző, vagy
is a rugalmas hullámok terjedése szempontjából is gyakor
latilag üledékes kőzetnek tekinthető. Az akusztikus hullám 
képen nehéz az első beérkezést kijelölni (az akusztikus hullám 
amplitúdója gyengén vagy egyáltalán nem cementált kőzet
ben a víztelítettség csökkenésével csökken, transzverzális 
hullámtípus nem jelölhető ki, a Stoneley-hullámcsomag is 
nehezen követhető). A képződmény tetejénél a súrúségszel- 
vényen 0,2-0,3 g/cmJ-es ugrás van a fedőüledékekhez ké
pest. A zóna átlagsűrűsége 2,4-2,5 g/cm3. Alsó határánál, a 
G II zónába való átmenetnélO.l g/cm3-rel nő a sűrűség.

3.2. G II zóna (széteső törmelékes és breccsás gránit)

A mérések alapján feltehető, hogy az összletben a mély
séggel nő a durva törmelék aránya, illetve javul a térkitöl
tés, vagyis csökken a porozitás. A Stoneley-hullám beérke
zésének az összlet alsó szakaszán gyakorlatilag nincs mély
ségtrendje, azonban nyíróhullám-beérkezés még nem jelöl
hető ki (1. ábra). Lefelé követhetjük a nagyobb frekvenciák 
megjelenését a G II zóna tetejétől a G III zóna aljáig. A G II 
és G III határát a nyíróhullám megjelenése jelöli ki.

A Stoneley-hullám beérkezései szerint a mélységgel egy
re csökkenő mértékben nő a tömörödöttség, ami szintén 
arra mutat, hogy az anyag a mélységgel egyre kevésbé széte- 
sővé válik. A sűrűségnövekedés korrelál a longitudinális 
hullám sebesség növekedésével, ami szintén üledékszerű 
viselkedésre utal. A zónának — de legalább az alsó szaka
szának -  az anyaga valószínűleg nem lett átmozgatva. Az 
összlet felső része feltehetőleg döntően törmelék állapotú, 
míg alsó, összeállóbb része túlnyomórészben breccsának te
kinthető. A természetes gamma szelvény szerint nincs jel
legzetes határa. Ha a G I és G II zóna egyaránt százszázalé
kosan víztelített — mint az Üh-5 fúrásban —, úgy ez a zóna 
kissé nagyobb ellenállású, mint fedője, azonban a többi fú
rásban ez nem jellemző, mivel a víznívó a G II közepén 
vagy lejjebb van, így ez a G I mért ellenálását növeli. Alsó 
határánál a sűrűség 0,1-0,2 g/cm3-es növekedése és a neut- 
ronporozitás 5%-os csökkenése tapasztalható.

3.3. G III zóna (kémiailag bontott, szálban álló, erősen 
repedezett gránit)

A  GIII zóna kémiailag bontott, erősen repedezett szálban 
álló kőzetekből áll. Akusztikus szempontból a zóna felső 
határa számít a kemény formáció tetejének. A nyíróhullám
beérkezések a teljes akusztikus hullámképen jól követhe
tők, és a nagyfrekvenciás komponensek is megjelennek. A 
Vp/Vs arány ( ~2-3) a zónán belül a mélységgel csökken, 
ami elsősorban a Vs növekedéséből következik. A Vp se
besség 2500-4500 m/s közt változik. A szálban álló kőzet 
jellegének megfelelően a Stoneley-hullám sebessége közel 
állandó. Az elektromos ellenállás értéke a kémiai bontás és 
repedezettség különböző fokozatainak megfelelően változa
tos. A kémiai bontás véleményünk szerint főleg a repedés
kitöltések kioldódásában nyilvánul meg, ezért van hatással 
főleg a transzverzális hullám terjedési sebességére.

3.4. GIVzóna (felszíni hatásokat gyengén mutató gránit)

A G IV zóna kőzeteire csak viszonylag gyenge hatással 
voltak a felszíni mállási hatások. A mállási kéreg ezen ré
szére a nyíróhullám-sebesség és az elektromos ellenállás 
mélységgel való enyhe növekedése jellemző. A porozitás-, 
ill. repedezettségkövető paraméterek gyenge mélységtrend
je és a felette levő bontott szakaszokkal való közvetlen kap
csolat arra mutat, hogy még érték felszíni hatások, ami 
alapján a mállási kéreghez soroljuk. Néhány fúrásban (pl. 
Üh-2) a neutronporozitás feltehetően a mélységgel csökke
nő agyagásványosodás hatására lefelé csökken. A G IV 
zóna mechanikai állagának megfelelően nagyon hasonló a 
G V szálban álló kőzetek zónájához. A longitudinális hul
lám sebesség némileg kisebb, mint a G V mélységszakasz 
szálban álló részeinél. A G IV zónában a kőzetek elég ke
mények az akusztikus lyuktelevíziós vizsgálathoz1. A lyuk
televíziós felvételeken a G IV zónában több nyitott repedés 
mutatkozik, mint a G V zónában (2. ábra).

4. A geofizikai paraméterek közti kapcsolat vizsgálata

A görbealak szerint azonosítható geofizikai mérésgör- 
bekép mellett a fizikai paraméterek közti kapcsolat is jelle
mez egy adott képződményt. Kétváltozós diagramon, az 
egyes képződményekhez tartozó pontokat különböző szín
nel jelölve, ponthalmazok alakja és elhelyezkedése alapján 
is vizsgálhatjuk az övezeteket. A pontfelhők alakja nagy biz

1 Az akusztikus lyukfal-televíziós mérés, mely az olajiparon kívül új eljá
rásnak számit, a repedésrendszer nagyfelbontású in situ vizsgálatát teszi 
lehetővé. A szondával egy szonár (körbeforgó szónikus adó) jelének 
reflexió idejét (Travel Time) és amplitúdóját (Amplitude) mérjük maxi
málisan 288 irányban, és az eredményt színkóddal ábrázolva adjuk meg 
a lyukfal síkba kiterített képét (image). A reflexiók idejéből képzett ké
pen csak az akusztikus szempontból nyitott repedések ismerhetők fel. A 
reflexiók amplitúdójából alkotott képen minden olyan alakzat látható, 
amely a környezetétől eltérő rugalmassági paraméterekkel rendelkezik, 
így a zárt repedések is.



tonsággal ismétlődik az azonos formációhoz tartozó réteg- 
öszletek közt. A diagramok alapján a kőzet litológiai össze
tételére és a hézagtérfogatára egyaránt következtethetünk.

4.1. A porozitáskövető módszerek kétváltozós diagramjai

A 3. ábrán két különböző behatolási mélységű szonda 
által mért sűrűséget ábrázoltunk. Látjuk, hogy a mállási ké
reg egyes zónáit képviselő pontfelhők súlypontja jól elkülö
nül egymástól. A sűrűségük szerinti sorrend a felszíntől 
való távolságuknak felel meg, noha a pontfelhők átfedik 
egymást. A rövid (17 cm-es) szondával a fúrólyukhoz köze
lebbi, míg a hosszú szondával (38 cm) a távolabbi térrész
ből is kapunk információt. A pontok a lyukfal kavernásodá- 
sa miatt kissé az azonos sűrűséget mutató egyenes felett he
lyezkednek el. A G IV zóna átlagsűrűsége a bontatlan kőzeté
nek felel meg, bár legkisebb sűrűségű részei a G II legkisebb 
sűrűségeivel egyeznek. A sűrűség különbözősége azonban 
gránitösszlet esetén nem feltétlenül jelent porozitáseltérést.

Különösen a mállási kéreg felső részén a gránitösszletnek 
számottevő porozitása is lehet, amely azonban a kőzetmátrix- 
hatások miatt csak a porozitáskövető módszerek (neutron
neutron, sűrűség) együttes értelmezése alapján értékelhető. 
A további ábrákon referenciaként feltüntettük a G V zóna 
(felszíni hatásoktól nem érintett gránit) pontjait is. (A G V 
zónát a mérésgörbékből következtethető bontottság szerint 
két mélységszakaszra osztottuk. A barna pontok bontottabb 
kőzetet képviselnek, amely valószínűleg korábbi hatást hor
doz.) Az egész gránitra az összes pontot figyelembe véve — 
mint az számottevő hézagtérfogattal rendelkező kőzetek 
esetében várható — a növekvő neutronporozitáshoz csökke
nő sűrűség tartozik (4., 5. ábra). Megjegyezzük, hogy szá
mottevő olyan porozitás, ahol a neutronporozitás egyene
sen arányos a sűrűségcsökkenéssel és az valódi hézagtérfo
gatot jelent, csak a G I és G II zónában van.

Az összefüggés szórása nagy, mivel a porozitásmentes 
mátrixpontok úgy helyezkednek el, hogy a sűrűség növeke
désével nő a neutronporozitás. Ez azt jelenti, hogy a G V 
zónában — eltekintve a kavernás szakaszoktól — a sűrűség, 
illetve a neutronporozitás változása kőzettani változást je
lez. Ideális esetben megkülönböztethető egyrészt a kisebb 
sűrűségű, kisebb neutronporozitású, nagyobb természetes 
gamma aktivitású, kisebb mágneses szuszceptibilitású gra
nitoid, másrészt a kicsit (0,05-0,1 g/cm3-rel) nagyobb sűrű
ségű, nagyobb neutronporozitású, több mafikus elegyrészt 
tartalmazó, nagyobb mágneses szuszceptibilitású granitoid 
és a paramétereiben az utóbbihoz hasonló, többnyire inter
medier összetételű xenolit. A mállási kéregben ugyanaz a 
kőzettani összetétel várható, mint a G V zónában, ezért a 
pontok szórási sávja a G I-G IV zónák összességére nézve 
hasonlóan széles, vagyis a szórási sáv jórészt a kőzettani 
változatosságot tükrözi.

Az Üh-3 fúrásban a mállási kéreg egyes részei nagyon 
jól elkülönülnek egymástól (4. ábra). A diagramból kitűnik, 
hogy a porozitás mellett a kőzetösszetétel hatásával is szá
molni kell. Ezt az egyes öveket reprezentáló pontfelhők el
helyezkedéséből lehet látni: ha csak egyféle ásványos össze

tétel lenne, akkor a különböző átlagporozitást képviselő 
pontfelhők egymás folytatásába esnének, és nem párhuza
mos övekbe rendeződnének. Az ábrán látható, hogy a G II 
és G III zóna kőzetösszetétel szempontjából azonos, csak a 
porozitásúkban különböznek.

Ezektől eltérő, de párhuzamos a G I zóna pontfelhője, 
ami az előbbiektől eltérő kőzetösszetételre utal. A relatív 
kis neutronporozitás és kis sűrűség alapján az összetétel 
savanyúbb, vagyis a kőzet több kvarcot, földpátot (anyagot) 
tartalmaz, mint a G II és G III. Ez valószínűleg annak a 
következménye, hogy a G I zóna anyaga szenvedte a leg
erősebb bontást, amely málláskor elsősorban a színesásvá
nyokat érinti, így az ellenállóbb kvarc és földpát a maradék
ban feldúsul. A G IV zóna kőzetei a diagrampontok elhe
lyezkedése alapján hasonlóan változatosak, mint a G V zó
náé, de jóval nagyobb porozitásúak.

Az Üh-4 fúrásban (5. ábra) a G V bontottabb részének 
pontjai a lyukfal kavernásodása miatt lefedik a többi zóna 
pontjait. A gránithomok és -murva (G I) pontjai a neutron- 
porozitás-sűrűség diagramon ugyanúgy egy keskeny sávban 
és a savanyúbb kőzetösszetételt jelentő vonalhoz közelebb 
helyezkednek el, mint az Üh-3 fúrásban. Ez arra utal, hogy 
a G I kőzetei nem csupán felaprítódtak, hanem a képződő 
agyagásványos frakció kimosódása miatt ásványos összeté
telben is átalakultak.

Á G I  zóna tehát a geofizikai paraméterek szerint sem 
képviseli az eredeti kőzetet. Az Üh-3 fúrásban a GII és a GIII 
kőzetei a viszonylag bázisosabbak közé tartoznak,, míg az 
Üh-4 fúrásban a pontok elhelyezkedése szerint savanyúbb 
összetételűek.

4.2. A kőzetmechanikai és az elektromos tulajdonságok 
közti kapcsolat

A kőzetmechanikai paraméterek és az elektromos ellen
állás közti kapcsolat diagramját (6. ábra) tanulmányozva 
következtetéseket vonhatunk le a szabad folyadék jelenlétére.

Az Üh-3 fúrásban a mállási kéreg alsó része jól elkülö
nül a G V-től. Az elkülönülés lényege, hogy itt a nyírási mo
dulus nagy megváltozásához is csak viszonylag kis ellenál
lásváltozás tartozik, szemben a G V kőzeteivel ahol kis nyí
rási modulus változásra nagy ellenállásváltozás a válasz. 
A jelenség magyarázata a következő: Az elektromos vezető- 
képesség nagyrészt az iondús kötött víz mennyiségével, az 
pedig a belső fajlagos felülettel arányos. A belső felület a 
szabad vizet is tartalmazó nyitott repedésrendszerben csak 
kevéssé vagy esetleg egyáltalán nem függ attól, hogy a 
kőzetváz egyes darabjai milyen módon kapcsolódnak egy
máshoz. Ezzel szemben a kőzet nyiróerőkkel szembeni el
lenállása a kapcsolódási pontok által képviselt felület nagy
ságától és az ott fellépő kohéziós erőtől nagymértékben 
függ. A mállási kéregben az előbbiek szerint az ellenállás 
főleg azért változik, mert a jóval kisebb ionkoncentrációjú 
és ezért kisebb vezetőképességű szabad folyadék mennyi
sége változik. ( C l a v i e r  et al. Dual Water model [6] ).

A G V kőzeteiben a zúzott zónák kivételével a repedé
sek vagy teljesen zártak, vagy csak kötött vizet tartalmaz



nak, ezért kis nyírási modulus változásra nagy ellenállásvál
tozás esik, amit részben nagy tortuozitás (az áram útjának 
tekervényessége) változással magyarázhatunk. Más részről 
a teljes vezetőképesség csak az iondús kötött vízhez kapcsolódik, 
így a hézagtérfogat kis változására is nagy vezetőképesség
változást kapunk.

5. A gránittest tetejének kijelölése szeizmikus, 
illetve elektromos szempontból

A felszíni geofizikai mérések földtani értelmezése a grá
nittest mállási kérgében gyakran ellentmondásos. Vélemé
nyünk szerint a kulcsot az ellentmondások feloldásához a 
mélyfúrás-geofizikai akusztikus és elektromos mérések együt
tes vizsgálata szolgáltathatja. A legnagyobb eltérések egy
részt az akusztikus és az abból származtatott paraméterek, 
másrészt a logaritmikusán ábrázolt ellenállásgörbe lefutása 
közt a mállási kéreg felső részében (GI, GII) vannak (7 ábra). 
Az ábrán hat fúrás akusztikus hullámképeit, kompressziós 
hullámterjedési sebesség (Vp) és ellenállásgörbéit ábrázol
tuk a gránit mállási kérgében. A tapasztalat szerint a gránit 
anyagú képződmények tetejét az elektromos ellenállás ug
rásszerű megnövekedése jelzi, míg akusztikus szempontból 
a breccsás gránit (G II) és a kémiailag bontott szálban álló 
kőzet (G III) határát tekinthetjük a gránittest határának.

Az Üh-2 fúrásban (1. ábra) a G III zóna, vagyis a szeiz
mikus szempontból szálban álló kőzet tetejénél nincs túl 
nagy változás az elektromos ellenállásban, lényegében csak 
a görbe tagoltsága nő meg kissé. Az elektromos ellenállás 
65-77,6 m között 400 ohmm-ről 1000 ohmm körülire nő, ami 
tekintetbe véve, hogy a kőzetek vezetőképessége — ha min
den egyéb paraméter azonos — a belső fajlagos felülettel 
egyenesen arányosnak vehető, csak kis változást jelent. 
Ugyanakkor a Vp sebesség 1500-2000 m/s körüli értékről 
4500 m/s-ig nő, ami döntő változás, és 70 m-től lefelé az 
akusztikus hullám képen a transzverzális hullám is megje
lenik. Ezt a jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a vizs
gált intervallumban a mélységgel a repedések részleges ki- 
töltöttségének hatására az egyes kőzetrészek közti csatolás 
javul, vagyis nő a nyírási modulus. Jó csatolást csak teljesen 
kitöltött repedésszakasz biztosít, és ugyanott megszűnik a 
kőzet eredeti belső felülete is. Mivel a már szálban álló GIII 
zónában a nyílt repedések hányada a mélységgel gyorsan 
csökken ( Z i l a h i - S e b e s s  et al. 1998). érthetővé válik az erős 
mélységtrend a sebességben. Hasonlóan indokolható a bel
ső felület viszonylag csekély változása is, mivel ilyen esetben 
a belső felület növekedése lineárisnak vehető a pórustér nö
vekedés függvényében, míg a kőzetvázon belüli legrövidebb 
idejű út rendkívül megnövekszik. Mivel a laza breccsás, il
letve a murvás szakaszon a fajlagos felület a mechanikailag 
durva törmelékes jellegnek megfelelően viszonylag kicsi, 
hasonlóan az erősen repedezett, de már szálban álló kőze
téhez, az elektromos ellenállásuk is közel hasonló, és jóval 
a gránitot fedő lösz ellenállása felett marad, ebből a szem
pontból a G I zóna vagyis a gránitmurva, gránithomok össz- 
let teteje számít inkább ugrásszerű határnak.

Az agyagos breccsás kőzet nem vezeti a nyíróhullámo
kat, viszont a fajlagos belső felülete csak kismértékben kü
lönbözik az akusztikus hullámok terjedése szempontjából 
kontinuumnak tekinthető, erősen repedezett szálban álló 
kőzettől, ezért hasonló az elektromos ellenállása, de eltérő 
benne az akusztikus hullámok terjedési sebessége. A refrak
ciós szeizmika gyakran a breccsás, törmelékes zóna tetejét 
jelöli meg határfelületként, azonban a számított sebesség 
az általában 10-20 m-rel mélyebb, gyengén repedezett szál
ban álló kőzetre jellemző.

6. Korreláció a gránit mállási kérgében

Az előzőekben már láttuk, hogy a granitoidban kijelöl
hető mállott zónák vastagsága a felszíni hatások mélybe 
hatolásának mértékére jellemző, ezért a bontott zónák vas
tagsága erősebben ingadozó lehet, mintha valódi rétegzett
ségről lenne szó. A zónakorreláció alapja az elektromos és 
az akusztikus mérés, mivel ezek érzékenyek leginkább a kő
zet bontottságára, azonban ezek is különbözőképpen érzé
kelik a bontottság mértékét.

A gránithomok és -murva (7. ábra, G I) zónája, bár vas
tagsága változatos, jól elkülönül, mivel a viszonylag nagy el
lenálláshoz kis akusztikus sebesség járul. Az Üh-5 fúrás 
esetében a G I zóna vastagsága kicsi, ami bizonytalanná te
szi még a felismerését is, elkülönítését a G II-től csak a 
kisebb amplitúdó (halványabb szín a hullámképen), vagyis a 
nagyobb csillapodás indokolja. A G II zónában, a nagyobb 
amplitúdó és a szálban álló gránithoz viszonyított alacso
nyabb frekvenciák (szélesebb színes csíkok a hullámképen) 
jellegzetesek még a korrelációs ábrán (7. ábra). A szálban 
álló repedezett gránit tetejét a G III zóna tetejével azonosí
tottuk. Az Üh-3 fúrásban az átmenet szinte folyamatos a 
törmelékes, breccsás és a szálban álló kőzet közt, köztük a 
határt a 4000 ,m/s akusztikus hullámterjedési sebesség je
lenti, ami azonban félig-meddig önkényesnek tűnhetne, ha 
nem pont ott lenne a frekvenciában is változás (a képen a 
G II zónában a nagyobb hullámhossz szélesebb színes csí
kokként jelentkezik). Az Üh-22 és az Üh-3 fúrás Vp sebes
séggörbéinek alakja közt erős hasonlóság tapasztalható, de 
az Üh-22-ben az ellenállás nagyobb. A hasonlóság alapján in
dokolt lehet az Üh-22-ben a GIII zóna alsó határát 8-10 m-rel 
lejjebb vinni az egyedi értelmezésben megállapítotthoz ké
pest. Az Üh-5 fúrásban a G II - G III határon ugrásszerű 
változás van, illetve a G II alja erősebben bontott. A G II 
zónában a hullámkép hasonló a többi fúráséhoz de az akusz
tikus Vp sebesség viszonylag magas és nem válik el az ellen
állástól. Felmerülhet, hogy a G II zóna a gránittest alsóbb 
részeihez képest nincs autochton helyzetben. Atektonikus 
tömegmozgást tételezünk fel, ahol a breccsás összlet alján 
található erősen bontott zóna képviseli a gravitációs csúszás 
pályáját. A földtani leírás szerint ez az érintkezési öv gránit- 
homokot is tartalmazott. Maga az Üh-5-beli G II zóna a mé
rési paraméterekre támaszkodó véleményünk szerint utóla
gosan cementált. Megemlítjük, hogy ehhez hasonló jelenséget 
tapasztalhatunk az Üh-24 fúrásban is ( C h i k á n  et al. 2000).



A 8. ábrán a gránitmurva felszíne látható háromdimen
ziós axonometrikus ábrázolásban a kijelölt telephely körze
tében. A tönkfelszín általános lejtése É-i irányú, ami a lösz
ben található paleotalajok általános lejtési irányával egye
zik. A telephelyen DNy-i irányban növekszik a gránit mál- 
lási kérgének összvastagsága, és enyhén lejt a felszíni hatá
soktól mentes gránit (G V) teteje, de a regionális képben 
(M arsi 2000) ez csak helyi jelenség.

7. A mállási kéreg zónáinak hidrogeológiai jellemzése

A fúrás által érintetlen kőzetben a víznívó többnyire a 
gránitmurva alatt húzódik, amely azonban folyamatos víz
vezető zóna. A G I, G II és G III zónát az akusztikus para
méterek és az elektromos ellenállás szerint oldalirányban is 
permeábilis, hidraulikailag összefüggő képződménynek te
kintjük. Jellegzetesen a G III zónához, illetve a G IV  tetejé
hez, tehát az akusztikus sebesség ugrás alatti szinttájhoz 
kötődik egy pozitív természetes gamma anomália, amelyet 
Kl-gyel jelölünk (9. ábra). A természetes gamma megnöve
kedése a nagyobb akúsztikushullám-terjedési sebességű, va
lamivel nagyobb ellenállású zónában alakult ki. Az anomália 
ebből következtetve a permeabilitás hirtelen változásához 
kapcsolódik, és mint ilyen a granitoid mállási kérgének egy 
hidrológiai és geokémiai okokból létrejött jellegzetes szintjét 
képviseli. Véleményünk szerint ez egy cementációs szint, 
ezért oldalirányba eltérítheti a felülről lefelé szivárgó vizeket.

Ez alapján a mállási kérget hidrogeológiai szempontból 
két részre bonthatjuk, egy jó permeabilitású felső részre, 
melyet a G I és G II zóna képvisel, és egy rossz permeabili
tású alsó részre, mely a G III és G IV zónából áll. A kettő 
közt a cementációs öv miatt nem monoton a permeabilitás 
változása. A G IV zóna legfeljebb az erősebben repedezett 
szakaszokon lehet vízvezető, ha azok esetleges tektonikai 
zónákhoz kapcsolódnak.

A G IV zóna alján található egy korrelálható elektromos 
ellenállás minimum, amelyet K2-nek nevezünk. Ugyanitt az 
Üh-2 és az Üh-3 fúrásban természetes gamma maximum, 
míg az Üh-4, Üh-5 fúrásban természetes gamma minimum 
van. A sűrűség és a neutronporozitás szerint az Üh-2 kivé
telével mindegyik fúrásban erősen fellazult ez a szinttáj. 
A K2 zóna egyértelműen szálban álló kőzetben kialakult re
pedezett öv, amely potenciális vízvezető. A KI és K2 ano
mália elhelyezkedését a 2. táblázatban tüntettük fel.

8. Összefoglalás

A gránit mállási kérgének különböző részeit a mélyfúrás
geofizikai mérések — elsősorban az akusztikus hullám kép 
és az ellenállás görbék — segítségével tudjuk megkülönböz
tetni. A fizikai paraméterek eloszlása a mállási kérgen belül 
lényeges szerepet játszhat a felszíni mérések kiértékelésénél 
is. A szeizmikus refrakciós módszer a G II zónában jelzi a 
szálban álló kőzet tetejét. A felszíni elektromos és elektro
mágneses módszerek számára a G I zóna — vagyis a gránit 
anyagú képződmények teteje — jelenti a gránittest tetejét, 
míg a G V teteje a felszíni hatásoktól mentes üde kőzet teteje.

A két felső zóna az akusztikus hullámterjedés szem
pontjából gyakorlatilag durva, gyengén cementált üledék
ként viselkedik, nyíróhullámok nem generálódnak benne. 
A G II - G III határon az ellenállás csak kevéssé változik, 
mivel a kőzet fajlagos felülete szinte változatlan. Lyukteleví
zióval ez a két zóna nem vizsgálható.

A mállási kéreg alsó része kemény, repedezett és bon
tottkőzetekből áll, amelyekben nyíróhullámok generálód
hatnak. Az elektromos ellenállásban a G III zóna alján ta
pasztalható döntő változás. A lyukfal-egyenetlenségek mi
att a G III zónában nem tudtunk lyuktelevízióval informáci
ót szerezni, ilyen mérésekre csak a G IV zóna tetejétől lefe
lé volt lehetőség.

2. táblázat
A vízvezető képesség változásához köthető korrelálható elváltozások (tszf. m)

Anomália Üh-2 Üh-3 Üh-4 Üh-5 Üh-2 2 Üh-23

KI
207,2-196,7

(73-83)
212,6-198,6

(67-81)
207,6-191,6

(39-55)
210,3-199,3

(71-82)
212,0-197,8
(69,2-83,4)

210,7-192,2
(66,5-85,0)

K2 172,7-167,7
(108-113)

188,6-175,6
(91-104)

175,6-167,6
(71-79)

179,3-174,3
(102-107)

168,7-160,2
(112,5-121)

168,2-163,2
(109,0-114,0)

Zárójelben a felszíntől számított fúrásmélység méterben.


