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К. Ш Е Б Е Ш Т Е Н  др. :

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ КРИВЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗОНДИРОВАНИЙ

В случае конкретных двухслойных и трехслойных проблем сравниваются авто
ром разные методы интерпретации вертикальных электрических зондирований : метод 
дифференциальных кривых, метод суммарных (кумулэтивных) кривых и табличный 
метод семейства кривых. Отмечается и целесообразное применение этих методов.

К.  S E B E S T Y É N :

IN TER PR ETA TIO N  OF R E SISTIV ITY -D EPTH  CURVES
*

Author discusses the practical use of the  differential, the cumulative curve 
m ethods and the m aster curves.

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A VERTIKÁLIS ELEKTROMOS 
SZONDÁZÁSI GÖRRÉK KIÉRTÉKELÉSÉRŐL

DR. SEBESTYÉN KÁROLY

A vertikális elektromos szondázás az altalaj kutatásának gyakran alkal
mazott eszköze, melyből bizonyos feltételek teljesülése esetén azonos visel
kedésű rétegösszletek mélységére, vastagságára és fajlagos ellenállására 
számszerű adatokat kaphatunk.

A szondázási görbék szokásos kiértékelési módszerei akkor adnak helyes 
adatokat a talaj felépítéséről, ha ez nagyjából vízszintes rétegekből áll, a 
rétegek vízszintes irányú kiterjedése nagy a mélységükhöz (így a szondázás 
méreteihez) viszonyítva és ha az egyébként változatos rétegsor három vagy 
legfeljebb négy egymástól elektromosan eléggé különböző egységbe fog
lalható.

A szondázási görbék kiértékelésére az irodalomban található eljárások 
két főcsoportba sorolhatók: a vizuális kiértéklési módok és az analitikai 
kiértékelési módok.

Első csoportba tartoznak azok a módszerek, melyek a görbe menetének 
közvetlen szemléletéből vagy különböző segédgörbék (összeggörbe, differenciál- 
görbe) szerkesztéséből igyekeznek a rétegek helyzetére számszerű adatokat 
adni. Nagyjából idetartozik a ma már kevéssé alkalmazott modellkísér
letező eljárás is.

A második csoportba azok a módszerek tartoznak, melyek egyrészt 
közvetlenül az észlelt görbére alkalmazott számításokkal, másrészt az észlelt
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2 Sebestyén Károly

görbének előre kiszámított típusgörbékkel történő összehasonlításával von
nak következtetéseket a vizsgált rétegsor felépítésére.

Alábbiakban annak vizsgálatára szorítkozom, hogy a vizuális segéd
eljárások, különösképpen pedig a kismélységű vizsgálatokban (max 50 — 
60 m) gyakran alkalmazott differenciálgörbe és összeggörbe mennyiben ad az 
analitikai vizsgálatokkal egyező adatokat.

A differenciálgörbét az észlelési adatok (elektróda távolság, látszólagos 
ellenállás) közvetlen felrakásával nyert görbe grafikus differenciálása adja.

AB

/. ábra

A differenciálgörbe szélsőérték helyei, melyek az egyszerű elektródatáv- 
látszólagos ellenállásgörbe inflexiós pontjai, mutatják a réteghatárokat.

Az összeggörbén (cumulatív görbe) azt a görbét értjük, mely az elektróda
távolság függvényében az addig észlelt látszólagos ellenállások összegét 
ábrázolja. Kiértékelési módja az, hogy nagyjából egyenesnek tekinthető 
szakaszait egyenesekkel interpolálják és a szomszédos egyenesek metszés
pontjainak ordinátáját tekintik a réteghatár mélységének.

Vizsgálataimban a hosszadalmas számítások elkerülésére azt az utat 
választottam, hogy néhány jellegzetes rétegsor határfelületeinek mélységét 
és az egyes rétegek valóságos fajlagos ellenállását ismertnek föltételezve
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Vertikális elektromos szondázási görbék 3

görbesereg-táblázatok segítségével megszerkesztettem az elektródatávolság 
(A.B/2)-látszólagos ellenállás-görbéket logaritmikus léptékben. A logarit
mikus görbéből egyszerű átszámítással megkaptam a Wenner-elrendezés 
elektróda távolsága (a) és a látszólagos ellenállás közötti összefüggést. 
Az így nyert értékeket észlelési adatoknak tekintettem és megszerkesztettem

100 2 0 0  3 0 0  ‘tOO 5 0 0  A m

az összeggörbét és a differencálgörbét és vizsgáltam, hogy az ismert réteg- 
ződési viszonyok mennyire tükröződnek az így kapott görbéken.

A föltételezhető legegyszerűbb lehetőség a kétréteges felépítés. (El
tekintve az egyetlen rétegtől, ahol nincs probléma.) A görbék alakja attól 
függ, hogy a rétegek fajlagos ellenállása hogyan viszonylik egymáshoz (azonos 
réteghatár esetén).

1. ábránk a görbéje annak az esetnek felel meg, amikor egy 10 m vastag 
10 ß-m  fajlagos ellenállású réteg alatt vastag 90 ß-m fajlagos ellenállású 
réteg van. A b görbe annak az esetnek felel meg, ha az alsó réteg fajlagos 
ellenállása sokszorosan nagyobb a fölötte lévőnél (p2>  >ej). Mindkét görbe 
kétszer logaritmikus méretarányban van fölrakva. Abszcisszaként a látszó-
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4 Sebestyén Károly
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Vertikális elektromos szondózási görbék 5

lagos ellenállás, ordinátaként az áramelektródák távolságának fele (A B /2) 
szerepel.

A 2. ábra az előző rétegek fajlagos ellenállás görbéit (a, b), az összeg
görbét (av áj) és a differenciálgörbét (a2, b2) lineáris léptékben ábrázolja.

A 2. ábra a1 és b1 görbéiből látható, hogy az összeggörbék réteghatárt 
jelző pontjai valóban jó egyezést adnak a kiindulásnál fölvett 10 m-es réteg
határral. Az egyenesek metszése annál élesebb, minél nagyobb a két réteg

fajlagos ellenállásának hányadosa. Kevésbbé éles a metszés és így bizony
talan a réteghatár megállapítása, ha a fajlagos ellenállások kevéssé különböz
nek (az alsó a felsőnek két-háromszorosa).

A módszernek az irodalomban számos cikk által ismertetett jó alkalmaz
hatósága azzal magyarázható, hogy a 2 . ábra b görbéjének megfelelő volt 
a talaj felépítése a tárgyalt esetek legnagyobb részében.

A differenciálgörbék (a2, b.2) a g2 > g1 esetben egyáltalán nem mutatnak 
jellegzetes formát. Az a2 görbe élesen egyébként sem jelentkező maximuma 
a réteghatárral semmi összefüggésben nincs.

A 2a ábra olyan rétegződésnek felel meg, ahol az alsó réteg fajlagos 
ellenállása kisebb, mint a felsőé. Mint az ábrából látható, az összeggörbén

35



6 Sebestyén Károly

az értelmezéshez kívánatos egyenessel interpolálható szakaszok nincsenek 
meg és így belőle réteghatárokra sem lehet következtetni. A differenciál
görbe ellenben éles minimummal rendelkezik, mely elég jó közelítéssel egyezik 
a réteghatárral.

A valóságban csak a legritkább esetben van dolgunk kétréteges fel
építéssel. Az altalaj szerkezetéről általában lényegesen jobb képet kapunk, 
ha három elektromosan különböző réteget tételezünk föl. A rétegek egymás-

50  Ю 0 15 0  200  250  300  350 sin ,
5  Ю 15 2 0  25  30  3 5  s ím

hoz viszonyított helyzete alapján négyféle háromréteges szelvény képzel
hető el:

1. a középső réteg a legkisebb fajlagos ellenállású (oj >  o2 <  g3),
2 . a középső réteg a legnagyobb fajlagos ellenállású (oi <  o2 >  qs),
3. a fajlagos ellenállások sorban növekszenek (ox < f2 <  Q>),
4. a fajlagos ellenállások sorban csökkennek (ex >  e2 >  p3).

A kétréteges problémánál alkalmazott módszert követve, mindegyik 
rétegződési típusra egy jellegzetes példát vettem fel. Megszerkesztettem 
a megfelelő elektródatávolság — látszólagos ellenállás-görbét logaritmikus 
léptékben (3—4. ábra). Az 5—8. ábrák ugyanezen rétegsorokra a lineáris
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Vertikális elektromos szondázási görbék 7

léptékben felrakott elektródatávolság (a) — látszólagos ellenállás görbét, 
a differenciálgörbét és az összeggörbét ábrázolják.

• Ezekből megállapítható, hogy az összeggörbe az 5. és 8 . ábrákon semmi 
összefüggést nem mutat a felvett réteghatárokkal. A 6 . és 7. ábrák összeg
görbéin a réteghatárok és a görbeszakasz metszéspontok között felfedezhető 
ugyan összefüggés, de értelmezés alapjául felhasználni nem lehet, mert 
biztonsággal csak akkor vehetők réteghatár indikációknak, ha ismeretes,

100 2 0 0  3 0 0  4 .0 0  5 0 0  6 C 0  J í  -  m
10 2 0  3 0  W  5 0  6 0  - Л -  ~  m

hogy ott réteghatár van. Egyébként több metszéspont is kihozható, melyek 
a réteghatárokkal nincsenek összefüggésben.

A differenciálgörbének (5—8. ábrák) elég éles szélsőértékpontja van. 
Ebből azonban legfeljebb az első réteghatárra következtethetünk, annál 
nagyobb hibával, minél laposabb a szélsőérték. (Nemcsak a szélsőérték- 
pont megállapításának bizonytalansága miatt.)

A háromréteges görbék kiértékelésében mutatkozó nehézségek ért
hetőkké válnak, ha tekintetbe vesszük, hogy az egyszerű kétréteges viszo
nyokat a harmadik réteg hatása összebonyolítja.

Különösen érdekesen bizonyítja a kiértékelési eljárások (bármilyen fajta)
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