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A kis és közepes radioaktivitású erõmûvi hulladékok elhelyezését célzó földtani kutatás során alkalmazott szeizmikus mérés egyik
szelvényének értelmezési eredménye és a felszíni földtani térképezés eredményei alapján szerkesztett, a negyedidõszaki
képzõdmények vastagságát ábrázoló térkép között a telephelytõl ÉNy-ra bizonyos ellentmondás jelentkezett, amelynek feloldására
telepítettük az Üh–24 jelû fúrást. A fúrásban a felszíni adatokból szerkesztett térképen ábrázoltnak megfelelõen 10 és 20 m közötti
vastagságú negyedidõszaki képzõdménysort harántoltak, alatta a granitoid összletet érték el. A laboratóriumi vizsgálatok, illetve a
karottázsmérések eredményei alapján megállapítható, hogy a szeizmikus mérés eredményét a granitoid összlet felsõ részében lévõ,
jelentõs mértékben mállott színes ásványok nagy mennyisége befolyásolhatta.

A kis és közepes radioaktivitású erõmûvi hulladékok
elhelyezését célzó földtani kutatás (BALLA et al. 1997) so-
rán 1998-ban a potenciális telephely fúrásos kutatásához
kapcsolódva a befogadó képzõdményként számításba vett
granitoid képzõdmények vizsgálatára többféle geofizikai
módszert is alkalmaztunk. Az Üh–19 fúrástól K-re
néhány száz m-re az elsõ dombhát oldalában (1. ábra),
ahol a területrõl készült földtani észlelési térkép gránit-
kibúvásokat jelez (CHIKÁN et al. 1995), s az ezek hely-
zetének figyelembevételével megszerkesztett negyed-
idõszak-vastagsági térkép szerint mintegy 10 m-re
becsülhetõ a laza üledékek vastagsága, refrakciós
szeizmikus adatokból jelentõs (közel 40 m) vastagságú
negyedidõszaki üledék volt feltételezhetõ. Az ellent-
mondás feloldása céljából, a tényleges rétegvastagságok
és kifejlõdés megállapítására mélyült le 1999 augusztu-
sában az Üveghuta–24 (Üh–24) fúrás.

A fúrás rétegsora (amelynek feldolgozását CHIKÁN

GÉZA ÉS BODNÁR ERIKA végezte el) a kutatási terület
dombháti–lejtõoldali részeire jellemzõnek tekinthetõ
(CHIKÁN 1999), valódi meglepetéssel nem szolgált (2.
ábra). A rétegsor tagolásában az elsõdleges, terepi
dokumentáció elkészítésekor természetesen csak a szabad
szemmel jól látható, markáns különbségekre támasz-
kodhattunk; a végleges rétegsor összeállításához, az
eredetileg felvetett probléma megoldása érdekében
azonban más eszközöket is igénybe vettünk. Ezen
eszközök közül — korábbi fúrásos kutatásainkból adódó
gyakorlatként — a leghatékonyabban a karotázsmérések
eredményeivel (3. ábra) tudtuk pontosítani a rétegsor
beosztását (SZONGOTH et al. 1998). A fizikai tulajdonságok

megváltozása a legtöbb esetben szorosan köthetõ a
réteghatárokhoz, sõt, a kevéssé jó magkihozatalú szaka-
szokon sokkal pontosabban meghatározható egy-egy kép-
zõdmény vastagsága és a rétegsorban elfoglalt helyzete,
mint a fúrómagok alapján. A kis vastagságú (0,1 m) holo-
cén talaj alatt jelentõsebb vastagságú (9,3 m) áthalmozott
rétegösszlet települ, melynek anyaga túlnyomórészt ere-
deti és áttelepített fosszilis talajokból áll, kevés áthalmo-
zott, mészkonkréciókat is tartalmazó löszbetelepüléssel,
alsó részén meszes-cementációs szinttel. Az ez alatt tele-
pülõ folyóvízi homok, kavicsos homok vastagsága 3,2 m-
nek adódott; ez egy fosszilis teraszroncs, anyagában a gra-
nitoid eredetû törmelék csaknem kizárólagos. A terasz-
szint alatt 3,4 m vastagságban írtunk le gránitmurvát. Ez
alatt talpig a granitoid-összletben haladt a fúrás.

Az összefoglaló rétegsor tehát a következõ:
0,0–0,1 m Holocén. Barna erdei talaj
0,1–9,4 m Középsõ–felsõ-pleisztocén. Áthalmozott

lösz, eredeti és áttelepített fosszilis talajokkal
9,4–12,6 m Középsõ-pleisztocén. Folyóvízi-deluviá-

lis, gyengén koptatott kavicsos homok, homok
12,6–16,0 m Pliocén–alsó-pleisztocén. Gránitmurva
16,0–60,2 m Karbon. Monzogránit-változatok
A karotázsszelvényen a fúrás felsõ szakaszán külö-

nösebb tagoltság nem látszik, a mágneses szuszceptibilitás
értéke megfelel a fosszilis talajokra jellemzõ adatoknak. A
lejjebb következõ folyóvízi összletben folyamatosan
csökken a mágneses szuszceptibilitás-érték, ennek a
rétegnek az alsó határát a karotázs 12,6 m-ben jelölte ki.
Ez alatt túlnyomórészt gránit anyagú kõzetegyüttes
települ, amelyen belül érdemi kõzettani változás csak
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1. ábra. Az Üveghuta–24 (Üh–24) fúrás környezetének helyszínrajza, a terület áttekintõ vázlata

Figure 1. Location sketch of the Borehole Üh–24

kevés figyelhetõ meg, bár a mállottsági fok, a törede-
zettség és a káliföldpát-tartalom némileg ingadozik.

Az I. szakasz, azaz a granitoid anyagú szakasz felsõ
része a pliocén, alsópleisztocén granitoid murva össz-
lethez tartozik, melyre a szabad szemmel való értékeléssel
megállapíthatóan granitoid ásványtani összetétel, igen
magas mállottsági fok, az eredeti granitoid szöveti jelleg
helyenként felismerhetõ volta és az áttelepítettségre utaló

jelek hiánya a jellemzõ. E szakaszban az elektromos ellen-
állás és a természetes gamma értéke jelentõsen növekszik,
amibõl a cementáltság mélység felé való növekedésére
lehet következtetni. E szakasz talpán húztuk meg a karbon
granitoid felsõ határát.

A II. szakasz túlnyomórészt porfíros monzogránitból
áll, erõsen töredezett, mállott szakasz, amelyen mind a
szerkezeti, mind a felszíni hatások eredménye jól meg-



Az Üveghuta–24 (Üh–24) fúrás földtani értékelése 237

2.
 á

b
ra

. A
z 

Ü
ve

gh
u

ta
–2

4 
(Ü

h
–2

4)
 f

ú
rá

s 
ré

te
go

sz
lo

p
a

F
ig

u
re

 2
. G

eo
lo

gi
ca

l 
se

ct
io

n
 o

f 
B

or
eh

ol
e 

Ü
h

–2
4.

1.
 S

lo
pe

 d
ep

os
it

s;
 2

. L
oe

ss
, d

el
uv

ia
l 

lo
es

s;
 3

. F
lu

vi
al

 s
an

d,
 s

an
d 

w
it

h 
gr

av
el

; 
4.

 S
lo

pe
 f

os
si

l 
so

il
; 

5.
 G

ra
ni

te
 r

ub
bl

e;
 6

. S
tr

on
gl

y 
fi

ss
ur

ed
 s

to
ne

; 
7.

 W
ea

kl
y 

fi
ss

ur
ed

 s
to

ne
; 

8.
 V

ar
ie

ty
 o

f 
gr

an
od

io
ri

te



238 CHIKÁN GÉZA. et al.

3. ábra. Az Üveghuta–24 (Üh–24) fúrás karottázsszelvénye

Figure 3. Well-log section of Borehole Üh–24
35. fissured stone, 43. strongly fissured stone, 54. weakly fissured stone, 254. core-deficiency, 14. fossil red clay, 31. clayey silt, 35. sandy silt, 36.

loess with calcareous concretions, 37. clayey loess, 40. sand, 43. silty sand, 46. sand with gravel, 51. coarse-grained sand, 168. strongly fissured
granite, 169. fissured granitoide, 206. chemically weathered stone. 207. weathered stone. 208. Breccia



figyelhetõ. Lefelé fokozatosan keményebbé válik a kõzet.
Szabad szemmel nem látható, s így földtanilag nem értel-
mezhetõ az a változás, amely a karotázsgörbén elektromos
méréshiánnyal, gyenge, majd csillapodó akusztikus
hullámképpel jellemezhetõ, s egy szakaszán viszonylag
jelentõs a porozitás. E szakasz a karotázsmérések kiérté-
kelése során breccsás gránitnak minõsült.

A III. szakasz következõ, 34,0–45,8 m közé esõ része
sajátos tulajdonságokkal rendelkezõ kõzet, amelyet szabad
szemmel megfigyelhetõ jellemzõi sokkal élesebben válasz-
tanak el az alatta települõ képzõdménytõl, mint amilyen éles
a felsõ határ. A vékonycsiszolati áttekintés alapján monzo-
gránitnak minõsíthetõ képzõdményen szabad szemmel is jól
láthatók a vegyi mállás nyomai, amelyek fentrõl lefelé ha-
ladva érdemben a rétegen belül nem változnak, azonban a
szakasz alsó határán késélességû különbségként jelentek
meg mind a mag megtartásában, mind az egyes ásványszem-
csék mállottsági állapotában. Ebben a repedezett kõzetben az
akusztikus hullámkép jelentõsen eltér az üveghutai területen
lemélyített többi fúrásban elkülönített III. összletétõl, s a
karotázsmérés alapján agyagosan cementált breccsás
gránitnak minõsíthetõ. Az éles határ egyébként az akusztikus
lyukfaltelevíziós (BHTV) felvételen is jól megfigyelhetõ (4.
ábra). A BHTV-kép a kibocsátott akusztikus sugárnyaláb
visszaverõdési idejének (Travel Time) és a reflexió erõs-
ségének (Amplitude) mérési eredményeit rögzíti, a szonda
helyzetének azimutjával (Azimuth), vagyis gyakorlatilag a
fúrás dõlésirányával együtt. Ezzel lehetõvé válik a lyukfalon
megfigyelhetõ jelenségek térbeli rögzítése. A visszaverõdési
idõt és a reflexió erõsségét egy mélységponton minimum 72,
maximum 288 irányban mérik, a hengerpalástot képenként
ennyi görbével jellemzik. A kép elõállítása érdekében a
repedések, inhomogenitások megjelenítése céljából az egyes
alkotók mentén mért görbék amplitúdóját színekkel
kódolják. 1 m/perc húzási sebesség mellett 4 mm
mélységközönként történik a mérés, így egy 10 cm-es
szakaszon minimum 1800 színkódolt görbe amplitúdóból áll
össze a kép. A visszaverõdési idõ képén (világos) minden
olyan, a lyukfalon tapasztalható inhomogenitás kimutatható,
ahol a legkisebb átmérõ-változás van. A képen elsõsorban a
nyitott repedések mutathatók ki. Az amplitúdó képén (sötét)
az anyagminõség-változások is jelentkeznek, így a zárt
repedések is láthatóvá válnak, illetve minden olyan
bontottság, amely a kõzet keménységét érinti.

A szakasz alsó, éles határán jelentkezõ különbségek
természetének vizsgálatára 37,0 m-bõl, illetve 45,9 m-bõl
egy-egy mintát vettünk, amelyekbõl áttekintõ vékony-
csiszolati vizsgálatokat és röntgenvizsgálatot kértünk. A
különbséget a vékonycsiszolati megfigyelések, illetve a
röntgenvizsgálati eredmények a színes ásványok mállott-
sági fokában és mállási típusában találták meg. A
vékonycsiszolatok tanúsága szerint (PUSKÁS Z. szóbeli
közlése) a két képzõdmény eredeti kõzetösszetételében
alapvetõ különbségek nincsenek, mind a fõ-, mind az
akcesszórikus ásványok azonosak. A gyengén milonitos,
monzogránitos összetételû kõzetben a fõ alkotók a plagio-

klászok, amelyek saussuritesedtek, szericitesek, kalci-
tosak; a mikroklin mind a határ feletti, mind az az alatti
mintában üde, s hasonlóképpen üde az allanit és a titanit
is. A töredezett kvarc mellett sok, töredezett, átalakult
biotit van az anyagban, ez azonban a határ feletti
mintában baueritesedett, ami elsõsorban felszíni hatások
következménye, míg az alsó mintában kloritosodott a
biotit. Ugyancsak a biotitok mállottsági fokában
jelentkezõ különbségre hívta fel a figyelmemet KOVÁCS-
PÁLFFY P., aki a két mintából készült röntgenfelvételek
nagyvonalú értékelése során megállapította, hogy a felsõ
mintában jelen lévõ mintegy 11% agyagásvány mellett
mintegy 26% hidrobiotit található, kevés klorit mellett,
szemben az alsó mintában megfigyelhetõ agyag-
ásványmentességel, mintegy 24%-nyi viszonylag ép
biotittal és 22% klorittal. A karotázsszelvényen is
jelentkezõ jelentõs különbséget, éles határt azzal
magyarázzuk, hogy a felsõ szakasz valamilyen mértékben
áttelepítõdött, allochton helyzetben van; ezért jelentkezik
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4. ábra. Az Üveghuta–24 (Üh–24) fúrás alsó szakaszának 
lyukfaltelevíziós képe

Figure 4. BHTV-measurements of the lower part of
Borehole Üveghuta–24



éles határként a színes elegyrészek mállottsági fokában és
típusában megfigyelt különbség. Az áttelepítõdés (amely
lehet a határfelület menti elcsúszás, „suvadás” is),
valószínûleg a löszképzõdésnél korábban játszódott le,
mivel a színes elegyrészek mállási folyamata felszíni
hatást tükröz, a mállás során még valószínûleg nem volt
fedett a granitoid.

A 45,9 m alatt települõ granitoid összlet a karotázs-
mérés szerint már egyértelmûen szálban álló, repedezett

gránitként értékelhetõ, bár a terepi leírás során a
milonitosság, illetve a káliföldpát-tartalom mértékében
ingadozásokat találtunk.

A földtani térképezési adatokat a fúrólyukban végzett
PSQ mérések eredményeivel, a fúrási rétegsorral és a
lyukgeofizikai mérési adatokkal összevetve (5. ábra) a
következõkre jutottunk:

A mért P sebességértékek változásainak csak egy része
azonosítható a földtani réteghatárokkal. Többé-kevésbé kö-
veti a sebességváltozás a kvarter üledékekben megfigyelt
határokat: a P-görbén 11,0 m-ig agyagos kõzetliszt van, ez
1,6 m-es eltérés a földtani rétegsor agyagos kõzetliszt ösz-
szetételû, áthalmozott fosszilis talajokból álló szakaszához
képest. A P-görbén 11,0–18,0 m között jelzett gránitmurva
magában foglalja a kavicsos homokként, illetve
gránitmurvaként leírt képzõdményeket (ezek közel azonos
kõzettani és szemcseösszetétele nem okoz különbséget a
hullámsebességben); itt az eltérés 2,0 m. A monzogránit
összletben a hullámsebesség csökkenései általában
egybeesnek a granitoid összlet repedezett szakaszaival.
Ugyanakkor több olyan sebességugrás megfigyelhetõ a
görbén, amelyhez földtani változások nem kapcsolhatók.

A refrakciós mérések eredményeként mintegy 38 m-es
mélységben jelentkezõ refraktorra vonatkozó értelmezést
földtani adattal nem tudjuk alátámasztani: mind a terepi
megfigyelések, mind a lyukgeofizikai mérések azt
mutatják, hogy ezen a szinten érdemi változás a
rétegsorban nincs. Ez azt jelentheti, hogy az adott
refrakciós változásokhoz rögzített határ csak bizonyos
fenntartásokkal fogadható el a teljes szelvényben;
érdemesnek tartjuk ugyanakkor azt megvizsgálni, hogy a
tényleges szálban álló kõzet határa és a refrakciós
szelvényben jelentkezõ refraktorszint közötti kapcsolat
mennyire konzekvens, azaz az adott refrakciós határ
mindig felette vagy mindig alatta jelentkezik-e a földtani
adatokkal meghatározható határnak.
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5. ábra. Az Üveghuta–24 (Üh–24) fúrás P-sebesség értékei

Figure 5. P-velocity values in Borehole Üh–24
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For clearing of difference between geophysical (seismic) and geological (earlier drilled borehole) data we have drilled a new
borehole at the Üveghuta site, near Bátaapáti. The new borehole (Üveghuta–24) gave some interesting data about internal texture of
granite rocks.

Description of cores showed a sharp border in granite at 38 m. This border neither is seen on the earlier made geophysical section,
and in the PSQ-results too. The investigation of thin-sections and the BHTV-pictures show that the weathering of biotite could cause
this change, because the biotite is more weathered above of the border then below. In our opinion the reason of difference probably a
pre-Quaternary movement of the upper part of granite block which is descripted between 16.0–38.0 m.
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