
Bevezetés

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen és környékén a kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tervezett
tárolójával kapcsolatos kutatásokban jelentős mennyiségű
geofizikai munkára került sor 1996 és 2003 között. A kutatási
célok változatossága és a földtani modell sokféle módszer al-
kalmazását igényelte. Egyes esetekben új, Magyarországon
még nem alkalmazott eljárás alkalmazásra is sor került,
hiszen hasonló modell geofizikai leképezésére nem alakult
még ki rutinszerűen alkalmazható módszer-együttes A jelen
kutatás során felhasznált geofizikai eredményeken túl-
menően, a felhalmozott adattömeg olyan információforrást
jelent a jövőben is, amely további kutatóobjektumok (vága-
tok) létesítése, infrastruktúra (utak, vezetékek) kiépülése,
valamint a tároló üzemeltetésének megkezdése után, azok
torzító hatásai miatt már nem szerezhetők meg. A mérések
befejezését követően, illetve részben azokkal időben átfedve
megindult a geofizikai adatok integrált értelmezése. Ennek
célja a földtani modell felépítéséhez felhasználható geo-
fizikai információ kivonatolása volt. A munka (VÉRTESY et
al. 2003) részeként véglegesítettük a geofizikai modellt.

Megszerkesztettük azokat a szelvényeket, térképeket, ame-
lyek a geofizikai modellt ellentmondásmentesen mutatják
be. Fontos eredménynek tartjuk, hogy összeállítottunk egy
olyan geofizikai adatrendszert, amely strukturált formában
tartalmazza a felszíni földtani kutatás során gyűjtött mérési
adatokat és az azok feldolgozásával nyert eredmények doku-
mentációját.

A kutatási terület földtani felépítésében a Mórágyi Gránit
Formáció kőzetei (KIRÁLY, KOROKNAI 2004), valamint az
ezekre települő laza üledékek (MARSI et al. 2004) egymástól
lényegesen eltérő jellegeket mutatnak, ezért geofizikai ku-
tatásukra eltérő módszeregyüttesre volt szükség. Az üle-
dékes összlet vizsgálatára geoelektromos, elektromágneses
és sokelektródás egyenáramú, továbbá földmágneses és
mérnökgeofizikai, a gránittest vizsgálatára pedig magne-
totellurikus, 3D szeizmikus elsőbeérkezéses tomográfiás és
komplex geoelektromos vetőkutatási módszereket alkal-
maztunk. Az alábbiakban e módszereket és eredményeiket
ismertetjük. Külön foglakozunk a gránittest lehatárolásával
és a tervezett telephelyet magában foglaló régió nagyszer-
kezeti vonalainak archív adatok alapján történő vizsgálatá-
val.
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Összefoglalás

A Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen és környékén jelentős felszíni geofizikai kutatási tevékenység folyt. A telephely közvetlen
környezetében szeizmikus és magnetotellurikus mérésekkel vizsgáltuk a gránittest térbeli homogenitását. A völgytalpakon komplex elek-
tromágneses és mágneses mérésekkel kutattuk a töréseket. A várhatóan legjelentősebb töréses zónát elektromágneses és egyenáramú
szelvények sorozatával vizsgáltuk. A gránit felszínét egyenáramú szondázásokkal és sokelektródás szelvényezéssel kiegészített elektromágne-
ses szondázásokkal képeztük le. Esetleges neotektonikai eseményeket a paleotalajok mágneses szintkövetésével és mérnökgeofizikai
szondázások alkalmazásával vizsgáltuk. A Mórágyi-rög lehatárolására és a tágabb környezet jelentős szerkezeti vonalainak pontosítására
elvégeztük a régió archív geofizikai adatainak újrafeldolgozását. 
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Elektromágneses 
és geoelektromos szondázások

A kutatási területen a gránitot maximálisan 50-60 m
vastagságban fiatal negyedidőszaki üledék fedi. A gránit fel-
színének követésére geoelektromos (VESZ) és tranziens
szondázásokat (TEM) végeztünk (SŐRÉS 2003a, b). A tran-
ziens méréseket Protem–37–47 (Geonics) műszerrel, a VESZ
méréseket pedig Syscal Junior R72 (IRIS) műszerrel vé-
geztük. A mérési anyag egyúttal alkalmasnak bizonyult a fiatal
üledék tagolására. A méréseket a központi területen 50×50 m-
es szabályos hálózatban, azon kívül 200×200 m-es közel
szabályos hálózatban végeztük. Azokon a területeken, ahol a
fiatal üledék vastagsága meghaladta a 10-15 m-t, a tranziens,
ennél vékonyabb fedő esetén az egyenáramú szondázások
adtak jó eredményt. Mindkét módszer adatait egydimenziós
Marquardt-inverzióval dolgoztuk fel. Ennek során meg-
határoztunk egy elméleti rétegsort, amelynek számított szon-
dázási válaszgörbéje a valóságos rétegsor felett mért terepi
mérések görbéjével analóg módon viselkedik. Az elméleti
rétegsor a geoelektromos modellen alapult, amelyet a mély-
fúrás-geofizikai adatok és a fúrások közelében végzett felszíni
mérések eredményeinek együttes statisztikai vizsgálata
alapján (1. ábra) állítottunk fel, amely a teljes mérési területre
kiterjeszthető. A modellben a változatos lefutású mélyfúrás-
geofizikai ellenállásgörbét az intervallum-ellenállások alap-
ján három fő réteggel helyettesítettük. 

A terület elektromos felépítésére általánosan jellemző,
hogy 

— a gránit (G I, 1. ábra) ellenállása a fedő ellenállásánál
szignifikánsan nagyobb, ez tekinthető a geoelektromos
aljzatnak;

— a fedő összlet ellenállása a mélység növekedésével
csökken;

— a csökkenő trend két főbb egységre (1-es és 2-es jelű
szakaszok) és ezen belül további két-két alegységre (a és b
jelű szakaszok) bontható.

A felszíni mérések adataiból a hármas tagoltság (1-es, 2-es,
3-as jelű rétegek) volt következetesen levezethető. A mély-
fúrás-geofizikai és földtani beosztásokkal való összevetés
alapján az 1-es réteg a Paksi Lösz Formáción belül a Fiatal
Löszsorozattal, a 2-es réteg az Idős Löszsorozattal azono-
sítható. A 3-as jelű réteg a gránit felső (G I) zónája (ZILAHI-
SEBESSet al. 2000a).

A feldolgozás a fenti komplex geoelektromos modell
következetes alkalmazásával történt. A területet a modell
paramétereinek pontról pontra történő változtatásával írtuk le.
Először a fúrásokon végzett paraméterszondázások segít-
ségével a lehető legtöbb ponton rögzítettük a rétegmodell el-
lenállásait. Ezután a fúrások közötti térben interpolációval
határoztuk meg a várható értékeket, majd ezeket kezdő-
értékként használva Marquardt-inverzióval kerestük meg a
mérésekhez legjobban illeszkedő paramétereket. Végül
elkészítettük a geoelektromos aljzat (gránitfelszín) tengerszint
feletti magasságának (2. ábra, B), a fedővastagságnak és az 1-
es és 2-es geoelektromos réteg határának, azaz a 2-es réteg fel-
színének tengerszint feletti magasságtérképét (2. ábra, A).

A mérési anyagot az ismertetett modell alapján alkalmas-
nak tekintjük a gránitfelszín és a fedőüledék további vizs-
gálatára. Újabb geofizikai, fúrási és egyéb földtani adatok
beépítésével az eredmények megbízhatósága és felbontása
javítható. Érdemesnek tartjuk megvizsgálni, hogy a fedő-
üledék tagolásában elért eredmények közvetlenül beépít-
hetők-e vízföldtani modellbe. 

Sokelektródás mérések

A 2002. évi tapasztalatok azt mutatták, hogy a fedőüledék
tagolásához, a geoelektromos szintek völgyoldalakon való
lenyesődési vonalának meghatározásához az alkalmazott
geoelektromos (TEM és VESZ) hálózat sűrűsége nem ele-
gendő. Ezért az adatrendszert a völgytalpak közelében a völgy-
talpakról induló, a lejtőkre merőlegesen futó szelvények
menti sokelektródás mérésekkel egészítettük ki (MADARASI

2003b). A módszer a kutatott tartomány függőleges tagolá-
sára alkalmas szondázásokkal szemben inkább a vízszintes
irányú változékonyság kutatására használható.

A sokelektródás ellenállásmérésnél egy vonalban,
egyenletes lépésközzel több elektródát helyezünk el, ezeket
kábellel a mérőműszerhez csatlakoztatjuk, majd az elektró-
da-elrendezésnek megfelelő méréseket végzünk. Erre a célra
Syscal Junior R72 műszert használtunk, amely 72 db elektró-
da kapcsolására képes. A feldolgozás során kétdimenziós in-
verzióval kerestük azt az ellenállás-eloszlást, amely leírja a
mérési eredményeket.

Példaként a központi gerinc északi részétől nyugatra eső
kisebb völgyben mért B2 vonalat mutatjuk be (3. ábra). A
nagyellenállású gránitra kisellenállású üledék települ (2-es
geoelektromos réteg), amit egy nagyobb ellenállású lösz-
összlet (1-es geoelektromos réteg) fed. A szelvény jobb
oldalán megfigyelhető, hogy a meredek lejtőn ez utóbbi
képződmény áthalmozott része letakarja az alatta levőt. A
gránitfelszín alakulása felveti annak lehetőségét, hogy a
völgy tektonikusan preformált, azonban ezt a B1 és a B3
vonal mérései nem támasztják alá.

A szelvények elhelyezkedését, és az értelmezés során
meghatározott kiékelődési pontokat a 4. ábra mutatja be. 

A sokelektródás mérések értelmezéséhez a szondázások
alapján meghatározott geoelektromos modellt használtuk.
Az eredmények megerősítették és részletezték a tranziens
mérésekből a gránitdomborzatra kapott képet. A sokelekt-
ródás mérésekkel meghatározott ellenállás-eloszlás a gránit-
ra jellemző 100 Ω feletti értékeket jelölő piros színe a
szondázások alapján szerkesztett, piros szaggatott vonallal
jelölt gránitfelszín közelében halad. A szelvények mentén
meghatároztuk a geoelektromos szintek völgyoldalakon
történő kiékelődését. 

Földmágneses mérések

A területen végzett előzetes felderítő (KOVÁCSVÖLGYI

1997) jellegű földmágneses mérések arra az érdekes jelen-
ségre hívták fel a figyelmet, hogy a völgyekben mért értékek

VÉRTESY LÁSZLÓ et al.
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szisztematikusan kisebbek, mint a dombok gerincvonalán
észleltek. Ebből és a fúrólyukakban végzett szuszceptibili-
tásmérések adataiból arra a következtetésre jutottunk, hogy
az alaphegységet alkotó gránit, amely a völgyekben fel-
színközeli helyzetben, helyenként kibúvásokban található,
mágneses tulajdonságai alapján az üledékektől elkülönül. Az
észlelt anomália-amplitúdók meglehetősen szűk (±27 nT)
tartománya és változékonysága, a topográfiával való kapcso-
lata, valamint a mélyfúrás-geofizikai adatokból származó
azon információ, hogy a paleotalajok szuszceptibilitása át-
lagosan 5×10–4 SI egységgel haladja meg a befogadó lösz-
rétegek szuszceptibilitását, arra utal, hogy a gránit okozta re-
gionalitás mellett elsősorban üledékbeli hatókat kell felté-
teleznünk.

E jelenségek, valamint az üledékes összlet paleotalajok
és lösz szendvicsszerű váltakozását mutató földtani modellje
alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a dombvonula-
tok gerincvonalára merőleges szelvények mentén végzett
földmágneses mérések segítségével megkísérelhetjük a
nagyobb szuszceptibilitású paleotalaj-rétegfejek kijelölését.
Megfelelő sűrűségű szelvényhálózat esetén neotektonikai
következtetések levonására alkalmas adatrendszerhez jutha-
tunk.

A terület központi, mintegy 4 km2-nyi részén szelvény-
hálózatot alakítottunk ki (KOVÁCS 2003). A szelvény menti
méréseket 5 m-es állomásközzel, Overhauser, illetve hagyo-
mányos protonprecessziós magnetométerekkel végeztük. Az
anomáliákat egyrészt szelvények mentén ábrázoltuk, más-
részt az előzetes mérések adataival egységes adatrendszerbe
foglalva, megszerkesztettük a terület földmágneses ano-
máliáinak térképét is. A térképen (KOVÁCS 2003: 4. ábra)
látható, hogy a topográfiai gerincvonulatok északi oldalán
negatív, déli oldalán pedig pozitív anomáliák jelentkeznek,
amelyek az üledékes összleten belüli vékony paleotalaj-
rétegek dipólhatásaként értelmezhetők.

Az anomáliacsúcsok kijelölésének megbízhatóságát
több tényező is befolyásolja: (1) A mérések szinte a hatók
felszínén történtek, illetve a lejtőn lefelé haladva a hatók
egy része fokozatosan a mérési pont fölé került. Mindez
meghatározza az anomáliák értelmezését. (2) A paleotalaj-
rétegek vastagsága zömmel 1-2 m, és egymástól való távol-
ságuk is a néhány méteres intervallumba esik. Következés-
képpen az egyes rétegek hatása egymásra szuperponálódik,
és a rétegfejeken várható mágneses csúcsok többé-kevésbé
egybeolvadnak. (3) Lejtő menti áthalmozódás vagy su-
vadás következtében a paleotalajok kibúvása elkenődik a
lejtőkön, ami szintén az anomáliák összemosódását okoz-
hatja. (4) A mágneses mérések felbontóképességét a mód-
szer integráló jellege és az 5 m-es állomástávolság korlátoz-
za. A mérések alapján szerkesztett mágneses szintvonal-
térképet a fenti szempontok figyelembevételével érté-
keljük.

A mágneses szintek kijelöléséhez a szelvény mentén ész-
lelt anomáliákat domborzati térképen ábrázoltuk (5. ábra). A
szintek kijelölésénél figyelembe vettük, hogy az üledékek
mágneses szempontból dipólusként viselkednek, azaz a déli
domboldalakon pozitív, míg az északi oldalon negatív ano-

máliát okoznak. Ebből következik, hogy a déli oldalakon a
pozitív, míg az északiakon a negatív anomáliacsúcsokat kel-
lett kijelölni. Tekintettel arra, hogy a fúrásokból nyert föld-
tani információ szerint az üledékes összlet rétegzettsége
enyhe dőlésű, a szelvények közötti korrelálásnál a domborzat
izovonalait, valamint — ahol erre lehetőség nyílt — az
anomáliák alakját is igyekeztünk figyelembe venni. A mág-
neses szintek kijelölése a meredekebb domboldalakon köny-
nyebbnek, míg a suvadásos területeken, különösen a terület
ÉK-i részén sokkal nehezebbnek, sőt helyenként lehetetlen-
nek bizonyult. Az eredményül kapott mágneses szinteket az
5. ábrán mutatjuk be.

A mágneses szintek kijelölése után az egyes szinteket
megpróbáltuk a mélyfúrás-geofizikai mérések alapján ki-
jelölt zónákhoz kötni. Erre mutat példát a 6. ábra. 

Az ily módon korrelált paleotalaj-rétegek a terület nagy
részén nyugodtak, csak enyhe dőlést mutatnak. Három olyan
jelenség van azonban, amelyre fel kívánjuk hívni a figyelmet.
Az első, hogy a 42. és 43. szelvényen az anomáliák alakja sze-
rint mintegy 15 m szintkülönbség mutatkozik, amely a két
szelvény között esetleges szerkezeti elmozdulásra utal (5.
ábra: S1 vonal).

A második, környezetétől elütő terület a 7. és 8. szelvény
D-i része (5. ábra: Q pont), ahol a negatív-pozitív anomália-
átmenet a szomszédos 5., illetve 51. szelvényhez képest mint-
egy 20 m-rel magasabb szinten jelentkezik.

A harmadik, hogy az 52. és a 60. szelvény között nehézke-
sen oldható meg a korreláció, ami esetleg a két szelvény
között húzódó szerkezeti vonalra vezethető vissza. A két
szelvény közé esik a Mészkemence-völgy ÉK-i irányú
kiágazása is.

Természetesen a mágneses szintek kijelölése a módszer
korlátjainak következtében sok helyen bizonytalan, a szelvé-
nyek közötti korrelációnál szinttévesztések is előfordulhat-
tak. 

Mérnökgeofizikai szondázások

A terület központi részén végzett reflexiós szeizmikus
mérések nyomán PRÓNAY et al. (2003) olyan törés létezé-
sének lehetőségére utalt, amely a gránit fedőjét is harántolja,
így fiatal kora miatt döntő jelentőségű az egyébként alkal-
masnak látszó terület megítélésében. A jelzés más módszer-
rel történő ellenőrzésére a szelvény kritikus szakaszán kis
lépésközzel telepített mérnökgeofizikai szondázásokra
került sor (FEJES 2003). A térségben korábban mélyült szon-
dázások (Elgoscar, Geopárd 1997) mind átlagmélység, mind
a szelvény mentén követhető jellegzetes változások tekin-
tetében biztatóak voltak.

A 14 db mérnökgeofizikai szondázásból álló, 400 m
hosszúságú szelvény szélein 50 m-es, középső szakaszán 25
m-es ponttávolság mellett az elért átlagmélység 25 m. A
mérések során rögzítettük a csúcsellenállást, a természetes
gamma aktivitást, a halmazsűrűséget, a víz pórustérfogatát
és — a mérnökgeofizikai szondázások gyakorlatában elő-
ször itt minden ponton — az elektromos fajlagos ellenállást.

Felszíni geofizikai kutatások a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen és tágabb környezetében
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Az in situ paramétereket meghatározó módszer adott elren-
dezésű alkalmazása a legpontosabb geofizikai módszernek
tekinthető a neotektonikai elemek kutatására. A terepi
munkákat az Elgoscar 2000 Kft. végezte.

A legfontosabb megállapítás az, hogy a feltárt szelvény-
szakaszon a feltárt mélységig nincs olyan törés, amelynek
vetőmagassága a vizsgálati eljárás pontosságánál, mintegy 50
cm-nél nagyobb. [A mélységmérés hibáját 10 cm-nek vesszük,
amely azonos a mintavételezés mélységközével. Az eljárásban
ehhez hozzáadódik a minimumok, a maximumok és a vál-
tozási helyek kijelölésének hibája, amelyet mindkét irányban
(fel és le) 20-20 cm-esnek tekintünk. Ez összesen 50 cm.]

Az összesített paraméterszelvényen (7. ábra) négy mért
paraméter együttes ábrázolása mellett a legfontosabb kor-
relálható elemeket is feltüntettük. A nyomon követhető ele-
mek vonalhálózata egymással párhuzamos rendszert képez.
Tartalmaz ugyan görbületeket, de szakadásra — függőleges
elmozdulásra — utaló jeleket nem.

A vizsgált szelvény közvetlen közelébe eső fúrásokon is
végeztünk mérnökgeofizikai szondázásokat (Üh–3, Üh–5).
A fúrási rétegsorokat, mélyfúrás-geofizikai adatokat és
értelmezésüket — szedimetológiai zonáció és a paleotala-
jok, mészkonkréciós szintek kijelölése (SZONGOTH et al.
2003) — felhasználva tagoltuk a harántolt összletet. A két
legélesebb határfelület 15 és 24 m körüli mélységben (+270
és +260 m Bf) van. Az első az A1 és az A2 jelű, a második az
A2 és a B közötti határfelület (l. a 7. ábrán). Az A2-ben szá-
mos belső felület ismerhető fel, összefüggésben az ottani 3
(2-es, 3-as és 4-es) paleotalaj-réteggel. Az A1-ben sokkal
kevesebb követhető elem van, de a –1 jelű talajréteg a
környezeténél nagyobb halmazsűrűsége alapján elég hosz-
szan követhető. Általában megállapítható, hogy a csúcs-
nyomás maximumai alapján felismerhető mészkonkréciós
szintek a (környezetüknél nagyobb sűrűségű) paleotalajok
között, illetve a 2-es talajszint felett helyezkednek el. A B
jelű összlet harántolt szakasza adataink alapján nem tagol-
ható.

Völgytalpi 
komplex mérések

A telephelyet övező völgyek talpvonala közelében komp-
lex geofizikai szelvényezést végeztünk a gránittest ho-
mogenitásának vizsgálatára (GULYÁS 2003). A mérések
alapvető célja az esetleges fellazult zónák kimutatása volt. Az
Éva-völgye és Mészkemence-völgy kijelölt szakaszain a fel-
színen lévő vagy várhatóan néhány méteres üledékkel fedett
grániton — összesen 2800 m hosszban — folytattunk
méréseket némileg módosított módon. A völgyek tenge-
lyében 5–10 méteres ponttávolsággal végeztünk méréseket.
Egy 400 m hosszú, anomáliakat tartalmazó szakaszon a
völgytalpon futó szelvény mellett, azzal párhuzamosan a völgy-
oldalban is végeztünk méréseket. A párhuzamos szelvé-
nyeken megfeleltethető anomáliák alapján csapásirányokat
határoztunk meg. A kijelölt szelvények vizsgálatára 3 külön-
böző kutatási mélységet és jelleget biztosító elektromágne-

ses (EM) módszert (EM–31, SlingramEM, VLF) és földmág-
neses méréseket végeztünk. Az EM–31 és SlingramEM mód-
szereknél saját, közeli, 10 kHz körüli gerjesztő rendszer, a
VLF (rádióhullámú) méréseknél pedig 15–25 kHz körüli
távoli források által a talajban, kőzetekben gerjesztett EM tér
különböző irányú elektromos és mágneses komponenseit
mértük, ezek alapján alkottunk képet a vizsgált térrész el-
lenállás-viszonyairól, homogenitásáról. A földmágneses
mérések során a kőzetek természetes mágneses terét mérve
kerestük a környezetüktől jelentősen eltérő mágneses szusz-
ceptibilitású hatókat, teléreket.

A mérési anyag vizsgálata során megállapítottuk, hogy a
különböző paraméterek szelvény menti változása alapján
geoelektromos szempontból a vizsgált völgyszakaszok nem
homogének, a gránittest különböző átlagos ellenállású és át-
lagos változékonyságú (néhányszor 10–100 m széles) szaka-
szokra, blokkokra tagolható. A kép hasonló a fúrások mély-
fúrás-geofizikai szelvényeiben látható képhez. A kitűzött cél
szempontjából legfontosabb információt a VLF és EM–31
mérések szolgáltatták. Az ellenálláskép — ezen belül is főleg
a legnagyobb behatolást biztosító VLF — alapján egysé-
geket, blokkokat különítettünk el. 

Elsősorban a VLF mágneses (Hz/Hj) paraméter alapján
további anomális zónákat jelöltünk ki, amelyeket blokk-
határoknak, esetenként töréses öveknek értelmeztünk (8. ábra).

Szerencsés módon a módszer eredményeit a völgytal-
pakon végzett árkolások feltárásai igazolták. A 8. ábrán, a
geofizikai szelvény jellegzetes anomáliái helyén az A1 árok
feltárásában jelentős törészónát írtak le (GYALOG et al. 2003).
A 8. ábra alsó részén az anomális szakasz kinagyításával be-
mutatjuk az A1/7 törészóna földtani képét.

Az A1/7 szakaszhoz hasonló, jelentős törészónára utaló
karakteres anomália más szelvényszakaszokon nem volt
kimutatható az Éva-völgyében és a Mészkemence-völgyben. 

Az Éva-völgye szelvényei karakteresebbek, határozot-
tabb anomáliák jelölhetők ki mind az ellenállás, mind a VLF
mágneses mérések alapján, míg a Mészkemence-völgy ese-
tében, különösen a völgy középső és déli részein nem detek-
táltunk karakteres VLF mágneses anomáliákat. 

Földmágneses szempontból csak néhány és csak kis amp-
litúdójú természetes hatónak tulajdonítható anomália jelent
meg. Így a vizsgált szakaszok földmágneses szempontból
meglehetősen homogénnek bizonyultak.

A mérési adatok összhangban voltak a gránit inhomogén
jellegével, nagyobb törések a mérési anyagban is jelentkez-
tek. A völgytalpakon a gránitban kimutatott blokkhatárok és
törések a terület egészére — hasonló felbontású mérések
hiányában — nem terjeszthetők ki. Hasonló felbontású adat-
rendszer a fúrásokból és a tervezett vágat menti vizsgálatok-
ból lesz nyerhető.

Magnetotellurikus mérések

A magnetotellurikus mérések célja adatok és informá-
ció szolgáltatása a gránittest belső szerkezetére. Ezzel a
módszerrel a gránittest fajlagos ellenállásának inhomoge-
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nitását, térbeli eloszlását tudjuk meghatározni. A méré-
seket Stratagem EH4 típusú, nagyfrekvenciás műszerrel, a
tranziens mérések 50×50 m-es hálózatának (l. följebb) min-
den negyedik pontján végeztük el, 100×100 m-es pontsűrű-
séggel (MADARASI 2003a).

A magnetotellurikus mérés során egymásra merőleges
elektromos és mágneses dipólusokkal mérjük az ionoszfé-
rából származó elektromágneses komponenseket, ame-
lyekből különböző frekvenciákra meghatározzuk a magne-
totellurikus impedanciatenzort. Minél kisebb ez a frekven-
cia, annál mélyebbről kapunk információt. A mérések
frekvenciatartománya 10–10 000 Hz volt, ami a 25–400 m-
es tartomány vizsgálatát teszi lehetővé. 

Mivel a mérés tenzoriális, két, egymásra merőleges
szondázási görbénk van. Egydimenziós izotróp esetben,
amikor a fajlagos ellenállás csak a mélység függvénye, a két
szondázási görbe megegyezik. Számítógépes model-
lezéssel vizsgáltuk a sima lefutású, nagyellenállású gránit-
felszínt fedő kisebb ellenállású fiatal összletek tagolt fel-
színének hatását (topográfiai hatás). Megállapítottuk, hogy
ennek nagyobb a hatása, mint a gránit belsejében, a mély-
fúrások alapján feltételezhető ellenállás-inhomogenitások-
nak. Annak érdekében hogy a topográfiai hatást megfele-
lően korrekcióba tudjuk venni, a 2D inverzióhoz a nyomvo-
nalat a mai felszíndomborzat lejtésirányai alapján, annak
dőlése mentén választottuk meg, biztosítva a modell 2 di-
menziós jellegét.

A 9. ábra mutatja az egyik kelet–nyugat irányú szelvé-
nyen végzett inverzió eredményét. A cellák fajlagos ellenál-
lás értékeit 25×6 méteres rácsba interpoláltuk. A színkulcs a
módszer elvi felbontóképességéhez illeszkedően nagyjából
logaritmikus. 

A kétdimenziós inverzió eredményét térképeken is meg-
jelenítettük (10. ábra). 

A gránit ellenállása kétszáz Ωm-től néhány ezer Ωm-ig
változik. Lefelé haladva gyorsan eléri az 1000 Ωm-t, össz-
hangban a mélyfúrás-geofizikai vizsgálatokkal. Kivétel az
Üh–22 fúrás, ahol a magnetotellurikus ellenállás nagyjából
80 m hosszú szakaszon kisebb, mint a fúrólyukban mért
érték. A módszer felbontásából adódóan a fajlagos ellenál-
lás eloszlása a felső 100-150 m-es tartományban sokkal
változatosabb, mint a tengerszint alatti részeken. A mély-
fúrásokban megismert csökkent ellenállású zónák a magne-
totellurikus szelvényekben nem jelentkeznek, mutatva a
módszer korlátait. A leképezett elektromos ellenállás elosz-
lás térbeli változatossága a gránittest anyagi inhomogen-
itását mutatja.

A K–Ny-i szelvényen (9. ábra), az Üh–28, Üh–3 és Üh–4
fúrások vonalában jellegzetes alakú maximum jelentkezik,
amely a tőle délre eső szelvényen megismétlődik. A két
szelvénytől északra és délre az alakzat nem folytatódik, a
blokk határa az értelmezési nyomvonallal párhuzamos vagy
azzal hegyes szöget zár be. 

A módszer — felbontás beli korlátjai ellenére — a gránit
homogenitásának vizsgálatára alkalmas módszernek te-
kinthető. Az adatrendszer 3D feldolgozásra is lehetőséget
biztosít. 

3D szeizmikus sebességtomográfia

2002-ben Bátaapáti térségében a kis és közepes aktivi-
tású radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló kutatás
keretében 3D első-beérkezéses sebességtomográfiás mérést
végeztünk (HEGEDŰS 2003). Az érzékelőket (geofonokat) az
1,2 km2 nagyságú mérési terület központi részén 25 m-es, a
külső részeken 50 m-es közzel telepítettük az egymástól 200
m-re lévő nyomvonalak mentén, és 62 darab forrásponton
végeztünk szeizmikus jelgerjesztést (robbantást). 

A 3D sebességtomográfia célja, hogy a jelgerjesztés által
keltett rugalmas hullámok segítségével leképezze a mérési
terület alatti sebességeloszlást — mint a három térkoordináta
függvényét — az eljárás behatolási mélységéig, a gránittest
homogenitásának vizsgálatára. 

A feldolgozás lényegét röviden a következőképpen lehet
összefoglalni: a mérési geometriának megfelelően model-
lezzük a robbantó és az észlelési pontok közötti legrövidebb
idejű úton terjedő sugárutakat; a mérési anyagon meghatá-
rozzuk az első beérkezéseket; a két adatrendszer alapján —
megfelelő tomográfiás inverziós algoritmus alkalmazásá-
val — rekonstruáljuk a mérési terület alatti sebességel-
oszlást.

A 3D tomográfia eredményeképpen előálló sebességteret
négy vízszintes metszet mutatja (11. ábra). A tomográfiás
sebességértékek a fúrólyukban mért akusztikus görbék jel-
legzetes változásait térben kiterjesztik. Az azonosított jelen-
ségeket a vízszintes metszeteken térben is követhetőnek
tekinthetjük a módszer behatolási mélységéig.

Az eredmények alapján egy ÉÉNy–DDK irányú, a
környezetéhez képest nagyobb sebességű vonulatot határoz-
tunk meg. Ennek északi részén — a fúrásbeli akusztikus
sebességértékek alapján — vastagabb a mállott gránitzóna,
vagy töredezettebb a gránit. A mélység felé haladva a területi
sebességkülönbségek elmosódnak. 

Az Üh–4 és Üh–26 fúrások vonalától DK-re eső térrészen
már nem kapunk leképezést a +30 m Bf vízszintes metszeten,
ami sebességinverzió következménye lehet.

A függőleges metszeten (12. ábra) szembetűnő a kő-
zettest hármas tagolódása (VÉRTESY et. al. 2003). A fúrások-
ban sárga színnel jelölt szakaszokon a mélyfúrás-geofizikai
akusztikus sebesség értéke lecsökken. A sárga jelölés kiszé-
lesedése arányos a sebesség csökkenésével, azaz a kőzet-
minőség romlásával. 

A sebességtomográfia alapján három blokk körvona-
lazható, amelyek ÉÉNy-i irányból haladva a következők: 

Az első blokk az Üh–23 fúrásig tart, amelyre viszonylag
vastag a gránitfelszínt követő csökkent sebességű sáv (mál-
lott zóna, töredezett gránit) jellemző. Ez alatt (120 m Bf
körül) egy viszonylag nyugodt sebességképet mutató ho-
mogén gránittest található, összhangban a fúrások akusz-
tikus eredményeit megjelenítő görbékkel.

A második blokkban, az Üh–23 fúrástól délre — a fúrás
tengelyének közelében — a sebességértékek teljes met-
szetben mutatkozó gyors változása látható. Ez a változás
valószínűleg egy tektonikus zónát, blokkhatárt képez le. A
blokkhatár DDK-i oldalán a csökkent sebességű sáv lényege-
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sen vékonyabb az északi részhez képest, a sebesség a mé-
lyebb tartományban — az Üh–2 és Üh–4 közötti szakasz egy
pontjáig — továbbra is egyenletesen nő. A módszer
leképezési tartományán kívül — az Üh–2 fúrás alján — az
akusztikus görbe ismét sebességcsökkenést mutat.

A harmadik blokk az 1120 m-es ponttól délre jelölhető
ki. A jellegváltás a fúrásbeli akusztikus görbéken (Üh–4,
Üh–5, Üh–26) is jól látszik. Ezen a térrészen kompakt,
nagysebességű a gránit. Ez alatt csökkent sebességű, töre-
dezettebb (sebességinverzióval jellemezhető) tartomány
tételezhető fel. Az ábrán ez a blokk a szelvény legdélebbi
pontjáig tart.

Vetőkutatás egyenáramú 
geoelektromos és elektromágneses 

módszerekkel

Az Éva-völgyében a 2002. évi A1 árok közel 10 m szé-
lességben erősen zúzott gránitot, törészónát harántolt
(GYALOG et al. 2003, a 13. ábrán piros vonallal jelölve).
Munkahipotézisként felmerült, hogy a feltárt zóna azonos
az Üh–2 és Üh–25 fúrásban kimutatott töréses övvel [a
mérések időpontjában az Üh–36 fúrás, amely szintén ha-
rántolta ezt az övet (BALLA et al. 2003), még nem mélyült
le]. A munkahipotézis ellenőrzésének elősegítésére, kísér-
leti jelleggel felszíni elektromos méréseket végeztünk. A
mérések feladata a töréses öv követése volt a lejtőoldalon. A
kutatásba bevont módszerek a következők voltak: Maxi-
Probe elektromágneses dőlésszög-szelvényezés (MFS tilt
angle), tranziens elektromágneses (TEM) szelvényezés és
sokelektródás egyenáramú szelvényezés (DETZKY et al.
2003). 

A gránittestben kialakult töredezett zónában, a mély-
fúrás-geofizikai és a felszíni völgytalpi elektromágneses
szelvényezés adatai alapján kisebb fajlagos elektromos el-
lenállás (10–20 Ωm) prognosztizálható, mint a zónát
körülvevő kőzettestben (100–300 Ωm). Mindhárom alkal-
mazott módszer ennek a pozitív vezetőképességi ano-
máliának a kimutatásán alapul. A kimutatást nehezíti, hogy
míg a gránit és benne a vetőzóna az árok közelében fedetlen,
nyugati irányba haladva a kisellenállású (15–60 Ωm)
fedőösszlet több tíz méter vastagságot is elér, s leárnyékolja
az aljzat ellenállás-változásait. A méréseket mindhárom
módszer esetében a töréses öv árok beli feltárása és az Üh–2
fúrás közötti területen, döntően a feltételezett csapásirányra
közel merőleges É–D-i irányítottságú szelvények mentén
végeztük.

Az egyes módszerek anomális szakaszai alapján két
feltételezett töréses öv nyomvonalát határoztuk meg (13.
ábra). Az ábrán feltüntettük az árkolásban megismert (A1/7
jelű) tektonikai zóna helyét és a feltárásban kimért csapását.
Megállapítható, hogy a D-i töréses öv megfeleltethető az
árokban geofizikai mérésekkel (völgytalpi komplex méré-
sek) és az árkolással feltárt helynek. Az árkolásban megha-
tározott csapásirány a felszíni geofizikai mérésekből becsül-
hető iránynál kissé déliesebb irányt ad meg.

A régió kutatása

A Bátaapáti körzetében végzett földtani kutatások
kiterjedtek a nagyobb környezet, a régió földtani és tek-
tonikai vizsgálatára. A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely
tágabb környezetének, a régió nagyszerkezeti viszonyai-
nak pontosabb megismeréséhez archív gravitációs, mág-
neses, magnetotellurikus és szeizmikus adatok újrafeldol-
gozását végeztük el (KISS, VARGA 2003; TÁTRAI 2003).
Célunk geofizikai adatok szolgáltatása volt a mórágyi
gránittest lehatárolásához és regionális szerkezeti vonalak
kijelöléséhez.

A régió gravitációs 
és mágneses lineamensei

A térképi geofizikai adatok digitális feldolgozásával
meghatároztuk a régió teljes területének mágneses és gravi-
tációs lineamenseit (a 15. ábra a Mórágyi-rög környékén a
Mecsekalja-öv kijelöléséhez és a gránit elterjedés meg-
határozásához felhasznált mágneses és gravitációs linea-
menseket is mutatja). A lineamensek olyan, vonalas térképi
elemek, amelyek tektonikai elemekkel vagy képződmény-
határokkal lehetnek összefüggésben.

A gravitációs és mágneses lineamensek meghatározá-
sához hatóperem-kijelölést, horizontálisgradiens-térképek
szerkesztését, térképek AGC szűrését végeztük el a sűrűség
és a mágneses szuszceptibilitás inhomogenitásainak ki-
jelölése céljából. A lineamens-kimutatás során nyers mérési
adatokból indultunk ki, és földtani koncepcióktól mentesen
állítottuk elő a terület gravitációs és mágneses lineamenseit.
A 14. ábra a kutatási terület telephely környéki részén mutatja
a gravitációs lineamensek kijelölésére szolgáló gravitációs
hatóperemeket a gravitációs alaptérképen.

A térképen a Mórágyi-rög egységes blokként jelentkezik,
ÉÉNy-i és DDK-i irányból jól kimutatható hatóperemekkel
határolva. ÉK-i és ÉNy-i irányból gyakorlatilag nincs kont-
rasztos gravitációs határfelület.

A Mórágyi-rög mágneses térgradiens alapján 
végzett lehatárolása

Mágneses adatokból térgradienst számítottunk, ame-
lyet térképen (15. ábra) mutatunk be. A térkép a légi és a
földi mágneses mérések alapján szerkesztett térgradiens-
térképek mozaikja. Ez az a térkép, amely a geofizikai adat-
rendszerek közül leginkább használható a Mecsekalja-öv
kijelölésében, illetve a gránit lehatárolásában. A geofizika
alapján a Mecsekalja-öv szélesebbnek mutatkozik, mint
ahogy a földtani térképekről ismerjük. Ennek magyarázata
az, hogy a kijelölést a nagy mágneses (térgradiens) ano-
máliák alapján végeztük. Amennyiben szűkíteni akarjuk a
sávot, a mágneses anomáliák egy része — amelyik kap-
csolódik ehhez az irányhoz — értelmezhetetlenné válik. A
Mecsekalja-öv lehatárolásában a térgradiens-térképeken
túl felhasználtuk a gravitációs és mágneses lineamenseket
is.

VÉRTESY LÁSZLÓ et al.
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Szelvény menti feldolgozások

A szelvény menti feldolgozások elsődleges célja a szer-
kezet-kimutatás volt, ezt több lépcsőben végeztük, amelyek a
következők:

a) magnetotellurikus szondázások 2D inverziós újrafel-
dolgozása;

b) szeizmikus szelvények feldolgozása;
c) 2D mágneses és gravitációs modellezés (a magnetotel-

lurikus és szeizmikus szelvények nyomvonalában).
Kiindulási adatként a szelvény menti automatikus feldol-

gozási eljárások eredményeit használtuk fel.
A gravitációs automatikus megoldások a jelentős sűrű-

ségkontraszttal jelentkező határfelületek kimutatására hasz-
nálhatók. Mivel pontmérésekről van szó, elsősorban a hori-
zontális irányban bekövetkező változások jelentkeznek a fel-
dolgozások során, azaz két eltérő sűrűségű kőzet kontaktusa.
Az automatikus megoldások a legnagyobb sűrűségkont-
raszttal jelentkező változások helyét adják meg. A több
szűrőmérettel, illetve felfelé folytatott adatokon elvégzett fel-
dolgozás eredményezi a felszíntől a nagyobb mélységekig
terjedő ponthalmazt, amely már a határfelületet vagy lemez-
szerű testek középvonalát rajzolja ki (16. ábra — fekete pon-
tok).

A gravitációs adatok automatikus feldolgozásából a nagy
mélységekre kapott bizonytalan megoldásoknak ellenőrzését
tette lehetővé az MT 2D inverziója. Fúráshiányos területeken a
gravitációs 2 réteges modellen alapuló — iterációs — mély-

ség-meghatározásoknál a különböző blokkok kijelölésében
jelentett nagy segítséget az MT ellenállásszelvény.

A gravitációs térképi feldolgozások és szelvénymenti au-
tomatikus megoldások a medencealjzat blokkhatárainak ki-
jelöléséhez adtak segítséget a szeizmikus és MT szelvények
értelmezése során (16. ábra).

A szelvényen mind a Kapos-, mind pedig a Tamási-vonal
jól azonosítható, ezen túl több, szerkezeti vonalként értel-
mezhető blokkhatár is kirajzolódik, amelynek földtani azo-
nosítása még nem történt meg.

Összefoglalás

A Bátaapáti (Üveghuta)-telephelyen és környékén jelentős
felszíni geofizikai kutatási tevékenység folyt. A telephely köz-
vetlen környezetében szeizmikus és magnetotellurikus méré-
sekkel vizsgáltuk a gránittest térbeli homogenitását. A völgytal-
pakon komplex elektromágneses és mágneses mérésekkel kutat-
tuk a töréseket. A várhatóan legjelentősebb töréses zónát elekt-
romágneses és egyenáramú szelvények sorozatával vizsgáltuk. A
gránit felszínét egyenáramú szondázásokkal és sokelektródás
szelvényezéssel kiegészített elektromágneses szondázásokkal
képeztük le. Esetleges neotektonikai eseményeket a paleotalajok
mágneses szintkövetésével és mérnökgeofizikai szondázások al-
kalmazásával vizsgáltuk. A Mórágyi-rög lehatárolására és a tá-
gabb környezet jelentős szerkezeti vonalainak pontosítására
elvégeztük a régió archív geofizikai adatainak újrafeldolgozását. 

Felszíni geofizikai kutatások a Bátaapáti (Üveghutai)-telephelyen és tágabb környezetében
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