
Bevezetés

A felszíni kutatás során a mélyfúrás-geofizika alapvető
információkat szolgáltatott a felszíni geofizika, a földtan, a
tektonika és a hidrogeológia számára (SZONGOTH, GALSA

2003; SZONGOTH et al. 2006, 2008). A felszín alatti bánya-
terekből kihajtott fúrások vizsgálata során a hangsúly — a
fentiek mellett — a geotechnikai információszolgáltatásra
került át. A felszíni vizsgálatok során már bebizonyosodott,
hogy az elektromos és az akusztikus módszerek jól tükrözik
a gránit geotechnikai állapotát (mállási öv, töréses zónák,
egyedi repedések). Ezen felismerés alapján több tanulmányt
készítettünk a kőzetmechanikai és geotechnikai paramé-
terek számszerű meghatározásának lehetőségéről és mód-
szereiről (SZONGOTH et al. 2004, SZONGOTH, SZÜCSI 2007).
A fenti módszereket alkalmassá tettük a felszín alatti kutatás
jelentősen megváltozott körülményei között történő mérés-
re, és kidolgoztuk a kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-
geofizikára alapozott módszerét. Az alábbiakban ismertet-
jük a felszín alatti kutatás során az eddigiekben — Keleti és
Nyugati lejtősaknák, valamint alapvágatok (Kishurok,

Nagyhurok) — végzett tevékenységet, az alkalmazott mód-
szereket és eszközöket, valamint néhány példán keresztül
bemutatjuk a szolgáltatott geotechnikai és hidrogeológiai
információkat.

A vizsgált fúrástípusok

A felszín alatti munkák során különböző célú fúrások
mélyültek, amelyekben az igények és a műszaki adottságok
(pl. szárazfúrás, kis átmérőjű fúrás) szerint különböző
mérési összeállításokat alkalmaztunk. A fúrások jellemző
adatait az 1. táblázatban összegeztük.

Alkalmazott módszerek, műszerek és a
mérésekből nyert információk

A vízzel telített magfúrásokban (vágattengely és víz-
földtani fúrások) végzett vizsgálatok és a belőlük származ-
tatott információk:
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Kivonat

A vágathajtás során előzetes földtani, hidrogeológiai és geotechnikai információt elsősorban a fúrásokból (különösen a vágattengely-
fúrásokból) lehet beszerezni. Ezekben a fúrásokban a különböző szempontú magvizsgálatokon kívül a nyomástesztek és mélyfúrás-geofizikai
mérések is történnek. Cikkünk a mélyfúrás-geofizika mérési módszereit, kivitelezési körülményeit és értelmezését ismerteti. Az eredményeket,
illetve az abból származó — a vágathajtás tervezését és kivitelezését segítő — információkat jellegzetes példákon keresztül mutatja be. Legfontosabb
— talán máshol eddig nem alkalmazott — eredmény, hogy a mérések alapján igen gyors és objektív kőzetállapot-előrejelzést szolgáltat, ami jól
kiegészíti, és nagyban segíti is a magvizsgálatokból és nyomástesztekből származó információk értékelését.



— Fajlagos ellenállás (10 és 40 cm potenciál). 
— Kőzetállapot-előrejelzés (RMR = Rock Mass Rating

= kőzettest-osztályozás, Q = Quality).
— Természetes potenciál.
— Természetes gamma — petrológia.
— Lyukátmérő — fúrólyuk állapota (pl. kavernák).
— Hőmérséklet, differenciálhőmérséklet — vízbe-

áramlási helyek.
— Akusztikus hullámkép — longitudinális (Vp) és

transzverzális (Vs) sebesség, Poisson-szám, Young-mo-
dulus, nyírási modulus, Strength-index, egytengelyű nyo-
mószilárdság.

—Akusztikus lyukfal-televízió:
— fúrás átmérője (72 vagy 144 irányban), ovalitás;
— fúrás dőlése, iránya;
— repedéssűrűség (repedés/m);
— reflexiós amplitúdóátlag;
— repedések települése (dőlés, irány);
— repedések osztályozása (nyitott, zárt, félig nyitott
stb.);
— ezen adatok statisztikus feldolgozása (rózsadia-
gram, hisztogram, pólussűrűség-diagram).

A szonda- és az injektálást ellenőrző fúrásokban üzem-
szerűen csak fajlagos ellenállásmérés történt (néha akusz-
tikus hullámkép felvétel is), az extenzométeres fúrásokban
ez kiegészült az akusztikus hullámkép- és ferdeségmé-
réssel.

Az EDZ fúrások közül a talpi fúrásokban akusztikus
lyukfal-televíziós, a szárazfúrásokban optikai lyukfal-
televíziós méréseket végeztünk (OBI Optical Borehole
Image).

—Optikai lyukfal-televízió:
— repedéssűrűség (repedés/m),
— repedések tipizálása (eredeti, vágathajtás),
— anyagi minőség (cementhatár).

Az egyes mérési típusokhoz használt eszközök
felsorolása a 2. táblázatban látható.

A Geo-Log Kft.-nél a mélyfúrás-geofizikai mérések
feldolgozását, megjelenítését, kiértékelését és dokumen-
tálását az alábbi számítógépes szoftverekkel végezzük:

— WellCAD V4.2; gyártó: Advanced Logic Technol-
ogy.

— MOLELOG V3.0; fejlesztő: Geo-Log Kft.
— Grapher V4.0; gyártó: Golden Software.

A mérések kivitelezése

A mérési körülmények a felszín alatti munkák során
jelentősen eltértek a felszíni mérési lehetőségektől, ezért az
alkalmazott eszközöket a felszín alatti körülményekhez
alakítottuk:

— Teljesen új hordozó járművet kellett készítettünk,
hogy a gépkocsi motorja — a károsanyag-kibocsátás szem-
pontjából — megfeleljen a bányabeli környezetvédelmi
előírásoknak (min. EU IV-es motor).

— A bizonytalan bányabeli elektromos hálózat miatt a
műszerekhez leválasztó transzformátort és stabil tápegy-
séget alkalmaztunk.

— Megvédtük a műszereket a felszín alatt jelentkező
erős páralecsapódás hatásaitól.

— Megoldottuk a mérőkocsi elhelyezését és a mérő-
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1. táblázat. A Geo-Log Kft. által vizsgált felszín alatti fúrástípusok

* gyémántkoronás magfúrás (telepített fúróberendezés)

** ütvefúrás, teljes szelvényű (fúrókocsi)

*** a talpi fúrások kivételével szárazfúrások

****EDZ = Excavation Damaged Zone

2. táblázat. Az alkalmazott műszerek



kábel bevezetését az esetenként rendkívül szűk és kedve-
zőtlen helyzetű mérőhelyen.

— A kis lyukátmérő, de főleg a megszorulás veszélye
miatt 36–40 mm átmérőjű szondákat alkalmaztunk.

— Merevtörzsű (hullámcsapdás) akusztikus szondát
fejlesztettünk ki a hajlékony szondacsövek helyett a betolás
lehetővé tétele érdekében.

— A közel vízszintes fúrásokban a dőlés és az irány
méréséhez speciális — 0–180° között mérő —ferdeségmérő
szondát alkalmaztunk.

— A szondákat töltőpálcával nyomtuk be a közel víz-
szintes fúrásokba, ami a 100 m-nél hosszabb fúrásokban
jelentős fizikai erőfeszítést jelentett (5-6 ember volt szük-
séges a betoláshoz).

— Komoly problémát okozott a vízszintes fúrásokban a
szondák központosítása, különösen az akusztikus lyukfal-
televíziós mérésnél, mivel ez a módszer rendkívül érzékeny
az excentricitásra.

— A bizonytalan állapotú fúrások és a korlátozottan
rendelkezésre álló idő miatt a mérések megismétlésére
általában nem volt mód.

— Alkalmazkodtunk a mérési időpontok bizonytalan-
ságához, tervezhetetlenségéhez, a mérések a riasztást kö-
vető egy-két órán belüli kezdésének igényéhez.

Az előfúrások méréseinek 
értelmezése

Az 1. ábrán — jellemző példaként — a Bp–4B poten-
ciálfúrásban készült teljes mérési sorozatot mutatjuk be
(SZONGOTH et al. 2010). Az elvégzett mérések alapján
elkészítettük a petrológiai, a hidrogeológiai és a geotech-
nikai kiértékelést.

A petrológiai értelmezést alapvetően a természetes-
gamma mérésből (3. szelvénymező) készítettük el a Magyar
Állami Földtani Intézettől (MÁFI) kapott rétegsort (1.
értékelő sáv) figyelembe véve. A mérési tartományt három
kategóriába soroltuk (2. kiértékelő sáv): 

— magas (50 µR/h feletti érték) — káliföldpát-tartalmú
aplittelér.

— közepes (35–50 µR/h közötti érték).
— alacsony (35 µR/h alatti érték) — plagioklász-

tartalmú aplittelér.
A természetesgamma-szelvény magas, illetve alacsony

értékű szakaszai általában azonosíthatóak voltak a mago-
kon talált elváltozásokkal. Ritkább esetben a magokon nem
látszott elváltozás határozott természetesgamma-anomália
esetében sem. Ezt valószínűleg szemmel nem azonosítható,
utólagos urándúsulás okozta.

A lyukátmérő-szelvény (3. szelvénymező) jelzi az egyes
nyitott repedéseket, illetve az erősen töredezett, a törésekből
kihulló anyagú szakaszokat.

A hőmérséklet általában egy szűk tartományban —
20–22 °C — mozog, a leendő tárolótér környezetében (Kis-
hurok, Nagyhurok) ez az érték 19–21 °C. A tényleges
hőmérsékletet torzítják — különösen a vízszinteshez közeli

fúrásoknál — az esetleges utántöltések, illetve a fúrás végén
megjelenő levegővel töltött szakaszok. Az ilyen zavaró
hatások ellenére a hőmérsékletmérés kitűnően megmutatja
a vízbetörési helyeket. Minden egyes hőmérsékletanomália,
amit a differenciálhőmérséklet-görbe látványosan jelez,
egy-egy vízbeáramlással kapcsolatos. A hőmérsékletkü-
lönbség — ami legtöbbször csak néhány tized fok — kap-
csolatban van a bejutó víz mennyiségével, de a pontos
mennyiség nem határozató meg, mivel a hőmérsékletválto-
zás függ a fúrás távolabbi részéből származó víz mennyi-
ségétől és hőmérsékletétől is. Az általunk észlelt hőmér-
sékletváltozások az esetek többségében jól pontosították a
Golder Associates Kft. pakkeres nyomásméréséből származó
10 m-es vízbetörési intervallumokat.

A fajlagos ellenállásmérésre alapozva — a felszíni
mérések alapján meghatározott regressziós összefüggés
segítségével — elkészítettük mind az RMR-, mind a Q-
típusú kőzetállapot-előrejelzést (4. értékelő mező).

Az automatikusan kijelölt értékelési intervallumokat
manuálisan összevontuk, a vágathajtási szempontok figye-
lembevételével (ne legyenek 3-5 méternél rövidebb inter-
vallumok, lehetőleg ne legyenek két kőzetosztályt áthidaló
ugrások). Az így kapott kőzettest-osztályozást összeve-
tettük a magleíráson alapuló, hagyományos kőzetminősí-
téssel.

Az akusztikus hullámkép szelvények (2. szelvénymező)
alapján meghatároztuk a beérkezési időket, majd kiszámí-
tottuk a longitudinális (Vp) és transzverzális (Vs) sebes-
séget (1. szelvénymező). A kétféle sebességből, valamint —
sűrűségmérés hiányában, a fajlagos ellenállásból tapaszta-
lati összefüggés alapján meghatározott — sűrűségszel-
vényből, az ismert összefüggések felhasználásával kiszá-
mítottuk a kőzetmechanikai paramétereket (nyírási mo-
dulus, strength-index, Bulk-modulus stb.).

Az akusztikus lyukfal-televíziós felvételek (felső két
szelvénymező) feldolgozását a felszíni méréseknél kialakí-
tott struktúrában végeztük (SZONGOTH et al. 2003, ZILAHI,
SZONGOTH 2008). 10 cm-es sűrűséggel meghatároztuk a
fúrás dőlésszögét és dőlésirányát, ezután kijelöltük az egyes
repedések települését és a repedések minőségét (2. ábra, 4.
mező). Megszerkesztettük a repedéssűrűség és az ampli-
túdóátlag szelvényét, elkészítettük a repedésstatisztikákat,
valamint a pólussűrűség diagramot (ZILAHI, SZONGOTH

2008b).
Az elektromos ellenállás és az akusztikus hullámkép-

szelvények, valamint az akusztikus lyukfal-televíziós felvé-
tel alapján kijelöltük a töréses zónákat (T1, T2 stb.),
amelyeket a 3. értékelő sávban tüntettünk fel.

A fúrás tényleges irányát és dőlését, valamint az egyes
pontok térbeli helyzetét (X, Y, Z) az akusztikus lyukfal-
televíziós felvételből határoztuk meg. A 3. ábrán a Z irány
koordináta változását ábrázoltuk a fúráshossz függvé-
nyében, feltüntettük a fúrás tényleges (mért) irányának
eltérését a tervezett és a beállított iránytól. Ebben a ≈150
méteres fúrásban kiugróan nagy (4,4 m) volt a tervezett és a
tényleges talp eltérése, mert a fúrás 40 m-től egyre jobban
eltért az eredeti iránytól. 
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Kőzettest-osztályozás

A vágathajtás során a geológia, a hidrogeológia, a geo-
technika és a geofizika legfontosabb feladata az érintett
kőzettest szilárdságának (geotechnikai minősítésének)
megállapítása, abból a célból, hogy a jövesztési technoló-
giát (előinjektálás, fogáshossz stb.) és a kőzetbiztosítási
kategóriát objektív módon előre lehessen tervezni, és azt ne
az aktuális homlokfal szemrevételezésével kelljen meg-
állapítani. Az előrejelzés hagyományos módja az, hogy a
vágat tengelyvonalában mélyített előfúrás maganyagát a
geotechnikai dokumentálás során standardizált repedezett-
ségelemzési módszerekkel (RQD, Kiruna stb.) vizsgálják.
A gyakorlatban a dokumentálást végző geotechnikai szak-
ember első lépésként értékelési intervallumokat állapít
meg, majd ezeket a néhány méteres szakaszokat a fenti
módszerekkel minősíti, ezután az így kapott értékek és
egyéb minősítési tényezők (egytengelyű nyomószilárdság,
vízbetörési helyek stb.) alapján elkészíti az RMR-, Q- vagy
egyéb rendszerű kőzettest-osztályozást. Alapvetően min-
denütt ilyen vagy hasonló módszerrel történik a kőzet-
osztályok meghatározása, de természetesen léteznek — a
kőzettípustól (mészkő, gránit, homokkő stb.) és a szakmai
hagyományoktól függő — helyi változatok is. A lényeg
azonban közös, mindegyik módszer alapja a hiánytalannak
feltételezett maganyag, a leírás erősen szubjektív és
nagymértékben függ a dokumentáló személy gyakorlatától,
valamint az értékelési intervallum kijelölésétől.

A több mint 10 000 m felszíni fúrás mérése és értelmezése
során egyértelművé vált, hogy a granitoid típusú kőzetekben
(de minden bizonnyal valamennyi kemény, repedezett kőzet-
ben) az elektromos ellenállás és az akusztikus hullámkép
típusú mérések rendkívül jól tükrözik a kőzet geotechnikai
állapotát. A felismerés után 8 darab felszíni fúrás mélyfúrás-
geofizikai szelvényei és RMR-rendszerű kőzettest-osztályo-
zása (SZONGOTH et al. 2004, 2008) összehasonlítása alapján
megállapítottuk néhány elektromos és akusztikus elven
alapuló módszer regressziós kapcsolatát a kőzetállapottal
(SZONGOTH et al. 2004, 2008). Az összefüggések alapján a
felszín alatti fúrásokban eleinte kísérleti céllal, de rend-
szeresen, később megbízás alapján készítettünk a mélyfúrás-
geofizikai mérésekre alapozott kőzetosztály-előrejelzést (4.

ábra, SZONGOTH, HEGEDŰS 2010).
Az alsó mezőben a fajlagos elektromos ellenállás-

szelvényt és a Vp kőzetsebességet olyan skálán ábrázoltuk,
hogy a két görbe lehetőleg minél jobban illeszkedjen egy-
másra. Az illeszkedés jósága egyben a mérések ellenőrzését
is szolgálja. Abban az esetben, ha a két — eltérő fizikai ala-
pokon nyugvó — görbe jellege és szintje közel esik egymás-
hoz, a mérések alkalmasak kvantitatív számításokra. A
középső mezőben a Q-, a felső mezőben az RMR-típusú
kőzettest-osztályozásokat ábrázoltuk. Mindkét mezőben
feltüntettük a magleírásra alapozott (Kőmérő Kft.) és az
ellenállásszelvény (E40) alapján számított kőzettest-osztá-
lyozásokat. A felső mezőben az automatikusan kijelölt
kőzetosztályozás mellett ábrázoltunk egy összevont osz-
tályozást is, ahol figyelembe vettünk néhány fejtési szem-

pontot is (ne legyen 2–5 méternél rövidebb értékelési
intervallum, lehetőleg ne legyen két kőzetosztályugrás).
Látható, hogy a kétféle módszerrel készült osztályozás
jellegében jól egyezik, csak 110,0–123,0 m között van néhol
egy-egy kőzetosztály-eltérés (itt a magleírás rosszabb álla-
potú kőzetet jósol).

Amikor a felszín alatti mérések száma elérte a 10-et,
elkészítettük e fúrások regresszióját is a geotechnikai
RMR-értékekkel. Az 5. ábrán látható, hogy a felszín feletti
és a felszín alatti mérésekből kapott görbék jellege
megegyezik, és a kapott összefüggések is nagymértékben
hasonlítanak.

A görbék lefutása, és az összefüggések közti nem
jelentős eltérésnek számos oka lehet: a mélyfúrás-geo-
fizikai mérések a felszín alatt más körülmények között
történtek, mint a felszínen (fúrási átmérő, kavernásság,
iszapellenállás, vízszintes fúrás hatásai stb.); a magok
geotechnikai leírását más szervezet, más szakemberek
végezték; a fúrási körülmények változtak (magkihozatali
százalék, magelcsúszás, nem szimmetrikus kavernásság
stb.).

A további mérések esetében a felszín alatti mérésekből
meghatározott regressziós összefüggést alkalmaztuk.

Értelmezési példák 
egyéb típusú fúrásokban

Az előző két fejezetben az előfúrások komplex mérései
alapján készített kiértékelést mutattuk be, itt az egyéb
fúrásokban (szonda- és EDZ-fúrások) végzett kiértékelé-
sekből mutatunk be néhány jellemző példát.

Szondafúrások

A lejtősaknák hajtása során az volt az elképzelés, hogy a
Keleti lejtősakna kutatása (és fejtése) mindig megelőzi a
Nyugati lejtősaknáét és, így a Nyugati lejtősakna hajtásához
mindig felhasználható az előbbre tartó Keleti lejtősaknából
szerzett geotechnikai információ. Ebből a feltételezésből
kiindulva a Keleti lejtősakna magfúrással és teljes mérési/
vizsgálati eszköztárral készült, míg a Nyugati lejtősaknában
csak kis átmérőjű (65 mm), 20–30 m hosszú, teljes szelvé-
nyű, ún. szondafúrások készültek, amelyekben csupán
10–15 méterenkénti pakkeres hidrodinamikai vizsgálatokra
került sor. A szondafúrások jellegzetessége, hogy ezeket
fúrókocsi fúrja, nem magfúrásként mélyülnek, így nincs
vizsgálható mag. Kisebb — 65 mm-es — a furat átmérő és
rosszabb állapotú a furat fala, mert gyémántkorona helyett
ütvefúrva halad előre a fúrószár. Az így készült furatokban
elsősorban fajlagos ellenállásmérést végeztünk, és ebből
készítettünk RMR-típusú kőzettest-osztályozást.

Összesen több mint 20 db 20–30 méter közti szonda- és
injektálást ellenőrző fúrásban végeztünk sikeres mérése-
ket.

Elsőként a Bs–67 fúrás mérését mutatjuk be (6. ábra),
ahol kizárólag ellenállásmérést végeztünk. Látható, hogy ez
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a fúrás geotechnikailag változatos kőzetben haladt, hiszen
I–V kőzetosztályig minden előfordult a 30 m-es fúrásban.

A következőkben mutatunk egy példát: a vágathom-
lokról mélyült 4 db fúrás, a fúrások elrendezése a 7. ábrán

látható.
A 4 db 22–23 méteres fúrásból csak az egyikben

(Bs–30) sikerült talpig lejutni, a felette levő fúrás (Bs–29) 16
m-nél összezáródott, míg a vágat másik oldalán levő 2
furatban csak kb. 12,5 m-ig lehetett lejutni. A Bs–30 fúrás
(8. ábra) 13–18 m között rendkívül alacsony ellenállás-
értéket (~20 ohmm) mutatott, ez az érték még a murvás
grániténál is alacsonyabb, az agyagnak megfelelő szint.

A másik három fúrásban csak kb. 2,5 métert lehetett
bejutni ebbe a tektonikai zónába, de a korreláció segít-
ségével kiszerkeszthető a zóna települése és vastagsága is.

A négy fúrás korrelációját a 9. ábra mutatja be.
Látható, hogy az elagyagosodott zóna közel függőleges,

az is valószínű, hogy az agyagos zóna vastagsága közel 5
méter széles.

EDZ-fúrások

Az EDZ-fúrások vizsgálatának célja a felszín alatti
vágathajtás során igénybevett vágatközeli környezet geo-
technikai és hidraulikai állapotának megismerése. Feladata
egy- és kétpakkeres hidrodinamikai vizsgálat, valamint a
lyukfal állapotának ellenőrzése optikai, illetve akusztikus
lyukfal-televíziós méréssel.

A lyuktalpon (2–4 darab) ≈2 m mély, függőleges fúrás
mélyült, ezeket az ABI-szondával a mélyebb fúrásokhoz
hasonlóan mértük meg. A főtében és az oldalfalon

mélyült pozitív (így száraz) fúrásokban csak az OBI
használható, így ezzel készültek a felvételek (HEGEDŰS et
al. 2009).

A 10. ábrán egy erősen töredezett és egy jó állapotú
kőzetet ábrázoló felvételt mutatunk be. A felvételek első
szakaszán látszik, hogy jól elkülöníthető a 10–15 cm vastag
torkrétbeton a kőzettől. A harántolt 1-2 méteres kőzet-
szakaszt a repedezettség mértékének függvényében 1-től 5-
ig terjedő skálán osztályoztuk.

Összefoglalás

Az eddig elvégzett nagyszámú mérés bebizonyította,
hogy a felszín alatti különleges körülmények között mélyült
fúrásokban is lehetséges sikeres mélyfúrás-geofizikai
méréseket végezni, és a mérésekből a magvizsgálatokat és a
pakkeres nyomásvizsgálatokat kiegészítő hasznos többlet-
információkat szerezni. A mérések előnye, hogy nem
függenek a magkihozataltól. A maghoz képest 10-szeres
átmérőről, tehát két nagyságrenddel nagyobb térrészről ad
10 cm felbontással gyors, objektív információt. A mérések
kvantitatív információt is szolgáltatnak: a kőzetmechanikai
paraméterek, a fúrólyukátmérő, a fúrólyuk térbeli helyzete;
és a mérésekből (a regressziós kapcsolat meghatározása
alapján) elkészíthető a hagyományos kőzettest-osztályozás
(RMR, Q) is, amely általában nagyon jó egyezést mutat a
mag alapján, hagyományos módon készített előrejelzé-
sekkel. A tényleges kőzetbiztosítási kategóriák és az általuk
szolgáltatott kőzetállapot-előrejelzés közti korrelációt a
későbbiekben kívánjuk vizsgálni.
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