
KORSZERŰ FELTÁRÁSI MÓDSZEREK A GABCIKOVO-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ
RENDSZER MÉRNÖKGEOLÓGIAI KÉRDÉSEIVEL KAPCSOLATBAN

A Vízlépcsőrendszer Kisalföldön tervezett fő létesítmé
nyeinek tervezéséhez régóta, kb 25 éve készültek feltárások.
A kiviteli tervekhez részletes adatokra volt szükség, amely 
adatok az objektum jellegétől függően e következők:

- a Hrusov-Dunakiliti tározó töltéseinek építésével, a 
szivárgócsatoma méretezésével kapcsolatos mérnökgeológiai 
helyzet megismerése, a fedőréteg vastagság-viszonyai, anyagi 
minősége, vizzárósága, a vizvezetó réteg anyagának ismerete a 
szivárgócsatoma hatékonyságának szempontjából, a földmunkák
hoz szükséges anyagok ismerete.

- a Dunakiliti duzzasztó fő műtárgyainak alapozási, mély
építési kérdéseivel kapcsolatban a műtárgyak környezetének 
részletes mérnökgeológiai feltárása, a szemcseviszonyok isme
rete, különös tekintettel a viztelenitést szolgáló injektált 
teknő kialakíthatóságára.

A fent vázolt feladatok megvalósításához gyors olcsó, 
megbízható, tehát korszerű feltárásra volt szükség. Az alkal
mazott módszerek bemutatására néhány példa szolgáljon.

ALKALMAZOTT FELTÁRÁSI MÓDOK

A Hrusov-Dunakiliti Tározó védelmi rendszerének feltárása

Az ábrán bemutatott szelvény a szivárgócsatoma nyomvona-
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Iának részletét tartalmazza. A fedőréteg mélységben változá
sa szeszélyes, a folyóvízi lerakódások törvényszerűségét tük
rözi. A szemcsés vizvezetó rétegben elkülöníthető a homokszem
cséket» homokrétegeket tartalmazó átmeneti zóna és a durvaka- 
vicaos zóna. Kimutattunk kis kiterjedésű tőzeglencséket, ame
lyek a töltés alapozása, a töltéstestbe való beépitás szem
pontjából veszélyesek. A szelvény alapján kijelölhetők azok a 
szakaszok, ahol a szivárgócsatorna fenékszintje alatt még a 
kötött fedőréteg képződményei fordulnak elő. Ezekben a szaka
szokban a hatékonyság érdekében tulkotrást kell végezni.A fel
tárást a nagy távolságra elhelyezett régebbi fúrások között 
geoelektromos mérésekkel, valamint mérnökgeofizikai szondázá
sokkal végeztük. Az elektromos mérések / horizontális és ver
tikális / a kötött fedő és a kavicsos összlet határát derítet
ték fel. A módszer a kétféle anyag elektromos ellenállásának 
különbségén alapul, közismert módon.

A mérnökgeofizikai szondázások maximálisan 140 atmoszfé
ra nyomással történő behatolási mérésekkel kezdődtek. A szon- 
dacsucs megfelelő mélységre való lefuttatása után a rudazat 
belső üregébe kalibrált radioaktiv szondát bocsátottunk le.
Ez kimérte a képződmények természetes gamma-aktivitásának sta
tisztikus középértékét. Nagy pontossággal jelezte az insitu 
térfogatsúlyt, amelynek változását folyamatosan regisztrálták.

Az elektromos méréseket és a mérnökgeofizikai szondázáso
kat az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet saját kifejlesztett 
műszereivel végezte.

A Dunakiliti duzzasztómű mérnökgeológiai feltárása

A duzzasztómű területén szintén kb. 25 éve végeztek fel
tárásokat. A kiviteli tervekhez tisztázni kellett:

- az injektálás szempontjából a szemszerkezeti viszonyo
kat,
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- az egész műtárgy elhelyezése szempontjából az esetle
ges tektonikus vonalak, a felületen jelentkező töré
sek jelenlétét.

A fúrások sűrítése itt is az ismertetett geofizikai módszerek
kel történt. Geoelektromos mérésekkel /nagymélységü VESZ mé
rések/ tisztáztuk a harmadkori agyagos fekű szintjének vál
tozását, majd kisebb mélységű VESZ mérésekkel "átvilágítot
tuk' a műtárgy helyét. Az injektálhat óság szempontjait szintén 
mérnökgeofizikai szondázásokkal tisztáztuk, azonban a durva
kavics áttörése itt helyenként csak előfurással volt lehetsé
ges. A geofizikai méréseket itt is az ELGI végezte.

A feltárások lényegében tisztázták a következőket:
- a feküszint egymfetes lejtésű, tektonikus lépcsők nin
csenek
- a duzzasztómű injektált teknójén belül a szemszerkezeti 
viszonyok mindenütt azonosak a fúrásokkal megismertekkel.

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK RÖVID ÉRTÉKELÉSE

A hármas célnak, t.i. hogy gyors, olcsó és megbizható le
gyen, a módszerek véleményünk szerint megfelelőek.

összehasonlitásul a csak hagyományos fúrási módokkal a 
következő megálliptásokat tehetjük:

- az elektromos mérések közismerten gyorsak. А 3ОО-4ОО 
m mélységű VESZ mérésekből naponta 3 - 5  pont tele
píthető, ára 2-3 ezer Pt/pont. A sekélyebb mérések még 
gyorsabbak és olcsóbbakj

- a mérések megbizhatóságát az ismert rétegsoru fúrások 
mellé telepitett mérésekkel, az analógiák megvonáséval 
lehet fokozni. A kőzettani sajátságok és a fajlagos 
elektromos ellenállás közötti összefüggés a lehetséges 
átfedések miatt általában nem elegendő az interpretá
cióhoz;
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- a mérnökgeofizikai szondázás árát a fúrásokhoz viszo
nyíthatjuk. A kb 15 m mélységű szondázás folyómétere 0,5 e- 
zer Ft. a kavicsos összletet harántoló csövezett szárazfurá- 
séé 3 ezer Ft körüli. Ezenkivül a fúrásnál jelentős felvonu
lási költség itt nem jelentkezik. Gyorsasága - a rétegezett- 
ségtől függően - 1-3 szondázás naponta}

- megbizhatósága figyelemreméltó, hiszen többféle para
méter értékelése alapján alakul ki a rétegsor. Az agyagásvá
nyok nagyobb gamma-aktivitás jól érvényesül, már 5 cm-es 
agyag-vagy tőzegcsik is biztosan kimutatható. Jelentős a tér 
fogatsuly változása iránti érzékenység is. Mindemellett a 
pillérfurásokra e módszer esetében is szükség van.

ÖSSZEFOGLALÁS

A felsorolt gyakorlati példák esetében az alkalmazott 
geofizikai módszerek gyors, aránylag olcsó és eredményes fel 
tárást biztosítottak. A fúrásokkal való együtt-értékelés a 
feltárás komlpex jellegét eredményezi.

A feltárás irányítójának kell»már a feltárási terv elké 
szitásékor mérlegelnie az anyagi- és időlehetőségeket, az el 
érendő cél optimális megvalósitását. Sok insitu információ 
szerezhető e komlpex feltárási mód alkalmazásával, azonkívül 
a geofizikai mérések sűrűsége lehetővé teszi a még fúrással 
igazolandó anomáliák felderítését.

Az alkalmazásra kijelölt módszerek természetesen a fel
adattól függően tovább bővíthetők.
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ADVANCED EXPLORATION METHODS CONNECTED TO HIGINEERIN& 
GBODOGY QUESTIONS OP THE GABCIKOVO-NAGYMAROS RIVER BARRAGE 
SYSTEM

BOGNÁR ERNŐ

S U M M A R Y

The exploration of the river barrage system's structures 
to he built at Kisalföld /the plain in Northwestern Hungary/ 
was performed by a complex method.

In the course of the Hrusov-Dunakiliti Reservoir protective 
system's exploration, drillings combined with horizontal 
electric measurings and engineering geophysics soundings 
were made on the trace of the dike and trench drain.

The engineering geophysics soundings on 140 atmospheric 
pressure were started with penetration measurings. When the 
top of the sound got down to the appropriate depth, a calib
rated radioactive sound had been lowered through the hollow 
of the rod. It could measure the statistic average value of 
the layers’ natural gamma-activity. The abyssal changes of 
bulk density in situ could be measured with the help of it 
with high accuracy.

*
The exploration of the Dunakiliti Wier was carried out using 
a method similar to the above-mentioned completed with 
vertical electric soundings of medium depth.

The above-mentioned method is quicker than the method of 
only drilling exploration, the costs of it are lower and 
the accuracy is adequate.
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СОВРЕМЕННЫЕ М Е Ю Д Ы  Р А З В Щ И  ПО ИНВДЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРО
САМ СИСТЕМЫ РЕЧНОГО КАСКАДА ГАБЧИКОВО-НАДЬМАРОШ

Ернё БОГНАР

Разведка для сооружений системы речного каскада, запланирован
ных на Малой венгерской низменности, была проведена при помо
щи комплексных методов.

Б ходе разведки системы защиты водохранилища Хрушов-Дунакили- 
ти вдоль трассы дамбы и интерцепционного канала были проведены 
- в комбинации со скважинами - горизонтальные электрические 
измерения, а также инженерно-геофизические зондирования.

Инженерно-геофизическое зондирование начинается с измерения 
пенетрации давлением макс. 140 атм. После погружения острия 
зонда на соответствующую глубину через внутреннюю полость 
штанги опускают калиброванный радиоактивный зонд, измеряющий 
статистическую среднюю величину естественной гамма-активнос
ти слоев. Данный зонд с большой точностью измеряет изменение 
объемной массы по. глубине.

Разведка Запруды в Дунакилити осуществлялась подобным - выше
изложенному - методом, дополнив вертикальным электрическим 
зондированием средней глубины.

Изложенный метод быстрее разведки, осуществляемой только 
буровыми скважинами, меньше его расходы и точность также 
приемлема.
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