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Tanulmányunkban a felszíni hatásoktól mentes, üde gránit repedezett, esetleg töredezett zónáinak mélyfúrás-geofizikai vizsgálatával 
foglalkozunk annak érdekében, hogy az üveghutai gránit hidrogeológiai tulajdonságait jellemezzük. A kijelölt üveghutai telephely 
körzetében hat olyan fúrás mélyült, amely elérte ezt a képződményt, így az ezekben a fúrásokban végzett méréseket használtuk fel a 
töréses övék jellemzéséhez. A töréses övék alaposabb tanulmányozását az tette lehetővé, hogy a fúrásokban a klasszikus mélyfúrás- 
geofizikai méréseken felül teljes akusztikus hullámkép felvételeket is készítettünk és Magyarországon először akusztikus lyukfal- 
televíziós (BoreHole TeleViewer, BHTV) méréseket és nagyérzékenységű áramlásmérést (Heat-Pulse Flowmetry, HPF) is végeztünk.

1. Bevezetés

A kis és közepes radioaktivitású hulladékok végleges 
elhelyezését célzó földtani kutatás keretében a Mórágyi rög 
területén Üveghuta térségében mélyült fúrásokban a MÁFI 
megbízásából 1996-1999 közt végeztünk méréseket (Z ilahi- 
Sebess, Szongoth 1997; Z ilahi-Sebess et al. 1998; Z ilahi- 
Sebess 1999). A mélyfúrás-geofizikai mérések kivitelezése 
és értelmezése az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és a 
Geo-Log Kft. feladata volt. A teljesítés nyomán részletes ké
pet sikerült kialakítanunk a negyedidőszaki lösz-összletről, 
a gránit mállási köpenyéről és az üde gránit repedezett 
zónáiról. Jelen kötetben mindhárom témakörnek külön 
tanulmányt szentelünk.

A felszíni hatásoktól mentes gránitban a fizikai paramé
terek nem függenek a mélységtől, hanem elsősorban a kőzet 
repedezettségével, bontottságával, másodsorban a kőzet
összetétellel vannak összefüggésben. Az üde gránit geo- 
technikai szempontú tagolását elsősorban akusztikus és 
elektromos mérésekre alapoztuk, hasonlóan a gránit mál
lási kérgének tagolásához (Z ilahi-Sebess et al. 2000).

Az erősebben repedezett töréses öveket a repedezettség 
mértékével arányos fizikai paraméterekkel (pl. repedéssű
rűség), valamint települési helyzetükkel (dőlés, dőlésirány) 
jellemeztük.

A töréses övék településének meghatározása — mivel a 
mélyfúrásgeofizikai információ kis térfogatra vonatkozik — 
elég bizonytalan. A bizonytalanságot azzal csökkenthetjük, 
ha több egymástól független módszert próbálunk ki. A töré
ses övék települését háromféle módon határoztuk meg:

— az akusztikus hullámképen azonosítható reflexiók
ból;

— az akusztikus lyukfal-televízió iránystatisztikáiból;
— az akusztikus lyukfal-televízióval kimutatott töréses 

övék szélének településéből.

A töréses öveket hidraulikai szempontból a beszivárgó 
vízmennyiség alapján jellemezhetjük.

Az alábbiakban először a repedezett granitoid kőzetek 
mélyfúrás-geofizikai értelmezésének sajátosságait, majd az 
üde gránit geotechnikai szempontú tagolását ismertetjük, 
ezután a töréses öveket fizikai paramétereik eloszlása alap
ján jellemezzük, vázoljuk a töréses övék dőlésének megha
tározási módszereit, hidraulikai jellemzést adunk a töréses 
övékről és bemutatjuk a beszivárgásokat, végül összefoglal
juk eredményeinket.

2. A repedezett granitoid kőzetek 
mélyfúrás-geofizikai értelmezésének sajátosságai

A szilikátos összetételű kristályos (magmás és meta
morf) kőzetek geofizikai értelmezése több szempontból 
különbözik az üledékes kőzetekétől:

A kőzetnek gyakorlatilag nincs összefüggő mátrix- vagy 
blokkporozitása, minden pórustér másodlagos mechanikai. 
vagy kémiai elváltozáshoz kapcsolódik. A pórustér eloszlá
sa az erősen inhomogén repedésrendszerhez kötődik. A ha- 
sadékok és különösen az utólag kitöltött hasadékok környe
zetében — a kontakt hatások miatt, amelyekbe a nem hidro- 
termás kis hőmérsékletű agyagásványos elváltozásokat is 
beleértjük — a fizikai paraméterek szempontjából nem le
het egységes mátrixszal számolni, ellentétben az üledékes 
kőzetekkel, amelyekben, az ülepedés révén a kőzetmátrix 
makro méretekben viszonylag egységes. (Hasadék létrejö
het két, fizikai paramétereiben különböző kőzettest hatá
rán is, ahol már eredetileg is inhomogén volt a kőzet sűrű
sége és neutronporozitása.) Ennek az a következménye, 
hogy a nukleáris geofizikai mérések (neutronporozitás, 
gamma-gamma' sűrűségmérés) kristályos kőzetekben első
sorban kőzetminőségbeli és csak másodsorban a porozitás-



beli változásokat tükröznek. Más szavakkal az üledékes kő
zetekben használt, hagyományos porozitáskövető módsze
rek eltekintve a kavernás szakaszoktól kőzettani változáso
kat jeleznek (7. ábra, 2. és 3. oszlop)

A repedezettség elsősorban a kőzetmechanikai paramé
terekben és a kőzet belső fajlagos felületében okoz nagy vál
tozást, a porozitásban melynek abszolút értéke kicsi kevés
bé, ezért 3-5% porozitás alatt a porozitásszámítás tulajdon
képpen csak nagyságrendbecslést jelent. (A kőzetanyag 
esetleges kémiai bontottságát a neutronporozitás megnöve
kedése jelzi, ha az bármilyen víztartalmú ásvány keletkezé
sével jár együtt.)

A töréses övék közös jellemzője, szemben az ép kőzet
szakaszokkal, a kőzet változékonyságára és a belső felület 
nagyságára érzékeny fizikai paraméterek inhomogenitása. 
A repedésrendszerre, illetve az azt kitöltő folyadékra első
sorban az akusztikus és főleg az elektromos mérések érzé
kenyek. A fentiekből következik, hogy a gránit geotechnikai 
jellemzését nagymértékben az akusztikus (akusztikus hullárq- 
kép és akusztikus lvukfal-televízió') és elektromos (normál 

j ellenállás, fókuszált ellenállás) módszerekre alapozzuk^,
A töréses övék paramétereit az üde gránithoz viszonyít

juk. Az üde gránitra jellemző, hogy a longitudinális hullám
sebesség nagy, viszonylag állandó, és nagy az átlagos elekt
romos ellenállása is. Csak zárt repedéseket tartalmaz.

Mivel maga a kőzet szigetelő, gyakorlatilag minden ellen
álláscsökkenés elsődleges oka a repedezettség és az agyag
ásványos bontás; ismereteink szerint a területen a félvezető 
ércásványok olyan ritkák, hogy még a repedésértékelés szem
pontjából is elhanyagolhatók (az agyagásványos bontás is 
repedésekből kiindulva támadja a kőzetet) A kőzetrések
ben jelenlevő iondús tapadóvíz nagyságrendekkel nagyobb 
vezetőképességű, mint a szabad folyadék, ezért az elektro
mos ellenállás a kőzet fajlagos felületével fordítottan ará
nyos. A mért kőzettérfogatban már 0,1 % porozitást képvise
lő repedezettség is körülbelül 1000 ohmm-re csökkenti a 
kőzet látszólagos fajlagos ellenállását, így a látszólagos faj
lagos elektromos ellenállásban legalább egy nagyságrend- 
nyi csökkenést okoz az ép kőzethez képest miközben a kő
zet sűrűsége és neutronporozitása gyakorlatilag változatlan, 
így az ellenállásmérés a repedezettséget erősen felnagyított 
formában mutatja. (A tényleges ellenálláscsökkenés tekin
tetbe véve a kőzet szigetelő tulajdonságát öt-hat nagyság
rend, így a mért ellenálláscsökkenés valójában a műszer 
mérési tartományától függ.) Megjegyezzük, hogy az 1000 
ohmm körüli fajlagos ellenállású kőzetben az akusztikus 
hullám terjedési sebessége még 5000 m/s körüli, de inkább 
felette van.

Az akusztikus hullám terjedési sebessége a kőzet folyto
nosságával, belső súrlódásával arányos, ezért fellazult, tek- 
tonizált övékben a sebességcsökkenés mértéke különösen 
nagy lehet (1. ábra). Az erősebben repedezett és emiatt fel
lazult szakaszokon a kompressziós hullám terjedési sebes
sége (Vp) és a nyíróhullám sebessége (Vs) erősen lecsök
ken, azonban a Vp/Vs arány jelentősen megnő. (Kis repe
désvastagság mellett nagy sebességű kőzetben fordulhat elő 
ennek az ellenkezője, vagyis a Vp/Vs arány csökkenése a Vp

sebesség csökkenésével.) Megjegyezzük, hogy az erősebben 
töredezett szakaszokon a nagy csillapodás miatt a transz
verzális hullám az akusztikus hullámkép felvételéből nem 
mindig jelölhető ki. A nem kavernásodó repedezett szaka
szokat a transzverzális beérkezési idő megnövekedése és 
megnövekedett akusztikus csillapodás jellemzi.

A repedésrendszer nagyfelbontású in situ vizsgálatát 
teszi lehetővé az akusztikus lyukfal-televíziós mérés, mely 
az olajiparon kívül új eljárásnak számít Magyarországon. 
Az akusztikus lyukfal-televízióval egy körbeforgó szonár 
(szónikus adó) jelének reflexióidejét (Travel Time) és 
-amplitúdóját (Amplitude) mérjük minimálisan 72, maxi
málisan 288 irányban. Az eredményt színkóddal ábrázolva 
kapjuk meg a lyukfal síkba kiterített képét. A reflexiók ide
jéből képzett képen csak az akusztikus szempontból nyitott 
repedések ismerhetők fel, mig a reflexiók amplitúdójából 
alkotott képen minden olyan alakzat látható, amely a kör
nyezetétől eltérő rugalmassági paraméterekkel rendelkezik, 
így a kitöltött repedések is. A kőzetek akármilyen bontott 
állapota jól megkülönböztethető a kőzettani változatos
ságtól, mivel a bontottság jellegzetesen 5000 m/s alá viszi a 
sebességet, miközben az amplitúdó csillapodása, szoros 
összefüggésben a megnövekedett energia abszorpcióval, 
megnő.

Az erősebben repedezett öveket potenciális vizbeáram- 
lási helyeknek tekintjük; azt, hogy valóban azok-e, a folya
dékáramlásokra érzékeny módszerek nélkül nem lehet el
dönteni. A nagy pontosságú differenciál hőmérsékletmérés 
a vízbeáramlási helyeket jelzi, ezért a többi repedéskimuta
tó módszer információit pontosítja. A gránitban előforduló 
kis beáramlások gyakran a hagyományos áramlásmérés ér
zékenységi küszöbe alá esnek, ezért ezeknek a vizsgálatánál 
is egy új módszert, a nagyérzékenységű hőimpulzusos á- 
ramlásmérést (Heat-Pulse Flowmetry, HPF) alkalmaztunk. 
A módszer egy fűtőszál által felmelegített vízcsomag detek
torhoz való beérkezési idejének mérésén alapul. Az áram
lásmérő szondával dl/perc nagyságrendű beáramlások már 
kimutathatók.

3. Az üde gránit
geotechnikai szempontú tagolása

A töréses övék értelmezéséhez az üde gránitot geötech- 
nikai állapota szerint három különböző léptékű egységre 
tagoltuk:

— A nagy tömbök a geofizikai paraméterek átlagértékei 
alapján viszonylag homogén intervallumokat jelente
nek, melyek leromlott állagú esetleg töréses övék 
mentén érintkeznek egymással. A nagy tömbök kö
rülbelül 50-100 m nagyságrendű intervallumok.

— A repedezettségi mélységtrendek (töréses övék, kísérő 
repedezettségükkel együtt) az elektromos ellenállás 
görbéken felismerhető, 10-30 m nagyságrendű inter
vallumok. Minden mélységtrend egy-egy erősebben 
repedezett vagy egy kisebb töréses övben végződik, 
ezek a mélységtrend kis ellenállású végét jelentik.



Egy nagy tömböt több önálló repedezettségi trendű 
intervallumra lehet osztani

— A tö réses ö v ék  az ellenállás-mélységtrendeken belül, 
az akusztikus hullámkép és az akusztikus lyukfal-te- 
levíziós mérések alapján kijelölhető 110 m nagyság- 
rendű intervallumok. A töréses övék lehetnek egy
szerűek és egyúttal a környezetüktől élesen elkülönü- 
lőek, vagy összetettek, amelyeknek a szélei sem 
határozottak (1. ábra).

Megemlítjük, hogy az erősen kavernásodó, tamponce
mentezett fúrásszakaszokat a műszaki és földtani informá
ció alapján a töréses övék közé soroltuk, azonban ezeken 
nem lehetett mélyfúrás-geofizikai méréseket végezni.

4. A töréses övék jellemzése 
fizikai paraméterek eloszlása alapján

A töréses öveket a fizikai paraméterek statisztikai (át
lag, szórás, leggyakoribb érték) és térbeli eloszlásával (a 
mérésgörbe lefutása) jellemezhetjük. A repedezett, törede
zett szakaszokon a fizikai paraméterek inhomogenitását a 
nagyobb statisztikai szórás tükrözi, önmagában véve is a 
kőzet bontottabb állagára mutatva.

A 2. á b rá n  látható, hogy az alacsony ellenállású töréses 
övékben a differenciál ellenállás (d E40) és differenciál Vp 
(d Vp) görbék (az egységnyi mélységközre eső változás gör
béi) nagyobb értéket mutatnak.

A mért fizikai paraméterek empirikus eloszlásának 
(hisztogram) leggyakoribb értékével, szórásával és az elosz
lás alakjával jellemezhetjük egy adott intervallumon a kő
zet inhomogenitását. A repedezett kőzetekben így a töré
ses övékben különösen a repedezettségtől függő paraméte
rek eloszlása többnyire aszimmetrikus, lognormális vagy in
verz lognormális. Lognormális eloszlású például az ellenál
lás (Guard laterolog) az Üh-23 fúrásban (3. á bra , c ), ami 
viszonylag erős repedezettségre utal. Hasonló ehhez az 
Üh-2 fúrás (4 . ábra , c )  töréses öve. Az erősen repedezett, 
töréses övét az alacsony értékek jelzik, a közepes értékek a 
töréses zónával közvetlen szomszédságban levő kőzetre jel
lemzőek, ezért mindkét fúrásban hasonló, bimodális elosz
lás alakult ki.

A töréses zónákra a térbeli inhomogenitás is jellemző. 
A repedezettség a törés vagy vetődés síkjától távolodva egy
re gyengül. Ez a gyengülés azonban nem monoton csökke
nésként valósul meg, hanem csak egy átlagos tendencia
ként mutatkozik az elektromos ellenállás és az akusztikus 
sebesség görbéin. Általában több, egymást követő, azonos 
irányú mélységtrend figyelhető meg, ami nagy valószínű
séggel az azonos jellegű kőzetfeszültségre utal.

Az 5. á b rá n  megfigyelhetők a töréses övék leginkább jel
lemző akusztikus tulajdonságai:

— fokozatosan növekvő sebesség a töréstől távolodva 
(az ábrán 99,8 m-ben, illetve 123 m-ben található tö
résektől lefelé),

— a jellemző frekvencia csökkenése az akusztikus hul
lám terjedési sebességének csökkenésével,

— az akusztikus csillapítás növekedése a sebesség csök- 
Tömésével (az ábrán halványabb színéKKéTjeiezvejT 

r-^aA yY j arány növekedése a repedezettség növekedésével, 
a Vp/Vs arány és az abszorpció frekvencia-függőség.

Az alábbiakban a paraméterek közti kapcsolatra igyek
szünk fényt deríteni kétváltozós diagramok vizsgálatával, 
ebből következtetve a kőzetváz folytonosságára, majd is
mertetjük a nyitott és zárt repedések elkülönítését lyukfal- 
televíziós mérések alapján.

4.1. A  p a ra m é te re k  k ö z t i  k a p c so la t  v izsg á la ta , k ö v e tk e z te té se k  

a  k ő ze tv á z  fo ly to n o s sá g á ra

Az egyes fizikai paraméterek közti kapcsolat — akárcsak 
a mállási kéreg paramétereinek esetében (Z ilahi-Sebess et 
al. 2000) — jellemző az egyes töréses övekre.

A töréses övék jellemzésével összefügg a geomechani- 
kai paraméterek egymásközti kapcsolatának vizsgálata az 
egész kőzetre. Ezt a kapcsolatot alapvetően a repedésrend
szer felépítése határozza meg. Ebben a vonatkozásban a tö
réses övét egy nagyobb struktúra elemeként fogjuk fel, ezért 
a paraméterek egymás közti kapcsolatának különböző lép
tékben való vizsgálata az egész repedésrendszer és a na
gyobb töréses övék egymás közti viszonyának vizsgálatát is 
jelenti. A repedésrendszer egy részére jellemző statisztikus 
kapcsolatok nem feltétlenül érvényesek az egész rendszer
re, hiszen az eltérő tulajdonságú részrendszerekből áll. Más 
szavakkal az egyes repedezettségi trendekre érvényes cross- 
plottal reprezentált összefüggések külön-külön-jelentősen 
eltérhetnek az egész kőzetre, az összes mélységpontból 
meghatározott összefüggéstől. Ennek a fő okai közt a mély
séggel növekvő nyomást említhetjük, amely állandónak te
kintett érintkező felületek esetén önmagában, mindenféle 
cementáció nélkül is növeli a nyírási ellenállást, de az elekt
romos ellenállást nem, ha a fajlagos felület egyébként nem 
változik.

Tapasztalataink szerint az elektromos ellenállás logarit
musa a nyírási modulussal egyenesen arányos (6 . á b ra ) .  

Külön-külön szakaszokat vizsgálva azonban kitűnik, hogy 
az összefüggések mélységszakaszonként különböznek egy
mástól, ami megmagyarázza az egész fúrásra vett összefüg
gés viszonylag nagy szórását.

Az Üh-22 fúrásban (6. á b r a )  a nyírási modulus közvet
lenül a kőzetmátrix folytonosságával, vagyis a repedéssűrű
séggel és vastagsággal, míg az elektromos vezetőképesség 
az Archie-egyenlet (Rt = Rw/<f>2) szerint a pórustérfogat leg
alább második hatványával arányos. Az elektromos vezető- 
képesség a fajlagos belső felülettel arányos, mert a kötött 
ionokban dús tapadóvíz ellenállása egy-két nagyságrenddel 
nagyobb, mint a szabad folyadéké. Ebből következik, hogy 
minél bonyolultabb a belső felület, annál nagyobb a vezető- 
képesség. Az összes mélységpontokat nézve az ellenállás 
növekedése a nyírási modulus függvényében az exponenciá
lisnál is erősebb, ami abból adódik, hogy minél kisebb egy 
repedés résmérete, annál nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy az érintkező síkok bizonyos hányadából kiszorul az 
elektrolit, valamint nő a repedés által képviselt pórustér tor-



tuozitása (tekervényessége) is. Ahonnan kiszorult a vezető
képes flüidum, vagyis á mikron mérettartományba tartozó 
hajszálrepedésrendszernél, a nyíróerőkkel szembeni ellen
állás a nyomás függvényében közelít a repedésmentes kőzet 
paramétereihez. A rugalmas hullámok terjedési sebessége 
és mikrorepedések közti kapcsolatot, amely szoros kapcso
latban van a nyírási modulussal, Meskó (1995) tárgyalja 
részletesen.

Az Üh-3 fúrásban (Z á b r a )  nagy nyírási modulusoknál 
— 200-300 m közti intervallumban — kis nyírási modulus 
változásra nagy ellenállásváltozás esik, amit nagy tortuozi- 
tásváltozással magyarázhatunk. Ez a helyzet nagyon kis 
nyílásszélességű repedéseknél áll fenn, ahol az egymással 
szemközti repedésfelületek javarészt egymásba illeszked
nek. Ez nagy nyírószilárdságot biztosít, de az elektrolittal 
kitölthető térfogat és a hozzákapcsolható tortuozitás (te- 
kervényesség) nagyságrendeket is változhat, miközben az 
effektív érintkező felület csak’ nagyon kis mértékben válto
zik. A 105-200 m mélységközben a nyírási modulus nagy
mértékű változásával az elektromos ellenállás logaritmusa 
kisebb mértékben változik, mint az alsó szakaszon, ami ar
ra utal, hogy a repedések általában vastagabbak lehetnek, 
és szabad folyadékot is tartalmazhatnak. A repedésrend
szerben a vezető és a vele kapcsolatban levő, nem vezető fe
lületek nagyjából egyensúlyban lehetnek.

Az akusztikus csillapítás durván fordítottan arányos az 
elektromos ellenállással (8 . á b ra ) . Az akusztikus csillapí
tást a longitudinális hullámcsomagokból számítjuk, így az a 
mikrorepedezettségre kevésbé érzékeny, mint az alapvetően 
a mikrorepedezettség fajlagos felületével arányos vezetőké
pesség, így minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb a 
csillapítás szórása. Az Üh-22 fúrás esetében a fordított ará
nyosság mellett az összefüggés szórása jóval nagyobb, mint 
az Üh-23-ban. Ez elsősorban a guard laterolog nagyobb 
mikrorepedés-érzékenységéből adódik.

4.2. N y ito tt  é s  z á r t  re p e d é se k  e lk ü lö n íté se  

lyu k fa l-te lev íz ió s  m é ré se k  a la p já n

Általában az amplitúdókép részletgazdagabb, kitöltött 
(zárt) repedések csak ezen mutatkoznak (9 . á bra , 217,5 m 
alatti fehér szinuszok). A nagyobb nyitott repedések a reflexió- 
időképen fekete szinuszként jelennek meg 217,0-217,5 m közt.

A repedéseket a lyukfal-televíziós képek alapján az aláb
bi négy kategóriába soroltuk:

— teljes szinuszt adó kitöltött repedések,
— teljes szinuszt adó nyitott repedések,
— nem teljes szinuszt adó (metszett) vékony repedések,
— foltszerű és vastag rövid szinuszdarabok.
Ezeket a kategóriákat használtuk a lyukfal-televíziós 

méréssel kapott repedésirányok statisztikai feldolgozásá
nál. Csak azokat a repedezett zónákat tekintjük valódi töré- 
ses övéknek, ahol nagyszámú nyitott repedést láthatunk a 
lyukfal-televíziós reflexióidő-képen.

5. Töréses öv dőlésének meghatározási módszerei

A meghatározás megbízhatóságát növeli, ha egy töréses 
öv dőlését többféle, egymástól független módszerrel is meg 
tudjuk határozni. Az üveghutai területen két mérésfajtából, 
akusztikus hullámképből és akusztikus lyukfal-televíziós ké
pekből, három, egymástól lényegében független úton hatá
roztunk meg tektonikai dőléseket. A dőlésértékkel szemben 
a dőlésirány meghatározását csak az akusztikus lyukfal-tele
víziós mérés alapján tudjuk elvégezni, kétféle elv statiszti
ka, illetve egyedi repedésirány-értékelés szerint.

Az alábbiakban először az-akusztikus hullámképből ka
pott reflexiókat, ezután az akusztikus lyukfal-televízió 
iránystatisztikáit, végül az akusztikus lyukfal-televízióval ki
mutatott töréses övék széleit ismertetjük.

5.1. R e f le x ió k  a z  a k u s z tik u s  h u llá m k é p b ő l

Az akusztikus hullámképen a kompressziós (P), nyíró 
(S) és csőhullámok mellett a nagyobb törésfelületekről 
(rendszerint egy az akusztikus hullámképen és az elekt
romos ellenállás görbén kijelölhető repedezettségi mélység
trend maximális repedezettséget mutató végénél, 10. á b r a ) 

kapott reflexiók is megfigyelhetők. A reflexiós idő a reflek
táló síknak a fúrással való harántolásától távolodva nő, és 
így a hullámképen egy a mélységtengellyel valamilyen 
szöget bezáró, a reflektált hullám út-idő függvényének egy 
darabját képviselő, egyenes szakasz jelenik meg, amely az 
első beérkezéstől indul. Ezeket az egyenes szakaszokat a 
törésfelületről kapott reflektált hullámnak a többi hullám
mal való interferenciája hozza létre. (Általában két egyenes 
szakaszról van szó, mivel a reflektáló sik alatt és fölött is 
kapunk reflexiót, így a hullámképen V alakot láthatunk.)

A kőzetre jellemző akusztikus hullám terjedési sebessé
gének ismeretében az egyenes szakasz helyzetéből kiszá
mítható a töréses öv dőlése. Az akusztikus hullámkép leg
gyakoribb dőlések 45-50°, illetve 70-80° körüliek (pl. a 10. 
ábrán látható reflexiók 44, illetve 66°-os dőléseket repre
zentálnak). Ez összhangban van az akusztikus lyukfal- 
televíziós méréssel kimutatható átlagos dőlésértékekkel. 
Kimutathatók 20° körüli dőlések is, azonban az ennél ki
sebbekre már túl nagy a pontatlanság, vagyis azokat nem 
tudjuk mennyiségileg jellemezni. Az akusztikus hullámkép
ből kimutatható dőlések megbízhatósága nagyobb lehet, 
mint az egyéb mérőeszközökkel vagy a magvizsgálatokból 
kapott adatoké, mivel a fúrás méteres nagyságrendű környe
zetéből kapunk információt, hátránya viszont, hogy kör
szimmetrikus mérés lévén, nem tartozik hozzá dőlésirány.

5.2 . A z  a k u s z tik u s  lyu k fa l- te le v íz ió  irá n y s ta tis z tik á i

A lyukfal-televíziós mérések alapján repedésirány- 
statisztikákat készítettünk, és kísérletet tettünk a legfőbb, 
feltehetően a fúrásoktól nagyobb távolságra is meglévő tö
réses övék településének meghatározására. A dőlésazimutok 
irány szerinti eloszlását kördiagramon (más néven: rózsadi
agram) ábrázoltuk. Az ábrázoláshoz a kört meghatározott



nyílásszögű szeletekre osztottuk. A színezett körcikk sugara 
a körcikk irányába eső azimutoknak az adott mélységinter- 
vallumba eső összes azimut számára normált értékkel ará
nyos. A rózsadiagramokon általában 10, kis adatmennyiség
nél 20°-os felosztást használtunk. Ennél az ábrázolásnál a 
dőlésértéket nem vettük figyelembe. (A kapott rózsadiag
ramokon a földtanban használatosaktól eltérően a repedések
nek nem a csapása, hanem a dőlése van feltüntetve, ezért a 
diagramok nem szimmetrikusak.) Jellemző iránynak nevez
zük, ha egy vagy két szomszédos körcikkbe határozottan el
különülő gyakorisági maximum esik. Jellemzőbb irányszek
tor megjelölést alkalmazunk, ha a gyakorisági maximum 
több körcikket fog át, azaz egy bizonyos szögtartományban 
elkent. Iránystatisztikával jellemezhetjük egy nagyobb tömb 
repedésrendszerét is, amelyet a töréses övék településével 
összehasonlítva információt kaphatunk arról, hogy a kettő 
közt van-e vagy lehetséges-e összefüggés.

Az Üh-22 fúrásban (11. á b r a ) a gránittest kitöltött repe
déseire jellemző leggyakoribb irány az É-i, a Ny-i irány vi
szonylag kis súllyal, de határozott gyakorisági maximum
ként különül el. A nyitott repedések iránystatisztikája sze
rint az Üh-22 fúrásban is gyakoriak az É-i irányú repedé
sek. A vékony, nem teljes szinuszt adó repedéseknél igazi 
domináns irányok (ÉÉNy-i és DNy-i) csak a szálban álló 
gránit felső részén vannak. A fúrás alsó szakaszán az irá
nyok erősebben szórnak, s a két leggyakoribb irány a Ny-i 
és az ÉÉK-i. A vastag, nem teljes szinuszt adó repedések 
jellemző iránya egyértelműen É-i a legfelső szakaszon, míg 
az alsón megjelenik egy erős K-i mellékirány is.

A 12. á b rá n  az Üh-23 fúrás 168-185 m közti szakaszán 
a fenti szempontok szerint elkészített rózsadiagramokon az 
összes repedés többsége az ÉNy-i szektorba esik. A nyitott 
repedések leggyakoribb iránya ÉNy-i (megegyezik a T3 
zónára egyedi repedésszélből megállapított iránnyal), a 
gyakoriságban második pedig a DK-i irány.

5.3. A k u sz tik u s  lyu kfa l-te levízióva l k im u ta to tt  

töréses ö vék  szé le

Töredezett szakasznak nevezzük azokat a mélységinter
vallumokat, ahol a lyuktelevíziós felvételen nagyszámú szé
les, nyitott repedés látható, amelyek gyakran egymásba 
folynak. A többi szakasszal szemben az ilyent repedés
sűrűség alapján nem lehet jól jellemezni, mert a repedés
síkok gyakran nem adnak teljes szinuszgörbét a felvételen.

A töredezett szakaszok közül a lyukfal-televízió reflexi
ós időképén azokat, amelyek sok nyitott repedést tartal
maznak, és amelyeken viszonylag biztosan meghatározható 
a valódi dőlés, valószínű törésnek (7. tá b lá z a t)  nevezzük. A 
valószínű törést reprezentáló dőléseket, mivel a leginkább 
töredezett szakaszokon vannak, nem statisztikai alapon je
löltük ki, mert a zónán belüli egyes repedéssíkok meghatá
rozása bizonytalan, így a belőle készülő statisztika sem 
megfelelően jellemzi a mélységszakaszt.

A legmegbízhatóbb települési adatokat a kijelölt sza
kasz szélén, az ép és a zúzott kőzet határán lehet meghatá
rozni. Abban az esetben, ha ez nem volt lehetséges, egy biz-

1. táblázat
Valószínű vetőt reprezentáló dőlések és azimutok

Ú h -2

töréses övék
fúrásmélység

[m ]
dőlés

n
dölésirány

["]

kijelölés fő 
szempontja

T I  te tő  a la tt 90 ,8 42 246 A 3 E

T 3 fk  te tő 156,7 71 154 A 3 E

T 3 k  te tő 170,6 64 335 B 4 E

T 3  te tő  ala tt 178,4

(1 7 8 ,4 -1 7 8 ,8 )

59 3 50 A*

T 3  nagyobb 

z ó n a  ta lpa  

(felette 

m érésh iány)

186,8 52 18 D 2

T 4 239 ,7

(2 3 9 ,7 -2 4 1 ,7 )

74 1 D 3

T 4  k ö zép 241,5 73 0 D 1

T 5 te tő 276,5 62 145' A 3

(2 7 6 ,5 -2 7 8 ,0 ) 62

T 6  k ö zép 295 ,8

(2 9 3 ,8 -2 9 5 ,7 )

59 6 C 4

T 7  te tő 381,0 63 5 B 1 E

A  T I ,  T 2  s tb . je lö lé s  a  tö ré s e s  övék  a z o n o s ítá s á ra  szo lgál. A  fe lső  in d e x b e n  
levő  sz á m o k  a  sz in u sz g ö rb e  i lle sz th e tő sé g é t, vagyis az  egyed i k ié rté k e lh e 
tő s é g  m e g b íz h a tó sá g á t je lz ik , 1-től 5-ig növ ek v ő en . A  k ije lö lési s z e m p o n to 
k a t 1. a  szövegben . A z  A , C  és D  k a te g ó ria  e se té n , a  lyukfal-televíziös'-ké- 
p e n  lá th a tó  tö ré s e s  övék  szé lé rő l v an  szó .

tos iránynak látszó esetleg többször is ismétlődő szinusz
görbét választottunk közel a töréses öv határához (5. ábra).

A kijelölés fő szempontjai így a következők voltak:
— A töréses öv széle mennyire élesen határolódik, el a 

környezetétől (ellentétben az 1. táblázat T jelű zóná
ival amelyeknek kijelölésében az akusztikus hullám
kép és az elektromos ellenállás is szerepelnek, a töré
ses öv széle ebben az esetben a lyukfal-televíziós ké
pen látható, nyitott repedésekből álló szakasz szélét 
jelenti).

— A kiválasztott. repedésre mennyire jól illeszthető 
szinuszgörbe, azaz mennyire reprezentál síkot.

— A kapott irány ismétlődik-e a közeli környezetben (1- 
2 m-en belül).

— A kapott irány egyezik-e más töréses övék irányával 
(ez a kritérium azon a feltételezésen alapul, hogy ha 
egy irány a területre valóban jellemző, akkor több re
pedezett öv települési irányában is megjelenhet).

E szempontok alapján a kijelölt valószínű vetőt repre
zentáló irányokat a következő kategóriákba soroljuk:

A Repedésszél: éles és a kiterített hengerpaláston a szi
nuszgörbe jól illeszthető rá.

B Repedésszél: kevésbé éles, a szinuszgörbe is kevésbé 
illeszthető rá, de az iránya többször ismétlődik.

C Töréses öv széle: kevésbé éles, de jól illeszthető rá a 
szinuszgörbe, a kapott irány pedig több repedésen is 
ismétlődik.

D Töréses öv széle: kevéssé éles, rosszul illeszthető rá 
szinuszgörbe, a kapott irány más övék irányához 
hasonlít.



E A kijelölt repedés közvetlen környezetében (1-2 dm) 
nincs összefüggő töréses öv, s ezt független körül
ményként vesszük figyelembe.

A repedésszél vagy a töréses öv széle lehet jól azono
sítható éles vonal, de a szinuszgörbe rosszul illeszthető rá, 
ha a repedésfelület görbült. Külön jelöltük, hogy a töréses 
övön belül hova esik a meghatározás helye. Az 1. táblá
zatban a T jelölést kaptak a töréses övék, amelyek nem csat
lakoznak egymáshoz. Mindegyik töréses öv egy-egy, az 
ellenállás- és akusztikus mérés alapján meghatározott repe- 
dezettségi mélységtrend része.

6. A töréses övék hidraulikai jellemzése, beszivárgások

Repedezett kőzetekben amilyen az üveghutai gránit az 
áramlás repedésekhez, törésekhez, töréses övékhez kötő
dik. A pakkeres vizsgálatok során nagyobb néhány vagy 
több tucat méteres szakaszokat vizsgálnak, s ezek átlagos 
paramétereit határozták meg. A pontosabb vízföldtani ér
telmezéshez azonban szükség van arra, hogy tudjuk; eze
ken vagy más szakaszokon belül pontosan mely törésekhez, 
milyen intenzitású áramlás kötődik. A megoldás célszerű 
módja a közvetlen áramlásmérés az egész fúrásban. Az 
üveghutai telephely (közel 100 mm átmérőjű) fúrásaiban a 
víztermelés (még több tucat méteres leszívásnál is) a leg
több esetben maximum 5 liter/perc, ezért a fúrásokban az 
áramlások rendkívül lassúak, sebességük legfeljebb 0,5 
méter/perc. A rendelkezésünkre álló hagyományos forgóla
pátos szondák megszólalási küszöbe 2 méter/perc, azaz a 
maximális értéknek több mint négyszerese. Néhány fúrás
ban végzett kísérleti mérésekkel meggyőződtünk arról, 
hogy ezzel az eszközzel nem mutatható ki semmiféle áram
lás. Ezért a további mérésekhez egy Mount Sopris gyárt
mányú, nagy érzékenységű hőimpulzusos áramlásmérőt 
(Heat Pulse Flowmeter, HPF) használtunk.

A 13. ábrán az Üh-23 fúrás hőimpulzusos áramlásmé
rését mutatjuk be. Ennek adatai mellett feltüntettük a méré
sekből meghatározott beáramlási helyeket és néhány egyéb 
szelvényt (lyukátmérő, ellenállás, akusztikus hullámkép és 
sebesség). A szelvények kijelölik a 175 m feletti töredezett 
szakaszt és azon belül az egyes repedések helyét (nő az át
mérő, csökken az ellenállás és a sebesség). A mérésekből

megállapítható, hogy a beáramlási helyek zöme a törede
zett szakaszon van, és azon belül is a repedésekhez kapcso
lódik (170 m alatt csak egy gyenge, 0,12 1/perc beáramlás 
van, 223 m-ben).

Megállapítható továbbá, hogy nincs minden repedésnél 
beáramlás (pl. 117,5 m-ben), és a beáramlások mértéke 
nincs mindig szoros összefüggésben a repedés mértékével. 
A 124 m-nél levő nagy kavernából például jelentéktelen 
mennyiségű (0,09 1/perc) víz áramlik a kútba. 110 m-nél 
1,59 1/perc beáramlás van, amely az egész területen az 
egyik legmagasabb érték, pedig csak a sebességszelvény 
mutat erős repedezettséget, miközben a többi fúrásban en
nél kisebb sebességű repedezett zónák is vannak.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a hőimpulzusos 
áramlásmérések elérték céljukat, jó megbízhatósággal és 
kellő részletességgel megadták az egyes fúrásokban a beá
ramlási helyeket és a hozzájuk tartozó hozamokat. A hoza
mok értékének megbízhatósága általában jó. A hőimpulzu
sos áramlásmérések jól kiegészítik a rövid és hosszú idejű 
pakkeres és interferenciás vizsgálatokat. Fő előnyük, hogy 
viszonylag gyorsak, és az egész fúrást egyenletesen feltérké
pezik.

7. Az eredmények összefoglalása

Az ellénállásmérés az agyagásványosan bontott, kalcit- 
erekkel tökéletlenül kitöltött, illetve a hidraulikailag biztosan 
inaktív, viszont iondús kötött vízzel kitöltött repedésrend
szerre érzékeny.

Az akusztikus hullámkép méréséből a töréses övék kije
lölésén kívül a longitudinális (Vp) és transzverzális (Vs) 
hullámsebességek, ezekből pedig a kőzetrugalmassági para
méterek határozhatók meg. A lyukfal-televíziós mérések 
alapján megállapítható, hogy melyek azok az akusztikus és 
ellenállásmérések alapján kijelölt töréses övék, amelyek 
nyitott repedéseket tartalmaznak, így potenciálisan vízve
zetők. Megállapítottuk, hogy a repedezettség leginkább ki
tüntetett dőlésirányai töréses övenként változnak ugyan, de 
a leggyakoribb az É-i és a Ny-i irány. A hőimpulzusos áram
lásmérések alapján a potenciális vízvezető zónák nem min
den esetben adnak beáramlást vagy legalábbis nem a repe- 
dezettséggel arányosan.


