
1.4 VÍZ- ÉS MÉRNÖKGEOFIZIKAI KUTATÁS

1.4.1 A Mura és a Kerka alluviurnának geofizikai kutatása*

1987-ben folytattuk a Mura és a Kerka aluviumának — 1984-ben, a Központi 
Földtani Hivatal megbízásából elindított — vízföldtani célú geofizikai kutatását. 
Ebben a jelentésben az I. területen (a Mura-balpart változó szélességű sávja az ország- 
határ-Letenye-Petrivente-Molnári között) végzett mérnökgeofizikai szondázásokról 
és ellenállásmérésekről, valamint a Lenti-medencében a korábbi geofizikai vizsgá
lataink alapján lemélyített további fúrások eredményeiről számolunk be. A kutatás 
legfontosabb eredményének azt tartjuk, hogy meghatároztuk a Mura felszínközeli 
kavicsteraszának települési mélységét, vastagságát, jellemző fajlagos ellenállás és el
terjedésének ÉK-i határát.

A területen négy alapvető földtani képződménycsoportot különítettünk el, ame
lyek röviden az alábbiakkal jellemezhetők:

— Holocén fedőképződmények: vastagságuk a Murától távolodva 2-3 m-ről 
mintegy 15 m-ig növekszik (38. ábra). E vas tagság változás jórészt a felszíni topográ
fia változásának eredménye, maga a kavicsterasz egységes és nyugodt, közel vízszintes 
településű. A fedőösszlet anyaga változatos, jobbára agyag, finomhomok és kőzet
liszt alkotja. Fajlagos ellenállása 20 és 50 Qm közötti (Letenyétől D-re egy kis foltban 
50 Qm fölötti), tehát túl nagy ahhoz, hogy zömében agyagosnak lehetne minősíteni. 
Ugyanakkor a mérnökgeofizikai szondázásokból meghatározott szivárgási tényező 
értéke (0,4-0,003 m/nap) alapján lényegesen kedvezőbb „védőképességre” következ
tethetünk. Az ábrán vonalkázással jelöltük azokat a körzeteket, ahol a fedőképződ
ményekben kavicsos összletek találhatók, így ezeken a helyeken a felszíni szennyezés
sel szembeni védelem kisebb.

A fedőösszlet „védőképességével” arányosnak tekinthető a fedő vastagságából 
és ellenállásából számított H/q érték. E mennyiség — itt be nem mutatott — eloszlása 
alapján a felszíni szennyezéssel szemben érvényesülő védőhatás a Murától távolodva 
fokozatosan erősödik.

— Pleisztocén kavicsterasz: a terület legnagyobb részén megtalálható; EK felé 
határozott vonal mentén szűnik meg. Vastagsága (39. ábra) a Murától É-ÉK felé 
haladva fokozatosan növekszik: a partmenti sávban egy-két kisebb folttól eltekintve 
általában 10 m körüli, míg Letenyétől K-re, Tótszerdahelytől É-ra 25-30 m-t is elér. 
Fajlagos ellenállása folyamatosan változik: a Mura közvetlen szomszédságában 
250-350 Qm, helyenként azt meg is haladja (durvahomok-kavics) míg az elterjedési 
határ közelében 100 Qm alá csökken.

* Draskovits P., Fejes I.
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Az összlet teljes víztárolási képességéről a H-q szorzat tájékoztat. Ezen mennyi
ség — ugyancsak itt be nem mutatott — területi változása alapján a kavicsos összlet a 
Mura mentén a legkedvezőbb, vízadóképessége É-ÉK felé fokozatosan csökken. 
A Letenye és Tótszerdahely közötti folyószakaszon a Mura-menti Vízmű területénél 
(Molnáritól K-DK-re) lényegesen kedvezőbb víznyerési körzetek is mutatkoznak.

— Felsőpannóniai (esetleg részben pleisztocén) homokos-agyagos-közetlisztes 
képződmények. Közvetlenül a kavicsterasz alatt települnek nagy vastagságban. Ez egy 
sok vékony egyedi agyagos, illetve porózus rétegből álló szendvics-szerkezetű össz
let, amely geoelektromos szempontból egyetlen vastag, többé-kevésbé homogén 
összlet. Fajlagos ellenállása 25-40 Qm, amely számérték alapján az összlet porózus- 
anyag-tartalma nem elhanyagolható.

— Mélybeli nagyobb ellenállású képződmények. Csak a kutatási terület egy részén 
— közelítőleg a Petrivente-Tótszerdahely irányban húzódó 2-3 km széles sávban — 
fordulnak elő, itt viszont gyakorlatilag minden ponton. A fölötte levő összletekhez 
képest az ellenállásnövekedés kicsi, legfeljebb kétszeres. A Lenti-medencében tapasz
talt hasonló felépítés és az ottani fúrások eredménye alapján úgy véljük, hogy az ellen
állás növekedését a szendvics-szerkezeten belül a porózus anyagú rétegek százalékos 
arányának növekedése okozza. Éppen emiatt ez a nagyobb ellenállású összlet sem 
vízszintes, sem függőleges irányban élesen nem különül el a környező képződmé
nyektől.

A fent mondottakat a Murára közel merőlegesen haladó szelvényben is szem
léltetjük (40. ábra). A szelvény meggyőzően mutatja egyrészt a mérnökgeofizikai 
szondázások és a VÉS mérések jó egyezését, másrészt pedig szemlélteti a kavicsterasz 
ÉK-i irányban történő elvégződésének jellegét.

Ettől a területről K-re, a Nagykanizsa-Murakeresztúr süllyedékben (ún. I/a. 
terület), ritka hálózatú VÉS méréseket végeztünk a közepes mélységben (^ 6 0 - 
100 m) feltételezett durvább szemcséjű képződmények kimutatására. Ezen a terüle
ten felszín közeli ka vies terasz sehol sem mutatkozik, a feltételezett mély beli nagyobb 
ellenállású (potenciális vízadó) képződményeket viszont a pontok nagyobb részén 
észleltük. A részletesen felmért I. területen ennek a potenciális mélybeli vízadónak 
egy néhány km szélességű sávja húzódik Tótszerdahely felé. A Nagykanizsa-Mura
keresztúr süllyedék egészére nagy vonalakban a 40. ábrán bemutatott szelvény ÉK-i 
végén látható felépítés jellemző.

A fenti eredmények alapján két fúrásra tettünk javaslatot. Az egyiket Tótszerda- 
helytől DNy-ra javasoljuk (40. ábra); a fúrás nem pontosan a szelvénybe esik, de a 
szelvénybe való bevetítés jól szemlélteti a várható rétegsort. A másik fúrást Szépei
nek községtől DNy-ra javasoljuk az alsó potenciális vízadó összlet (^  60-100 m-nél 
nagyobb mélységek) vizsgálatára.

A Lenti-medencében végzett korábbi kutatásaink alapján további fúrások mé
lyültek le Zalabaksa és Külsősárd térségében. A zalabaksai fúrás térségében végzett 
méréseink a lentikápolnai körzethez képest [ELGI 1986. évi jelentése] valamivel 
kisebb mélységben mutatták ki az alsó potenciális vízadó összletet. A 160 m-es fúrás 
rétegsora: 2-3 m laza fedőüledék alatt 28 m mélységig durva kavics (d> 1 cm) települ. 
Ezalatt 55 m-ig agyagos kavics, majd 100 m-ig zömmel agyagos-homoklisztes kép
ződmények fordulnak elő. Egy korábban mélyült zalabaksai fúrás (vízműkút) ada
tainak ismeretében az 1987-ben lemélyült fúrásban csak a 100 m alatti szakaszon 
volt a lyukban ellenállásmérés (41. ábra). A szelvény jól mutatja a 100 m alatti ho
mokrétegeket, amelyek a nagyobb mélységben az ellenállás növekedését okozzák 
(100-110 m, 124-127 m, 136-141 m).
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38. ábra. A Mura-kavicsterasz fedőképződményeinek vastagsága
1 — a kavicsterasz elterjedésének ÉK-i határa; 2 — vízföldtani-geofizikai szelvény nyomvo
nala; 3 — felszíni beszivárgásoktól veszélyeztetett körzet; 4 — kitűzött feltáró fúrás

Fig. 38. Cover thickness of the gravel terrace of River Mura
1—north-eastern boundary of the terrace; 2—hydrogeological-geophysical profile; 3—area of 
surface infiltration; 4—suggested borehole

Puc. 38. Мощность отложений, перекрывающих галечниковую террасу р. 
Мура

1 северо-восточная граница распространения галечниковой террасы; 2 — линия профиля 
геофизических и гидрогеологических исследований; 3 — участок с опасностью просачивания 
поверхностных вод; 4 проектная скважина





39. ábra. A Mura kavicsteraszának vastagsága
1 — a kavicsterasz elterjedésének ÉK-i határa; 2 — vízföldtani-geofizikai szelvény nyomvonala; 
3 — kitűzött feltáró fúrás

Fig. 39. Thickness of the gravel terrace of River Mura
1—north-eastern boundary of the terrace; 2—hydrogeological-geophysical profile; 3 suggested 
borehole

Puc. 39. Мощность галечниковой террасы p. Мура
1 северо-восточная граница распространения галечниковой террасы; 2 — линия профиля 
геофизических и гидрогеологических исследований; 3 проектная скважина



40. ábra. Vízföldtani-geofizikai szelvény mérnökgeofizikai és VÉS adatok alapján 
1 — vízzáró felsó-pannóniai összlet; 2 — félig vízzáró felső-pannóniai összlet; 3 — gyenge 
vízvezető (potenciális alsó vízadó); 4 — vízvezető kavicsterasz; 5 — vízzáró fedőképződmények; 
6 — mérnökgeofizikai szondázás helye, száma és rétegsora; 7 — VÉS mérés helye, száma és 
rétegellenállás Í2m-ben; 8 — javasolt fúrás bevetítve

Fig. 40. Hydrogeological-geophysical profile constructed from penetration and ver
tical electric soundings

1—Upper Pannonian sealing layer; 2—Upper Pannonian semi-sealing layer; 3—poor aquifer; 
4—water-bearing gravel terrace; 5—sealing cover; 6—penetration sounding, with number and 
lithologic column; 7—VES point with number and resistivity of layers in fim; 8—suggested 
borehole

Puc. 40. Геофизико-гидрогеологический разрез по данным инженерно- 
геофизических зондирований и ВЭЗ

1 — водоупорная толща верхнего паннона; 2 — полу-водоупорная толща верхнего паннона; 
3 — слабо проницаемая толща (потенциальная нижняя водоносная), 4 проницаемая 
галечниковая терраса; 5 — водоупорные перекрывающие отложения; 6 — пункт, номер 
и разрез инженерно-геофизического зондирования; 7 — пункт и номер ВЭЗ, а также сопро- 
тивление слоя в омм; 8 — проектная скважина, спроецированная в разрез

Külsősárd térségében а VES mérések а mintegy 50-60 m vastag, durvaszemcsés, 
törmelékes összlet alatt csak egy vastag, homogénnak tekinthető összletet jeleztek. 
A fúrást ezen összlet ellenállás-maximumára (>40í2m) telepítettük. A próbaszivaty- 
tyúzások eddigi adatai szerint több szintből is beszerezhető 800-1000 1/perc víz- 
mennyiség. A karotázs szelvény (42. ábra) meggyőzően igazolja a nagy ellenállást 
létrehozó homokrétegek létezését. E fúrás kapcsán is hangsúlyozzuk, amit már a 
Lentikápolna térségében mélyült fúrásnál mondtunk: a víztermelés nyilván a felső 
100-150 m-ből fog történni, de a térség távlati víztárolási értékének megítélésében 
figyelembe kell venni a nagyobb mélységben (300 m-ig) települő ígéretes vastag ho
mokrétegeket is.
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41. ábra. A Zalabaksa-1 fúrás 
karotázs szelvénye 

1 — homok; 2 — agyagos homok; 
3 — homokos agyag; 4 — agyag

Fig. 41. Resistivity log of bo
rehole Zalabaksa-1 

1—sand; 2—argillaceous sand; 
3—sandy clay; 4—clay

Puc. 41. Профиль карота
жа по скважные 
Zalabaksa-1

1 — пески; 2 — глинистые пески; 
3 — песчанистые глины; 4 — гли
ны

42. ábra. А Külsősárd- 
1 fúrás karo
tázs szelvénye

1 — homok; 2 — agyagos 
homok; 3 — homokos
agyag; 4 — agyag; 5 — 
kavicsos homok; 6 — agya
gos kavicsos homok

Fig. 42. Resistivity log
of borehole 
Külsősárd-l 

1—sand; 2—argillaceous 
sand; 3—sandy clay; 4— 
clay; 5—gravelly sand; 6— 
argillaceous gravelly sand

Puc. 42. Профиль ка
ротажа по 

скважине 
K ülsősárd-l

1 — пески; 2 — глинистые 
пески; 3 — песчанистые 
глины; 4 — глины; 5 -  
пески с галькой; 6 — гли
нистые пески с галькой
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1.4.2 A mérnökgeofizikai szondázás alkalmazása külfejtések és meddőhányók 
vizsgálatára *

A Mátraaljai Szénbányák külfejtéses üzemeiben és a széniszaptározók területén 
a korábbi évek tapasztalatai és eredményei alapján (1985. és 1986. évi jelentés) 1987- 
ben is folytattuk kutatásainkat a mérnökgeofizikai szondázás módszerével. Felada
taink igen változatosak voltak.

43. ábra. Paraméterszondázás lignitfeltáró fúrás mellett
1 — a hidraulikus rendszer összes nyomása (MPa); 2 — csúcsnyomás (MPa); 3 — természetes 
gamma aktivitás (cpm); 4 — térfogatsúly (t/m3); 5 — a számítógépes kiértékelés által szolgál
tatott rétegsor, a ligniten belül a különböző minőségű csíkok elválasztásával; 6 — F-13 fúrás 
rétegsorának részlete; A — agyagos fedőösszlet; B — lignit (agyagos csíkokkal); C — iszapos 
fék vőképzódmény

Fig. 43. Penetration sounding at a test drill for lignite
1—hydraulic pressure (MPa); 2—cone pressure (MPa); 3—gamma-ray activity (cpm); 4—den
sity (t/m3); 5—result of automatic classification, within lignite quality distinction; 6—lithologic 
column of borehole F-13; A—argillaceous cover; B—lignite with clay stringers; C—silty under
layer

Puc. 43. Параметрическое зондирование рядом со скважиной, вскрывшей 
лигниты

1 — суммарное давленые гидравлической системы (Мпа); 2 — давление на острие (Мпа); 3 
— естественная гамма-активность (имп/мин); 4 — объемный вес (т/м3); 5 — литологическая 
колонка лигнитов по данным обработки на ЭВМ с выделением пропластков различного 
качества; 6 — фрагмент колонки по скважине F-13: А — глинистая перекрывающая толща; 
В — лигниты (с глинистыми прослоями); С — илистые отложения почвы

* Dobrovolni К.,
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1985-ben még csak kísérleti méréseket végeztünk egy szelvény mentén a bükk
ábrányi lignit külfejtésen, az ezt követő két évben 3 ha-on már részletes területi ku
tatást folytattunk. Az értelmezés megalapozására, a képződmények azonosítására 
az F-13 fúrás közelében telepített mérnökgeofizikai szondázással vizsgáltuk mely 
paraméterekkel, milyen megbízhatósággal jelölhető ki a lignit felszíne. A fúrás réteg
sora és a mérnökgeofizikai szondázás eredményei a 43. ábrán láthatók. A lignit a 
természetes gamma és a térfogatsúly szelvényen egyértelműen kijelölhető, így felszí
nének domborzati képét meg tudtuk szerkeszteni (44. ábra).

A külszíni fejtésekben sokszor okoz gondot a meddőhányó állékonysága. A 
Thorez Bányaüzemben (Visonta) a meddőhányó rétegzettségét, szerkezetét, tömör
ségét vizsgáltuk, anyagát földtanilag minősítettük (45. ábra). A földmű fekvőjét 
mindkét szondázási ponton a nyomásparaméterek ugrásszerű növekedésével felis
merhetjük. A bányagödör kialakítását és víztelenítését csak a rézsű állékonyságá
nak, földtani felépítésének ismeretében lehet tervezni. A leművelésre kerülő anyagot 
tehát talajmechanikai szempontok szerint is minősíteni kell, meg kell határozni az 
egyes rétegek fizikai paramétereit, elsősorban szilárdságát. A 46. ábrán a természetes 
gamma szelvény világosan mutatja egy igen nagy aktivitású, plasztikus agyagpad 
helyzetét, amelynek szinte elhanyagolhatóan kicsi a teherbírása bányagödör kiala
kításában.

44. ábra. A lignit felszínének 
domborzati képe, 
izovonalak értékkö
ze 1,0 m

Fig. 44. Contour map of the 
lignite, contour in
terval: 1 m

Puc. 44. Карта рельефа 
поверхности лиг- 
нитов, с сечением 
изолиний в 1,0 м
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45. ábra. Meddőhányót harántoló mérnökgeofizikai szondázások paramétergörbéi
a) 2/3 jelű feltárás
b) 2/4 jelű feltárás

1-4 — jelölések mint a 43. ábránál; 5 — rétegsor; 6 — agyag; 7 — iszapos homokliszt; 8 — 
homok

Fig. 45. Parameter curves of penetration soundings across a spoil heap
a) Penetration No. 2/3
b) Penetration No. 2/4

1-4—legend as in Fig. 43; 5—lithologic column; 6—clay; 7—silty very fine grained sand; 8—sand

Puc. 45. Параметрические кривые инженерно-геофизических зондирова- 
ний по отвалам пустых пород:
a) зондирование 2/3
b) зондирование 2/4

1-4 — как на рис. 43; 5 — колонка; 6 — глины; 7 — илистые песчанистые алевриты; 8 — пески
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1.4.3 Építésföldtani feladatok megoldása elektromágneses mérésekkel*

Budapesten az építésföldtanilag veszélyeztetett területeken a Földmérő és Talaj- 
vizsgáló Vállalat végzi a speciális talajmechanikai vizsgálatokat, amelyekbe időnként 
bekapcsolódik az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. A Csatárka utcai tervezett lakó
telep 0,7 hektárnyi területén előre látható volt, hogy a kutatási feladatot — üregek, 
víznyelő- és vezetőzónák kimutatása — csupán a hagyományos talajmechanikai feltá
rással, fúrásos kutatással megoldani nem lehet. Ezért az FTV, saját kutatási program
ja részeként, az ELGI-től felszíni elektromágneses méréseket kért.

A pálvölgyi barlangjáratok 50-80 m felszín alatti mélységben a nummuliteszes- 
discocyclinás mészkőben és bryozoás márgában húzódnak. A mérési területen, a 
Csatárka úttól északra, a felszínen lévő felső eocén mészkövet és márgát kis vastag
ságú holocén és pleisztocén rétegek takarják. így üregesedésre, barlangosodásra már 
a felszíntől számítani lehet.

A terület a budapesti termális karsztvíz hidrodinamikai rendszerének tápterü
lete. Ebből következik, hogy a felszínközeli vetőzónák mind környezetvédelmi, 
mind építési szempontból veszélyesek, hiszen csőtörésből, vagy tömítetlenségből 
adódóan elszökő víz beszivároghat a karsztvízrendszerbe, szennyezné azt, illetve 
a szivárgó víz megbontja az épületek alatt a terhet viselő kőzetek mechanikai egyen
súlyát. A tervezendő épületek alapozási mélysége, és a tervezett közművek egyaránt 
10 m körüli kutatási mélységet igényelnek. A karsztos üregek, víznyelők és vetők kis 
vízszintes mérete miatt hálózatos mérésre, térképezésre volt szükség.

A kutatási terület részben beépített, így a hagyományos sekélykutató geoelekt- 
romos és szeizmikus módszereket az elektródák, illetve geofonok telepítési nehézsé
gei miatt nem alkalmazhattuk. A kutatási feladat megoldására az elektromágneses 
térképezést választottuk EM-31 és VLF műszerrel. Az EM-31 műszer segítségével 
vizsgálható mélységtartomány 8-10 m, jelenleg az egyetlen elektromágneses műszer, 
amivel ilyen felszínközeli kutatás elvégezhető. Az induktív csatolásnak köszönhetően 
a mérés sűrű, például 2 x 2  m-es hálózat esetén is gyors. A műszerhez készített PTA- 
4000 adatrögzítő használata lehetővé teszi az adatok nagyszámítógépes tárolását, 
feldolgozását. A VLF mérésekkel — amelyeknek az adott ellenállásviszonyok mellett 
a behatolási mélysége nagyobb — a felszínközeli és a mélyebb hatásokat elkülöní
tettük.

A 47. ábrán feltüntetett, 20-40 m széles, A-B-C-D betűkkel jelölt, ÉÉNy-DDK 
irányú sávot kutattuk meg. Példaként a B területrészen kapott eredményeket mutat
juk be. Mivel a felszínközeli földtani felépítésnél lényegesen nagyobb hatást okozhat
nak a mesterséges létesítmények, ezeket a 48/a ábrán részletesen feltüntettük, a méré
si hálózattal együtt. A 48/b és 48/c ábrán két, egymásra merőleges, ÉK-DNy, illetve 
ÉNy-DK műszeriránnyal végzett mérés látszólagos fajlagos ellenállás térképe látható. 
A várakozásnak megfelelően a felszínközeli hatók miatt a mért paraméter erősen 
irányfüggő. A 48ld ábra a sokkal simább lefutású VLF látszólagos fajlagos ellenállás 
térképet mutatja. A három paramétertérkép, és a mesterséges létesítmények hely
színrajzának együttes vizsgálata alapján látható, hogy az elektromágneses mérések 
a kisebb kiterjedésű, a különböző közművekhez szorosan kapcsolódó anomáliák 
mellett egyértelműen mutatnak egy É-D irányú, kisebb fajlagos ellenállású zónát. 
Feltételezhető, hogy ez egy vetőzóna, amelyet csökkent fajlagos ellenállású, törmelé
kes összlet tölt ki.

* Kiss / .  (ELGI), Úrhegyi L. (FTV)

69



47. ábra. Üregkutatás a tervezett Csatárka utcai lakótelep helyén
1 — térképező elektromágneses módszerekkel megkutatott területrészek; 2 — a meglévő épü
letek alaprajza; 3 — a 48. ábrán bemutatott részletező mérések területe

Fig. 47. Geophysical survey for near-surface cavities
1—areas of EM mapping; 2—existing buildings; 3—area of detailed prospecting presented in 
Fig. 48

Puc. 47. Поиски подземных полостей на площади проектируемого микро
района Чатарка-утца:

1 — участки электромагнитной съемки; 2 — контуры существующих зданий; 3 — участок 
детальных работ, представленный на рис. 48

70





48. ábra. A B területrészen elvégzett geofizikai mérések eredményei
a) A megkutatott terület részletes helyszínrajza
b) Látszólagos ellenállás térkép (EM-31 műszer ÉK-DNy irányban)
c) Látszólagos ellenállás térkép (EM-31 műszer ENy-DK irányban)
d) VLF látszólagos ellenállás térkép

1 — épület alaprajz; 2 — betonkád; 3 — vasoszlop; 4 — vízcsap; 5 — vízóra; 6 — csatorna- 
akna; 7 — szőlőkordon; 8 — kerítés; 9 — elektromos távvezeték; 10 — FTV által mélyített 
fúrás; 11 — az EM mérések tervpontján mélyített fúrás

F/g. 48. Results of the geophysical survey of area B
a) Location map of the study area
b) Apparent resistivity map (instrument: EM-31, direction: NE-SW)
c) Apparent resistivity map (instrument: EM-31, direction: NW-SE)
d) VLF apparent resistivity map

1—existing building; 2—concrete sewer; 3—iron pole; 4—water tap; 5—water meter; 6—drain 
shaft; 7—row of vine props; 8—fence; 9—transmission line; 10—borehole; 11—borehole sug
gested as a result of the geophysical survey

Puc. 48. Результаты геофизических работ на участке В:
a) Детальный план участка работ
b) Карта кажущихся сопротивлений (прибор ЕМ-31, развертка 

в СВ-Ю З направлении)
c) Карта кажущихся сопротивлений (прибор ЕМ-31, развертка 

в СЗ-Ю В направлении)
d) Карта кажущихся сопротивлений по ОНЧ

1 — контуры зданий; 2 - бетонная ванна; 3 — железный столб; 4 водопроводный край; 
5 счетчик расхода воды; 6 канализационный шурф; 7 виноградная полоса; 8 
ограда; 9 высоковольтная липия; 10 — скважина, пробуренная организацией FTV; 11 

скважина, заданная по результатам элсктромагнитных измерений



A TI jelű geofizikai tervponton lemélyült fúrás igazolta a mérések eredményeit, 
a fúró 10 m mélységben megszaladt egy vétó' menti, összezúzott, laza üledékes zóná
ban. Ennek jelenléte az építési terveket nagymértékben módosítani fogja. A B terület
részen tehát bebizonyosodott, hogy a felszíni geofizikai kutatásnak fontos szerepe 
lehet az építésföldtanilag veszélyes területrészek kijelölésében.

Az A, C és D terület sima lefutású ellenállástérképei nyugodt földtani felépítést 
mutatnak; a nagy ellenállású, szálban álló kőzetek elfedett domborzatával korrelál
nak. A területen jelentkező néhány (egy-két pontos) anomália hatóját a helyszín- 
rajzok alapján könnyű azonosítani. Ezeken a területeken az épületeket veszélyeztető 
földtani képződmény jelenléte nem valószínű.

1.4.4 Agyagkutatás Csorna-Beled térségében*

A Tégla- és Cserépipari Szolgáltató Vállalat megbízásából Csorna és Beled kör
nyékén folytattuk az 1983-ban megkezdett geofizikai és fúrásos kutatást. 1987-ben 
300 ponton végeztünk vertikális elektromos szondázást. A cél az óholocén öntés
agyag, kőzetlisztes agyag és agyagos kőzetliszt elterjedésének és vastagságának meg
határozása volt. Ezeket az agyagos kőzeteket a környező téglagyárak használják fel 
nyersanyagként.

A mérések tervezésénél a korábbi eredményeken alapuló földtani modellt vettük 
figyelembe (III. táblázat). A haszonanyagok (különböző agyagok) kis fajlagos ellen
állása a feküben és fedőben mérhető vei szemben, kedvező a geoelektromos kutatás 
számára. A mérési anyag kiértékelése során első lépésben elkülönítettük azokat a 
területrészeket, ahol a geoelektromos rétegsorban a fedőréteg alatt 8-25 Qm-es faj
lagos ellenállású összlet, azaz haszonanyag jelentkezik. A kis ellenállású összlet vas
tagságtérképe (49. ábra) szerint két körzetben — Jóbháza (A) és Mihályi (B) — vár
ható 3 m-t meghaladó vastagságú haszonanyag, míg Sopronnémeti és Magyarkereszt- 
úr térségében (C) ennek vastagsága legfeljebb 2,5 méter.

A geofizikai előkészítés után a megbízó 10 mérési ponton 30 m talpmélységű 
fúrásokat mélyített. A haszonanyag vastagságok jól korreláltak a szondázási görbék 
kiértékeléséből kapott adatokkal (50. ábra). Példaként bemutatjuk a Jo-4 fúrás 
rétegsorát és azt a szondázási görbét, amelynek alapján a 3,5 m vastag agyagos kőzet
lisztet, illetve kőzetlisztes agyagot előre jeleztük (51. ábra). Azokon a területrészeken, 
ahol a haszonanyag 2 m-nél vastagabb, a fúrási és geofizikai adatok alapján az agyag- 
vagyont megbecsülték. Eszerint a mindennemű téglaipari termék gyártására alkalmas, 
Dj kategóriájú vagyon mintegy 5 millió m3, a gyengébb minőségű, csak falazóanyag
nak megfelelő nyersanyag ezen felül 0,4 millió m3.

Mint azt a bemutatott eredmények is igazolják, a vertikális elektromos szondázás 
alkalmas a kitűzött feladat megoldására. A módszer segítségével, tapasztalataink sze
rint, ±50 cm-es vertikális felbontóképesség érhető el. A hatékonyság tovább növel
hető, ha a szondázások telepítése előtt valamilyen gyors térképező eljárással átnézetes 
képet kapunk a területről, illetve ha már a geofizikai kutatás során ellenőrizzük az 
eredményeket mérnökgeofizikai szondázásokkal, sőt szükség esetén akár magot is 
veszünk a haszonanyagból. A haszonanyag felszíni mérések alapján való minősítését 
biztosabbá teheti a gerjesztett polarizációs módszer bevonása.

* Máté P. (Tégla- és Cserépipari Szóig. Váll.), Szilágyi /. (ELGI)
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49. ábra. Az óholocén korú agyagos összlet vastagság térképe 
1 — vastagság skála; 2 — 1987-ben mélyített fúrás

Fig. 49. Thickness of Early Holocene argillaceous formation 
1—scale for thickness; 2—borehole drilled in 1987

Puc. 49. Карта мощности глинистой толщи нижнего голоцена
1 — шкала мощностей; 2 — скважина, пробуренная в 1987 г.



III. táblázat. A felszíni ill. felszínközeli képződmények ellenállás- és vastagságviszo
nyai (Csorna-Beled)

Table III. Resistivity- and thickness conditions of surface- and near-surface formations 
(Csorna-Beled)

1—geological age; 2—formation; 3—resistivity; 4—maximum thickness

Т а б л и ц а  III . Сопротивленья и мощности приповерхностных и близповерхнотных отложений (Чорна-Бе-
лед)

1 —  геологический возраст; 2 —  породы; 3 —  сопротивление; 4 —  максимальная мощность

50. ábra. А haszonanyag VÉS mérésekből, ill. fúrással meghatározott vastagság érté
keinek korrelációja

Fig. 50. Correlation of thickness values of the clay as determined by VES measure
ments and by drilling

Puc. 50. Корреляция значений мощностей полезного ископаемого по дан- 
ным ВЭЗ и бурения
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51. ábra. A Jo-4 sz. fúrás és a Cs-327 jelű szondázási görbe paramétereinek össze
hasonlítása

1Q2 — újholocén talaj; akQ\ — óholocén agyagos kőzetliszt; kaQ\ — óholocén kőzetlisztes agyag; 
hkQ\ — pleisztocén homokos kavics

Fig. 51. Comparison of parameters of borehole Jo-4 and VES curve Cs-327 
lQ\—Late Holocene soil; akQ\—Early Holocene argillaceous silt; —Early Holocene silty
clay; M(?i—Pleistocene sandy gravel

Puc. 51. Сопоставление параметров по скважные Jo-4  и кривой зондирова- 
ния C s-327:

lQl — верхний голоцен, почва; akQ[2 — глинистые алевролиты; нижний голоцен, ка Q2 
алевритистые глины; hk̂ { — плейстоцен, песчанистые галечники
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