
Bevezetés

A bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulla-
dékok tárolójának felszín alatti kutatása során a Nyugati
lejtősakna 417,5 m-ében mélyített Bf–(11–18) és a Keleti
lejtősakna 717,5 m-ében mélyített Bf–(21–28) sugaras
EDZ-fúrásokban és a környező vágatfalon geofizikai vizs-
gálatokat végeztünk.A méréseket a vágat kihajtása után
(alapmérés) és egy év elteltével (ismétlő mérés) végeztünk a
granitoid kőzetben kialakuló EDZ kiterjedésének vizs-
gálatára.

A fúrásokban lyukradar, akusztikus átvilágítás és szeiz-
mikus tomográf mérésekre, a vágatfalon radar, akusztikus
és egyenáramú elektromos mérésekre került sor. A fúrá-
sokban és a falon elvégzett, ugyanazon fizikai elven

működő, ugyanazokat a paramétereket vizsgáló mérések az
értelmezés során egymást támogatták.

Az EDZ-ről általában

A vágat kihajtása során és utána a környezetében mecha-
nikai változások mennek végbe. Ennek oka a nyomás- és
feszültségviszonyok megváltozása az anyag kibányászását
követően. A hatás a vágattól távolodva értelemszerűen
csökken. A változások nagy része az első 2,5 hónap alatt
megy végbe, de tapasztalhatóak több éves periódusú válto-
zások is (SUZUKI et al. 2004).

A cikkben az elnevezéseket az Európai Bizottság által
szervezett 2003-as Cluster konferencián meghatározott
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Kivonat

A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló kutatása és építése során vágathajtás és az ezzel járó feszültségátrendeződés miatt maradandó
változást szenvedett térrész (Excavation Damaged Zone — EDZ) vizsgálatára a lejtősaknákban geofizikai méréseket végeztünk. A méréseket a
vágatfalon és sekélyfúrásokban, a vágathajtás után pár héttel és egy év elteltével, ugyanazokon a helyeken és paraméterekkel végeztük. A
szakirodalom szerint a zóna vastagsága az adott méretű vágat mellett, homogén anyagban 2-3 m-re becsülhető. 

A feladat nem egyszerű, mivel eredendően nem homogén anyagban kerestünk inhomogenitásokat (kőzet = inhomogén anizotróp
diszkontinuum, EGERER 1977), ezért a természetes változékonyság és az EDZ hatása sokszor nehezen volt szétválasztható. További, technikai
jellegű problémát jelentett, hogy a fúrások mélyítése és az egyéb vizsgálatok miatt a méréseket csak néhány nappal a vágathajtást követően
végezhettük el, amikorra a változások jelentős része már végbement, így a vágathajtás előtti állapot nem volt ismert.

A kipróbált módszerek közül (lyukbeli és vágatfali akusztikus és radar, sokelektródás elektromos) elsősorban a lyukradar, másodsorban a
vágatfali radarmérések adták a legjobb eredményeket. A lyukradarfelvételeken levő különböző hullámtípusok amplitúdó- és fázisadatainak
vizsgálatával sikerült leképezni a vágat környezetének fizikai változásait. Nem várt módon még a faltól 10 m távolságban is jelentek meg, illetve
haltak el törések, ami egyértelműen azt mutatja, hogy az EDZ idáig is kiterjed.



kvázi szabvány szerint használjuk (TSANG et al. 2005). Ezek
szerint a vágat körül mechanikai szempontból két alapvető
zónát különböztethetünk meg, az EDZ-t (Excavation
Damaged Zone), amelyben a definíció szerint irreverzibilis
változások mennek végbe, és az EdZ-t (Excavation Dis-
turbed Zone) amelyben csak reverzibilis változások vannak.
A szakirodalomban használják még a HdZ betűszót is
(Hydraulic Disturbed Zone), amely a megváltozott hidrau-
likai viszonyokkal jellemezhető zónát jelenti (BASTIAENS et
al. 2005). A HdZ-zóna kiterjedése egyébként sem az EDZ-
vel, sem az EdZ vel nem egyezik meg, értelemszerűen a
kettő között van. Az EDZ-hez tartozik még a robbantások
okozta BIDZ (Blast-Induced Damaged Zone) is (SAIANG

2008), mivel ez is visszafordíthatatlan változásokat jelent a
vágat jó esetben közvetlen környezetében (1. ábra). Az ábrán
is jól látható, hogy a robbantás okozta repedések a vágat-
faltól indulnak, míg a feszültségváltozás okozta törések
nem.

A geofizikai mérések tervezésénél előzetesen meg kell
becsülnünk a zónák méretetét. A Cluster konferencia tanul-
sága szerint az EDZ-n belül kemény kristályos kőzetben
0,1–0,75 m-ig számolhatunk permeabitás változással, míg a
feszültségátrendeződés egy 5 m-es vágat esetén 2–3 m-es
távolságig várható. Ezek azonban csak a homogén kőzetre
vonatkoznak, repedezett anyagban a zóna szélessége meg-
nőhet. Az EDZ méretei nagymértékben anizotrópok, külön-
böző irányokban jelentős eltérések lehetnek, lefelé általában
nagyobbak, mint felfelé, vagy oldalirányban (TSANG et al.
2005).

Mérési stratégia

Mivel előzetes információink az EDZ vastagságáról
csak a szakirodalomból voltak, a méréseket úgy terveztük,
hogy a közeli (<2 m) és a távolabbi zónát is vizsgálhassuk a
rendelkezésre álló lyukak mélységéig (2–10 m). A két
mélységtartományt a vágatfalról — a módszerek fizikai
korlátai miatt — eltérő felbontással tudtuk vizsgálni.

A lyukradarmérések igen jó, a vágatfali radar- és az
akusztikus mérések, valamint a tomográfia jó eredményeket
adott. Az akusztikus módszer korlátjának bizonyult, hogy a
nagyobb repedéseken, illetve helyenként a lőttbeton és a
vágatfal közötti elválási felületen a nagyfrekvenciás hullám
nem ment át, ezért bizonyos lyukpárokban és falszakaszo-
kon nincs értékelhető eredményünk. A vágatfalon végzett
elektromos mérések is használható eredményeket hoztak,
elsősorban a víztartalom változását képezték le.

A mérések mennyisége és eredményessége szempont-
jából a radarmódszer bizonyult a leghasználhatóbbnak,
ezért cikkünkben ennek leírására szorítkozunk.

Vágatfali radarmérések

A földradarmérés során az adóantenna megfelelő
energiájú és amplitúdójú elektromágneses hullámot bocsát

ki, amely különböző utakon, valamint az egyes határ-
felületekről visszaverődve jut el a vevőig, amely érzékeli a
jelet, amelyet a központi egység digitalizál, és a vezérlő
számítógép idősor formájában tárol. Ezt a műveletsort vala-
milyen irányban állandó idő- vagy térbeli lépésközzel meg-
ismételve radarszelvényeket kapunk. A hullámterjedés pa-
ramétereit (beérkezési idők, csillapodás) a Maxwell-
egyenletek szerint alapvetően a közeg dielektromos állan-
dója és ellenállása határozza meg.

A radarméréseket kétféle frekvencián (225 MHz és 1
GHz), kétféle behatolási mélységre terveztük. A várakozá-
sokkal, és a szakirodalmi adatokkal (ANAN 2001) ellentét-
ben a 225 MHz-es szelvények behatolása nem lett jobb, mint
a nagyobb frekvenciával mérteké, felbontásuk azonban
lényegesen rosszabb lett, ezért végül csak az 1 GHz-es
tölcsérantennával végzett méréseket értékeltük ki. A két
mérés között eltelt időben a vágat jelentősen megváltozott, a
lőttbeton vastagsága megnőtt, a falra csöveket, kábeleket,
elosztódobozokat szereltek, ezért a radar felvételek már
csak ettől is jelentősen megváltoztak.

A mérést egy munkagépre szerelt, a levegőben vitt
antennával végeztük (2. ábra), 50 m-es szakaszokon, 7, a vá-
gattal párhuzamosan körben nagyjából egyenletesen elosz-
tott szelvény mentén. A talp vizsgálata az erősen inhomogén
feltöltés miatt reménytelen volt, ezért ezt kihagytuk. A
méréseket a vágatban lévő akadályok miatt nem tudtuk a
tejes hosszban megismételni.

A radarszelvények feldolgozásnál a nagyobb időknél
levő reflexiók erősítésére törekedtünk Az antenna irány-
karakterisztikája miatt a módszer a közel vízszintes, de
legalábbis ki dőlésű eseményeket emeli ki.

Példaképpen bemutatunk néhány jellemző eltérést,
amely a két mérés között eltelt időben keletkezett. Az ábrá-
kon a szigorúan vízszintes direkthullám utáni első beérke-
zés a vágatfalról jövő reflexió. A Nyugati lejtősakna bal
oldalán (Ny) a felfelé 45°-ban álló antennával mért szelvény
gyakorlatilag teljes hosszában a falról jövő reflexió után
5,7–8,2 ns-mal (35–50 cm) a későbbi méréseken egy erős
reflexió tűnik fel (3. és 4. ábra). Az is jól látszik, hogy a
diffrakciók megerősödtek és kiszélesedtek (például 34,5 m
és 38–41 m). Ez az eredetileg is meglévő repedések növe-
kedésére utal. Ugyanezeken a szelvényeken új, csak kis
távolságon követhető felületelemek jelennek meg nagyjából
1 m mélységig. Ilyen például a {31,5 m 28,8 ns} és {36 m
24,3 ns} koordinátákkal jellemzett pontok közötti. Hasonló-
képpen a Nyugati lejtősakna bal oldalán (Ny) 3 m magas-
ságban mért szelvényeken (5. és 6. ábra) is megjelenik egy
új reflexió 14–45 cm-re a vágatfal mögött. Ez is folyamatos,
de az előbb vizsgált szelvényen látottal ellentétben nem
közel vízszintes. A régebbi szelvényen látható reflexió
gyengébb lett, az új reflektáló felületről visszavert energiá-
nak „köszönhetően”, valamint 1,2 m körüli mélységben egy
végeredményben összefüggő, de alaposabban megnézve
kisebb felületelemekből összeálló jelcsomag is megjelenik.
A diffrakciók ebben az esetben is felerősödnek. A többi
szelvényen is hasonló jelenségek láthatók. A Keleti lejtős-
aknában bekövetkezett változásokat a 7. ábrán mutatjuk be a

PRÓNAY ZSOLT et al.344



vágat vázlatos (nem méretarányos) axonometrikus képén
ábrázolva.

A két vágatban mért szelvények jellemzően eltérnek
egymástól. Ezt illusztrálja a 8. ábra, amelyen az egyes
vágatokban mért összes szelvény értelmezését egymásra
rajzoltuk. Ennek alapján a Nyugati lejtősakna falától kifelé
haladva három zónát különíthetünk el. Az első 20–30 cm
vastag, szinte mindegyik szelvényen megjelenik. Az észlelt
diffrakciók túlnyomó része ebbe a sávba esik. Itt jelentős
mértékben keverednek a kőzetfizikai okokból és a falon
végzett utólagos beavatkozásokból származó jelek. A két
kategória elkülönítése a radarszelvények alapján nem lehet-
séges. Az alatt (mögött) egy 50–70 cm vastag, újonnan
megjelent rövid reflektáló felületelemekkel jellemezhető
zóna található. Ezzel némileg átfedésben, nagyjából 1,5 m-
ig egy hosszan (több méteren, tíz méteren) követhető
reflexiókból álló térrész következik. Ennek távolabbi határa
nem definiálható, megegyezik a behatolási mélységgel.

A Keleti lejtősakna változatosabb képet mutat. Az
előzőekben ismertetett zónás felépítés nem követhető egy-
értelműen, a kategóriák a térben átfedik egymást. Szembe-
tűnő, hogy a kisméretű reflektáló felületelemek száma a
Nyugati lejtősaknában tapasztaltakhoz képest lecsökken, a
diffrakciók nagyobb térrészben szóródnak, míg hossz-
egységre eső gyakoriságuk szintén kisebb. Ha ragaszko-
dunk a kategóriákhoz, akkor ezekhez a következő jellemző
vastagság értékeket rendelhetjük: a közeli zóna vastagsága
10–40 cm, a középsőé 20–70 cm között változik, míg a
távoli határa itt is a behatolási mélység.

A mérés óta eltelt időben az Onkalo (Olkiluotoban épülő
nagy aktivitású radioaktív hulladéklerakó) területén is
végeztek vágatfali radarméréseket, a miénkhez hasonló
módon és eredményekkel (SILVAST, WILJANEN 2008).

Lyukradarmérések

A lyukradar és a vágatfali mérések elve megegyezik,
azzal a különbséggel, hogy a lyukradar esetén az adó- és a
vevőantenna egymástól állandó távolságban, de elszigetelve
egy közös házban van. 

A mérés során különböző hullámtípusokat regisztrálunk
(9. ábra). Ezek:

— direkt hullám a lyukat kitöltő levegőben vagy folya-
dékban,

— direkt hullám a környező kőzetben,
— reflexiók a határfelületekről,
— diffrakciók.
A direkt hullámok az adóból a vevőbe a lehető leg-

rövidebb úton eljutó hullámok, közülük a kőzetben terjedő
információt hordoz, a levegőben vagy vízben terjedő zajnak
tekinthető. A diffrakciók a jel hullámhosszához képest kis
(pontszerűnek tekinthető) inhomogenitásokról visszavert
hullámok.

A lyukradar méréseket a Nyugati lejtősakna 417,5 m-
énél és a Keleti lejtősakna 717,5 m-énél mélyített (sor-
rendben Bf–[11–18] és Bf–[21–28]) fúrásokban két-két,

egymást egy évvel követő időpontban, két-két, a fúrások
(elméleti) síkjába eső irányban szigorúan azonos para-
méterekkel végeztük el. A fúrások neve és elrendezése a 10.
ábrán látható. Az ismételt méréseknél a talpon levő Bf–18
lyuk nem volt járható, ezért a mérést, így értelemszerűen az
összehasonlításokat sem tudtuk elvégezni.

A 60 lemért szelvényből egy jellemzőt mutatunk be a 11.
ábrán. A 12–15. ábrán ennek példáján a feldolgozás lépései,
valamint az értelmezés segítésére leszármaztatott, a későb-
biekben részletezendő mennyiségek láthatók.

A direkt hullám amplitúdóinak vizsgálata

A sok szelvény szemmel történő összehasonlítása, a kis
eltérések észlelése igen nehéz lett volna, ezért a kis eltéré-
seket célzott feldolgozással kiemeltük. Első lépésben a di-
rekthullám amplitúdóit vizsgáltuk. A kőzetben terjedő
direkthullám amplitúdóját a csillapodáson keresztül első-
sorban az elektromos ellenállás határozza meg, így annak
vizsgálata egy kvázi ellenállásmérésként fogható fel. A
megismételt mérésekből számított amplitúdók aránya a
kőzetben végbement fizikai változásokra jellemző. A nyers
felvételeken időbeli ablakkal választottuk el egymástól a
kőzetben és a lyukban terjedő hullámtípusokat. Ez nem
tökéletes megoldás, de mivel minden esetben ugyanezt tet-
tük, ez a művelet az abszolút értékeket igen, de az arányokat
nem befolyásolta. Az értelmezésnél lyukanként a mért két
irány átlagainak arányát használtuk, ez egyértelműen jelzi a
fúrás közvetlen környezetében a paraméterekben beállt
változásokat. Példáként a 11. ábrán a Bf–11 fúrás első soro-
zatának felfelé néző antennával mért nyers szelvénye és a 14.
ábrán az amplitúdók aránya látható.

Az arány módosulását okozhatja az elektromos ellen-
állás (áttételesen a víztartalom), illetve a repedések számá-
nak változása. Az utóbbi esetben elsősorban a felbontó-
képesség alatti jelenségekről van szó, ahol az energia úgy
„vész el”, hogy a hullám az adó és vevő közötti kis repedé-
seken áthaladva minden egyes határfelületen reflektálódik,
így csak az energia maradék része halad tovább. Minél több
az ilyen mikroreflexió, annál nagyobb a radar hullám teljes
csillapodása. Csak a radarmérések alapján a határfelületek
számának növekedéséből és az ellenállás csökkenéséből
származó amplitúdócsökkenések nem választhatók szét
egymástól. Mivel karotázs méréseket csak egyszer végez-
tek, és csak a lyukak kis százalékában voltak egyáltalán
adatok, ezek nem segítették az értelmezést. Ezek után, jobb
ötlet híján, az EDZ-hez tartozónak ítéltünk minden, a zajha-
tárt meghaladó változást. Az amplitúdóarányokat grafiku-
san ábrázoltuk, és elhelyeztük a fúrások mentén úgy, hogy
mélység tengelyük egybeessen a fúrásokkal. A 16. ábrán
példaképpen a Nyugati lejtősaknában végzett mérésekből
származó eloszlásokat mutatjuk be. Az ábrázolásnál nem
vettük figyelembe, hogy néhány fúrás erősen kilép a síkból.
Az ábrán kicsit önkényesen kék szaggatott vonallal jelöltük
az amplitúdóarányok megváltozása alapján feltételezett
EDZ kiterjedését. Ennek mérete mindkét vizsgálati helyen
2,5–5 m között változik, de az eltérés nagysága lent oldalt
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majdnem egy nagyságrenddel nagyobb, mint fent, és felfelé
tendencia jelleggel csökken.

A reflexiók vizsgálata

A reflexiók vizsgálatánál a feldolgozott szelvényeket
vettük figyelembe. Az volt a célunk, hogy semmilyen,
szűrésből származó zajt ne vigyünk a szelvénybe, ezért a
feldolgozás a direkt hullámok eltávolítására szorítkozott. A
nyers szelvényeken is láthatók reflexiók (például az 11.
ábrán 4,3 és 7,1 m-nél), de a feldolgozottakon a mennyi-
ségük felülmúlja a vártat (12. ábra). Ezek a jelek, a módszer
felbontását figyelembe véve, várhatóan 3 cm-nél nagyobb
inhomogenitásokról származnak.

A reflexiók nagy száma miatt a szelvényeket leegysze-
rűsítettük olyan módon, hogy képfeldolgozási eljárások
használatával először a hullámkép kontúrját képeztük,
majd, mivel a hullám fel- és lefutó éle is megjelent a szűrés
során, a párban megjelenő jelenségeket egy eseménnyé
vontuk össze (13. ábra, piros vonalak). A művelet analóg a
„skeletonization” néven ismert művelettel, de a szelvények
jellegzetességeihez igazítva. Ezt a csontvázat megfelelő
színnel ábrázolva egyrészt rá lehetett tenni a más idő-
pontban mért szelvényekre (13. ábra), másrészt közvetlenül
is összehasonlíthatókká váltak. Így elvesztettünk ugyan
egyes gyenge reflexiókat, de a nagy tömegű összehasonlítás
könnyebben elvégezhetővé vált.

A csontvázak használatára a 15. ábrán példaként a rela-
tív reflexiósűrűség látható a két mérési irányban 10 cm-es
lépésközzel. Ez az érték azt mutatja, hogy az adott sávban a
lehetséges pixelek hányad részén látható reflexió. Mivel ez
az érték az összegzés irányától is függ, az adott helyen a
maximális értéket vettük figyelembe. A reflexiók jellem-
zően elég meredek dőlésűek (az időszelvény méreteiből
adódó látszólagos „dőlésszögük” 30-40°), ezért lehet az
ábrán a lyukmélységnél nagyobb, illetve 0-nál kisebb érték
is, ezekben az esetekben a határfelület nem metszi a lyukat.
A reflexiósűrűség értéke annál nagyobb, minél több és
nagyobb távolságon át követhető reflexió metszi a fúrást az
adott sávban. A relatív reflexiósűrűségeket ábrázolja a vágat
körül a 17. ábra. Ennek alapján felismerhető egy közeli, az
ábrán kékkel jelölt sáv, amelynek szélessége 2–3 m.
Kijelölése annak alapján történt, hogy a kezdeti érték eddig
a távolságig tendenciaszerűen csökken. Ez a viselkedés felel
meg a várt EDZ-nek, amelyben a hatások a távolsággal
csökkennek. Kijelölése a főtén elég bizonytalan, mert ott a
kezdeti érték is kicsi. Meg kell azonban jegyezni, hogy a
Nyugati lejtősaknában az említetteknél lényegesen nagyobb
értékek is előfordulnak, ezek végét az ábrán zöld vonalakkal
jelöltük. Ez két dolgot jelenthet. Vagy a mérés és a
vágathajtás között eltelt majdnem egy hónapban már
lezajlott a kőzetmechanikai folyamatok lényegi része, vagy
az ez által okozott inhomogenitások jóval kisebbek, mint a
vágat körül eredendően létezők. Mindenesetre a gyorsan
elvégezhető lyukradar-méréseket célszerűnek látszik a
vágat kihajtása után a lehető leggyorsabban elvégezni.
Ezzel szemben a Keleti lejtősaknában jellemzően a vágat-

falhoz közel jelentkeznek a legnagyobb értékek. Ezek
mellett az előző vizsgálati helyhez hasonlóan a faltól
nagyjából 6 m távolságra itt is megjelenik egy nagy relatív
reflexiósűrűséggel jellemezhető zóna.

Magukat a feldolgozott szelvényeket vizsgálva meg-
lepő, hogy a várakozással ellentétben az észlelt szerkezetek
idővel inkább eltűnnek, semmint, hogy újak jelennének
meg. Ilyen például a Bf–12 fúrás felfelé irányú szelvényén
az első mérésnél látható 5–6,5 m között 35–50 ns „mély-
ségben” megjelenő erős reflexió (18. ábra), amely az
ismételt mérésnél (19. ábra) hiányzik. Megjelenik viszont
helyette egy 0 m, 30 ns-nál induló és nagyjából 1,2 m-nél
kifutó reflexió, amelynek a korábbi szelvényen nyoma sin-
csen. E szerint a vágatfaltól 8,8 m távolságban új határfelület
alakult ki.

Ugyancsak jól látszik, hogy az első mérésnél az 5,3 m 48
ns-nál látható markáns irányváltás is hiányzik az újabb
mérésnél (18. és 19. ábra). Ez azt jelenti, hogy az itt észlelt
sebességkülönbség (feltételezve, hogy nem a határfelület
„egyenesedett ki”) idővel lecsökkent. A reflexiós kép Nyu-
gati lejtősaknában észlelhető legjelentősebb változásait a
20. ábrán mutatjuk be. A különböző jelenségeket eltérő
színekkel jelöltük. Az ábramagyarázatban látható „sebesség
kiegyenlítődik” szöveg gyakorlatilag sebességnövekedést
jelent. Sebességcsökkenést csak a főtén találtunk. Az „erő-
södik” a többi, egymásnak megfeleltethető reflexiókhoz
képest jelentős változást jelent, csakúgy, mint az „elhalás”.
Az „eltűnik” és a „megjelenik” kifejezés jelentését nem kell
magyarázni, ezek az előbbiekhez képest még durvább amp-
litúdóváltozást jelentenek.

Az EDZ határának lyukanként a legtávolabbi jelentős
változás helyét vettük. A Bf–11 fúrás esetében ez a határ
megegyezik a lyukmélységgel, így nem kizárt, hogy ennél
nagyobb. A többi fúrásban ilyennel nem találkoztunk. Itt
kell hangsúlyozni, hogy egyrészt a lényegtelennek tűnő
változásokat nem ábrázoltuk, másrészt a módszer felbon-
tása véges, ezért valószínű, hogy kisebb repedések az itt
közöltnél nagyobb távolságokban is megjelenhetnek.

A radarmérések eredményei

A radarmérésekből különböző elvek szerint kidesz-
tillálható eredményeket a 21. és 22. ábrán foglaltuk össze.
Ezek alapján jól elkülönül egy belső zóna, amely sötétkék
színnel a relatív reflexiósűrűség alapján rajzolódik ki, és
annak tendencia szerinti csökkenő része adja. Ez 1–2,5 m
vastag, a vágatfalon végzett méréseken is követhető, és csak
enyhe aszimmetriát mutat a vágat függőleges tengelyéhez
képest. Ez feltehetőleg a klasszikus EDZ-vel azonosítható.

Az ábrákon szaggatott zöld vonallal jelölt helyek a
relatív reflexiósűrűség maximumát jelölik ki. Ezek azonban
nem köthetők a vágatban történő változásokhoz, nagy
valószínűséggel a kőzet természetes töréseit, inhomoge-
nitásait mutatják.

Van azonban egy külső zóna is, amit általában a lyuk-
radar reflexiók jellegváltása, ezek megjelenésének vagy
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eltűnésének legtávolabbi helye rajzol ki. Kivétel ez alól a
Bf–13 fúrás, és kisebb mértékben a Bf–28 is, ahol a direkt
hullámok amplitúdóváltozása a legtávolabbi, egyértelműen
kimutatható eltérés a két méréssorozat között.

Ennek a zónának a határai 2,5 és 10 m között vannak, és
az előzőnél lényegesen nagyobb aszimmetriát mutatnak,
mind a függőleges, mind a vízszintes tengely két oldalán. A

zóna szélessége lent szignifikánsan nagyobb, mint fent. A
változások ezen a sávon belül egyértelműek, a két mérés
közötti időszakban itt mindenképpen történt valamilyen
elmozdulás, ami repedéseket zárt össze, illetve újabbakat
nyitott meg. Ezt csak a feszültségátrendeződésekkel, és a
klasszikus EDZ meglévő repedések mentén történő
megnagyobbodásával tudjuk magyarázni.
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