
FELSZINKÖZELI KAVICSRÉTEG KIMUTATÁSA ÉS VASTAGSÁGÁNAK MEGHATÁ
ROZÁSA GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKEL KAPUVÁR KÖRNYÉKÉN

Sopron város és környéke vízellátásának végleges megoldá
sát a várostól nagyobb távolságra fekvő vizadó rétegek.kutatá
sa révén kellett keresni. A VIZITERV és az MTA Soproni Geodé
ziai és Geofizikai Kutató Intézete között már a korábbi évek
ben kialakult az együttműködés.elsősorban felszinközeli ka
vicsréteg geofizikai - elsősorban geoelektromos - módszerekkel 
történő kimutatására. így a Soprontól északra fekvő Somfalvi 
Medencében geoelektromos ellenállásmérésekkel tisztáztuk, hogy 
a meglevő galéria nem bővithető és a Fertő tó déli partvidéke 
mentén végzett tellurikus mérések révén az üledék mélységére 
vonatkozó információkat szolgáltattunk.

1979-ben Kapuvártól délre fekvő erdő területén mintegy 
40 km hosszban végeztünk geoelektromos ellenéllásméréseket. A 
mérések célja az volt, hogy a felszin alatt néhány méterre 
kezdődő változó vastagságú kavicsréteget kimutassuk és annak 
vastagságát meghatározzuk. A méréseket GE 20 tipusu ellenál- 
lásméréssel végeztük egymástól 150-200 m távolságra eső ponto
kon. Összesen 14 szelvény mentén 200 mérési ponton határoztuk 
meg mintegy 70-80 m behatolási mélységig a felszinközeli réte
gek ellenállásviszonyait, 200 m maximális AB mellett. Áramfor
rásként 220 V/l A teljesitményü Honda aggregátot használtunk.

A kutatási területen 11 20-30 m-ig lemélyitett fúrás ré
tegsorát ismertük. Ezek 1-3 m-ig sárga agyagot, az alatt 9-15 
m-ig kavicsot, homokos kavicsot, majd ez alatt általában szür
ke kemény agyagot harántoltak. Ezzel összhangban a geoelektro
mos szondázásoknál u.n. K-tipusu görbéket mértünk, ahol a 
$ 9 2  ̂$ ellenálláskontraszt alapján a kavics, ill. ka
vicsos réteg jól elkülöníthető volt, mivel nagyobb /150-250 

_/2.m/ körüli ellenállással jelentkezett.
A terepen mért ellenállásértékeket a növekvő áramelektró

da távolság függvényében kettős logaritmikus léptékben ábrá-
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zolva kaptuk az egyes állomások szondázási görbéit. Ezekből az 
1., 2. ábrán bemutatok néhányat. A görbéket elméleti szondázá- 
si görbesereggel összehasonlitva grafikus utón határoztuk meg 
az elektromosan elkülöníthető rétegek h mélységértékeit és 
fajlagos ellenállásértékeit. A görbék értelmezését legkevesebt 
három, vagy ahol lehetett, több rétegre végeztük el. Ennek so
rán a felső rétegeket összevonva kétréteges közelítést alkal
maztunk.

A geoelektromos mérési gyakorlatban a szondázási görbék 
kiértékelése során nyert mélységadatok sokszor szisztematikus 
eltérést mutatnak a fúrásokból nyert mélységadatokhoz viszo
nyítva. Ilyenkor mélységi torzitó tényezőt célszerű meghatáro: 
ni. A Kapuvár melletti területen ismert 11 fúrás közvetlen kö' 
zelében /6-15 m/ mértünk szondázási görbéket. A következőkben 
bemutatott két táblázatban összehasonlítottuk a szondázásokbó: 
meghatározott ellenálláskontrasztok mélységeit és az ezekkel 
összefüggésbe hozható réteghatárok mélységeit. Külön táblázat' 
ban vannak az egyszerűség kedvéért a kavicsréteg, ill. a na
gyobb /150-250 m/ ellenállású réteg felső és alsó határaina 
mélységértékei. Három fúrásnál nem lehetett egyértelműen el- 
döntei az alsó réteghatár mélységét, mert két különböző érték 
is számításba jöhetett. A táblázatok alapján meghatározott to 
zitó tényező 1.0 értéket adott mind a felső, mind az alsó ha
tárra, csekély szórás mellett. Ez másszóval azt jelenti, hogy 
a geoelektromos mélységadatokat torzítási tényezővel korrigál 
ni nem volt szükséges.

Az alkalmazott kiértékelési módszer lényegében grafikusa 
hasonlítja össze a mért görbéket a számított modellgörbékkel. 
Újabban az Intézetben adaptáltunk olyan számitógépes programc 
kát, amelyekkel iteráció segítségével közelitjük a modellgör- 
béket. A programmal ellenőrzésként elvégzett kiértékelések a 
Kapuvár környéki mérésekre nagyon jó egyezést adtak a grafiki 
eredményekkel. Ez a bemutatott görbék alapján érthető, ezek r 
redeksége jelzi, hogy az ellenálláskontraszt itt elég nagy at 
hoz, hogy egyértelmű eredmények szülessenek.
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Utalásként említem, hogy ennél kisebb ellenélláskontraszt- 
tal mért göbék grafikus és számitógépes kiértékelése közötti 
ellentmondás sem volt nagyobb, illetőleg a meghatározás megbíz
hatósága mindkét esetben azonos nagyságrendben mozgott.

A következőkben bemutatom a mért szelvények helyszinraj- 
zát /3. ábra/. Összesen 14 szelvény mentén ábrázoltuk a kavics- 
réteg mélységét és helyenkénti kivékonyodását, ill. vastagodá
sát. A szelvények közül bemutatok néhányat /4-7. ábra/. A há
romréteges tagozódás mindenütt jól követhető. Néhány helyen 
ellenőrizhető a fúrási szelvények rétegsorán a geoelektromos 
mérési eredmények egyezése vagy ellentmondása. A szelvények mu
tatják, hogy a kavicsréteg az egész területen egyértelműen ki
mutatható, a felső és alsó réteg közötti átmenet élesen jelent
kezik. A geoelektromos szondázások értelmezésénél sokszor ál
lunk szemben olyan problémával, hogy átmeneti rétegek váltják 
egymást. Ilyenkor a geoelektromosan homogénnek tekithetó réteg 
ellenállása vagy vastagsága erősebben ingadozik. A bemutatott 
szelvényeken erre is látható példa. Az ilyen probléma interpre
tációjánál segit jelentősen a számitógépes program. Egyrészt 
könnyebb vele háromnál több rétegre az értelmezést elvégezni, 
másrészt külön feltételként meg lehet adni vagy a mélységre, 
vagy az ellenállásra, hogy milyen határok között változhat. A 
kiértékelést mindkét paraméter megszorításával célszerű elvé
gezni. A végleges értelmezéshez igy többletinformációt nyerünk.

A kapuvári területen a geoelektromos ellenállásra érések 
számára a feltételek szinte ideálisak. Általános tapasztalatunk 
az, hogy 40-50 m-nél nem mélyebben fekvő kavicságy kimutatása 
a módszerrel könnyen lehetséges. A behatolási mélység növelése 
elsősorban áramforrás kérdése, az Intézet rendelkezésére álló 
aggregátokkal mintegy 100-120 m-ig lehet megbízható eredménye
ket elérni.

Befejezésül röviden bemutatnék egy méBik mérési példát, 
amelyet szintén a Sopron és környéke vízellátásénak problémá
jával kapcsolatban mértünk a Pertő tó déli partvidékénél. Itt 
a természetes földi áramok az u.n. tellurikus aramok módszerét
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alkalmaztuk. Ennél a Fertőhöz és Hidegség között fekvő obszer
vatóriumunk szolgált bázisállomásként. Ugyanazon szelvény men
tén az E. L. Geofizikai Intézet végzett refrakciós szeizmikus 
méréseket.

A 8. és 9. ábránkon bemutatjuk a tellurikus szelvényt, 
ill. a szeizmikus szelvény egy részét. Mindkettőn jól látható 
az alaphegységnek a Hegykő-Fertőszéplak környékén jelentkező 
felboltozódása. A szeizmikus szint és a tellurikus ellenállás
szint /mélybeni nagyobb ellenállás határa/ itt azonos geológi
ai szintet reprezentál.

A fenti példák alapján kivántam bemutatni felszinközeli, 
ill. nem túl nagy mélységben levő rétegek kimutatásának lehe
tőségeit geofizikai, elsősorban geoelektromos módszerekkel. 
Természetesen a fent említetteken kivül számos más módszer is 
létezik. Egy adott problémánál mindig egyedileg kell vizsgálni 
az alkalmazandó módszert. A geofizikai módszerek alkalmazásé
nál mindig figyelemmel kell lenni a módszer lehetőségeire és 
korlátáira, továbbá azok gazdaságosságára. Ez dönti el, hogy 
egy adott feladatnál milyen módszert, esetleg több módszert 
/komplex módszer/ alkalmazzunk.
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1. táblázat

geoelektr.
szondázás

száma

$ 1  S  г
ellenállás-
kontraszt
mélysége

kavics V. 
kavicsos 
homok fel
ső szintje

fúrás
jele

mélység
arány

1 3,0 2,80 К 1 1,07
6 1,9 1,30 к 3 1,46
8 2,5 1,90 К 4 1,32

12 2,7 3,00 К 5 0,90
164 2,6 2,70 К 6 0,96
18 2,9 2,40 К 7 1,21
89 1,3 1,50 К 8 0,87
65 1,4 1,50 К 12 0,93

113 2,6 2,10 К 14 1,24
114 3,4 3,00 К 15 1,13
141 1,7 1,90 К 16 0,89

Átlag: 1,08
Szórás: +0,19
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2. táblázat

kavics ill.
kavicsos fúrás mélység
homok réteg jele arány
alsó szintje

1 14,4 15,00 К 1 0,96
6 13,8 14,30 К 3 0,97
8 10,2 9,80

14,00
К 4 1,04

0,73
12 16,5 16,00 К 5 1,03

164 14,0 12,60 к 6 1,11
18 13,5 14,00 к 7 0,96
89 14,3 13,90 к 8 1,03
65 8,3 7,50

11,40
к 12 1,11

0,73
113 15,8 13,00

14,70
к 14 1,22

1,07
114 12,8 14,00 к 15 0,91
141 12,1 12,00 к 16 1,01

Felső értékek átlaga = 1,03
Szórás = +0,08

Alsó értékek átlaga = 0,96
Szórás = +0,13

geoelektr. 
szondázás

§2 S3
ellenállás
kontraszt
mélysége
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1. ábra. Kapuvár környékén mért szondázési görbék. A 
felszini réteg homogén, kis ellenállású.

2. ábra. Kapuvár környékén mért szondázási görbék. A
felszini réteg felső része nagyobb ellenállású.
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3. ábra. Kapuvári geoelektromos mérések helyszinrajza



4. ábra. Geoelektromos szelvény. A fúrási szelvényen 
sötét rész homokos kavicsot, a kis körök ka
vicsot jelentenek.

IX szelvény

ív m n ,
’Sí 796 12 K5 97 96 30 95 S4

5# ábra. Geoelektromos szelvény.
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XI  szelvény

6. ábra. Geoelektromos szelvény.

>Ü szebéry

I
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7* ábra# Geoelektromos szelvény#

1
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8. ábra. Tellurikus szelvény Balf és Hegykő között.

9. ábra. Refrakciós szeizmikus szelvény Hidegség és
Hegykő között. A szelvény a tellurikus szelvény
14-19 pontjai között helyezkedik el.
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TRACING OF NEAR-SURFACE GRAVEL LAYERS AND THE ESTIMATION OF 
THEIR THICKNESS BY GEOPHYSICAL METHODS NEAR KAPUVÁR

Ákos Wallner

The paper deals with the results of geoeleotrical resistivity 
measurements in the area southwards from the city Kapuvár. Re
sistivity soundings carried out in a profile length of about 
40 km traced in 1-5 m depth a gravel layer of 150-200 m
resistivity and 3-20 m thickness. 30-40 m deep bore holes in 
the area verified the geoelectrical sounding curves. An example 
of the application of the telluric method and its correlation 
with a refraction-seismic profile is also shown.

ВЫЯВЛЕНИЕ БДИЗПОВЕРХНОСТНОГО ГАЛЕЧНЖОВОГО СЛОЯ И ОПРЕДЕЛЕ
НИЕ ЕГО Т О Ш Н Ы  ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ В PA.Í0HE КАПУВАР

Анош ЕЕЛЛНЕР

Доклад излагает результаты измерения геоэлектричесного со
противления. Зондирования, выполненные омметром ГЕ-20, 
обнаружили на глубине 1-5 м под поверхностью - на участке 
длиной примерно 40 нм - слои гальки толщиной в пределах 
3-20 м, и с сопротивлением примерно 150-200 ом. Разрезы 
скважин, пробуренных на территории на глубину 30-40 м, по
казывают хорошее совпадение с кривыми геоэлектрического 
зондирования.
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