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ИОША ЭРНЕ

ОБ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКОГО Х А 
РАКТЕРА, ПРОВЕДЕННЫХ ПО МЕТОДУ СОПРОТИВЛЕНИЯ В РАЙОНЕ С.

ПИЛИШМАРОТ

В статье рассматриваются вопросы проведения электроразведочных работ при 
проектировании строительства различных объектов. На примере проектирования Дунай
ской гидроэлектростанции иллюстрируются особенности исследования гравийных тербас. 
Дается обзор о данных, получаемых электроразведочными работами инженерно-гео
физического характера по методу сопротивления и подчеркивается экономическое зна 
чение подобных работ.

Е. JÖSA:

GEOELECTRICAL RESISTIVITY MEASUREMENTS OF ENGINEERING CHARACTER 
ACCOMPLISHED IN THE AREA OF PILISMARÓT

The pioblems of geoelectrical resistivity measurements are discussed as applied to specai 
engineering projects. The caracteristic features of gravel terrace investigation are illustrated on 
examples in connection with the project of the Danube hydroelectric power station. A review is 
given about the informations furnished by geoelectric resistivity measurements of engineering 
character and their economical significance is emphasized.

A PILISMARÜTI ÖBLÖZETBEN VÉGZETT GEOELEKTROMOS 
ELLENÁLLÁSMÉRÉSEK

JÓSA ERNŐ

1. Bevezetés

A geofizikai kutatómódszerek alkalmazása mérnökgeofizikai munkáknál 
korántsem újszerű feladat. A „mérnökgeofizika” külön tudományág, amely a 
nyersanyagkutatásnál szokásos módszerek mellett — sőt ma már ezeket 
megelőzve — speciálisan mérnöki feladatokra alkalmas eljárásokat és mű
szereket alkalmaz.

Hazánkban ez ideig csak szórványosan foglalkoztak mérnöki problémák 
geofizikai vizsgálatával. A mélyépítéssel, vízépítéssel, út-vasút és egyéb léte
sítmények tervezésével foglalkozó szakembereink viszont szükségesnek tartják 
a költséges magfúrásokon és fúrómagok talajmechanikai vizsgálatán alapuló 
kutatómódszerek előtt a geofizikai méréseket.

A következőkben a mérnökgeofizika különböző módszerei és alkalmazásai 
közül példaként ismertetem a tervezés időszakában alkalmazott geoelektromos 
ellenállásmérést a Dunai Vízierőművel kapcsolatban.



96 Jósa Ernő

2. Feladatok, célkitűzések ismertetése

A nagymarosi vízilépcső néhány helyen tartósan a jelenlegi térszín fölé 
duzzasztja a Duna vizét, ezért a vízmű építésénél szükségessé válik a nép- 
gazdasági szempontból fontos területek biztosítása. Ennek értelmében jött 
létre a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézetének a ,,VÍZITERV”-vel 
kötött szerződése. Ennek alapján a IV/3 sz. geoelektromos csoport mérnök- 
geofizikai jellegű ellenállásméréseket végzett Dömös — Pilismarót — Basaharc 
községek vonalától ÉK-re, a Dunáig terjedő kb. 15 km2 területű „Pilismaróti 
öblözet” -ben.

Az erőmű előzetes terveiben ismertetett elképzelések szerint a terület 
alapkőzete (vízföldtani szempontból) a hullámos felületű oligocén agyagos, 
homokos összlet, amelyet a délnyugati peremeken elborított a felsőoligocén 
és mediterrán andezittufa és tömör andezit lávaárak takarója. Dömös —Pilis
marót — Basaharc vonalától DNy-ra (1. ábra) a vulkanikus kőzetek a fel
színen találhatók és uralkodóan középső miocén korúak. E vulkáni hegyek 
völgyeiben és a Duna felé lejtő hegyoldalakon pleisztocén barnás-vörös agyag, 
ezekre pedig lösz települt. Az öblözet belsejében egyes helyeken az errupti- 
vumokra, máshol minden valószínűség szerint az oligocén agyagos feküre 
közvetlenül a Duna hordalékai (homok, kavics és görgeteg) rakódtak le. 
A felszínen nagyobb futóhomok területek is előfordulnak, melyek a Duna 
hordalékain települnek és magasabb térszínű dombok formájában mutat
koznak.

Kutatócsoportunk feladata volt, hogy geoelektromos ellenállásmérések 
alapján adatokat szolgáltasson az öblözet biztosításához.

Elsősorban a tervezett védővonal mentén kellett tisztázni a permeábilis 
pleisztocén-hordalék (továbbiakban terraszkavics) elhelyezkedését. Kedvező 
esetben — a fajlagos ellenállás alapján — adatot kívántunk szolgáltatni 
a kavics áteresztő képességének változásáról is. Célunk volt a terraszkavics 
vízszintes kiterjedésének, valamint a fekükőzetének vizsgálata. A földtani 
adatok alapján valószínű volt, hogy néhány olyan kiékelődés, illetve törés
vonal is kimutatható, amelyek a védővonal tervezésénél fontosak. 3

3. A méréseknél és a feldolgozási munkánál alkalmazott módszerek

A kutatást egyenáramú gradiens elrendezésű mélységszelvényezési mód
szerrel végeztük. A mérés pontosságát viszonylag kis MN  távolságok 
(A îV =1 — 20 m) alkalmazásával és esős időben ún. középföldelési módszerrel 
fokoztuk.

A terület geoelektromos viszonyainak tisztázása és főként mérési adataink 
ellenőrzése céljából egyes pontokon több azimutszögben is végeztünk szon
dázást, amelyből az altalaj inhomogenitása s egyben mért adataink megbíz
hatóságának mértéke számítható; s kiválasztható a legkedvezőbb terítési 
irány.

Méréseredményeink feldolgozásánál az elméleti görbékkel való össze
hasonlításon alapuló ún. görbesereg grafikus-analitikus kiértékelési mód
szernek egy hazai továbbfejlesztett változatát, a „sávkiértékelési eljárás” -t
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alkalmaztuk. A második réteg, a víztároló kavics fajlagos ellenállásának 
pontatlan meghatározásából eredő mélységértékhibákat ,,o” korrelációs eljá
rással csökkentettük.

Mivel a fedőréteg és a vízzel telített homokos-kavicsos összlet között 
esetenként fokozatos az átmenet s így nincs határozott geoelektromos réteg
határ, továbbá a vízzel telt és a száraz homokos-kavicsos rétegeknél a geo
elektromos réteghatár nem jelent geológiai réteghatárt, ezért a fedőrétegre 
vonatkozó anizotrópia koefficiens ( ?.1 ) használata indokolatlan. Célszerűnek 
találtuk egy összevont koefficiens bevezetését ( / ö), amelynél a fedő és víz
tároló rétegek eredő anizotrópiáját összevonva határoztuk meg. így a lénye
gesebb kavicsvastagság meghatározásának pontosságát fokozhattuk, mivel 
ezt a fedőrétegek anizotrópiája csak kismértékben befolyásolta.

4. Mérési eredmények

Méréseinket a területen lemélyített 1, 440, 2, 3, 442, 443 és a íigyelő- 
kutakká kiképzett 3041, 3042 és 3043 számú sekélyfúrások (1. ábra) adatainak 
ismeretében terveztük.

A geoelektromos rétegszelvényekből a felsorolt fúrásokat, a felszíni 
geológiát, valamint ellenállásmérések korábbi tapasztalatait felhasználva 
közelítő geológiai szelvényt szerkesztettünk.

4.1 PmS —I geolelektromos rétegszelvény (2/a és 2/b ábrák) a helyszín
rajzon szaggatott vonallal jelölt tervezett védővonal mentén húzódik. A mel
lékelt geoelektromos rétegszelvényen felül a tervezés szempontjából fontos 
rétegeknek 1 : 20 arányban torzított nagyítása látható; alul (torzítás nélkül) 
a természetes dőlésviszonyokat ábrázoló vázlatos geoelektromos szelvényt 
mutatjuk be.

Módszertani okokból a szelvény középső Szakaszát (az l00 számú mérés
ponttól a 610 számú méréspontig) az augusztus hó folyamán jelentősen leapadt 
Duna medrébe telepítettük. Méréseinket a víz szélétől átlag 10 m távolságban 
végeztük, a gát vonalát követő tervezett védővonal tengerszint feletti magas
ságánál 2 — 5 m-el alacsonyabban. Ezért e szelvényszakaszon többnyire 
hiányoznak a felső, néhány m-es takaró rétegek.

A méréseredmények alapján megállapítható, hogy' a pleisztocén kavicsos, 
homokos-kavicsos rétegösszlet a szelvény mentén összefüggően megtalálható 
és geoelektromosan határozottan elkülöníthető a fedő és fekükőzetétől. Faj
lagos ellenállása 100 és 250 ohmm között változik. A vízzel el nem árasztott 
terraszkavics fajlagos ellenállása 1000 ohmm-es nagyságrendű; ilyen esetben 
geoelektromosan két rétegként jelentkezik a terraszkavics s a réteghatár a 
vízszintet jelzi.

A terraszkavics fajlagos ellenállása a szelvény mentén megváltozik, 
amiből áteresztőképességének megváltozására következtethetünk. A leg- 
permeábilisabb szakasz O70 és 550-es méréspontjaink között várható, a O25 — 970 
és 550 — 850-es méréspontjaink közötti szakaszon csökkent permeabilitással 
számolhatunk.

Mint a mellékleten is látható, a terraszkavics vastagsága erősen inga
dozik. A szelvény elején és végén a vastagsága 5 — 6 m-re csökken, az 510 és'

7 G eofizikai Közlem ények — X V. kötet, 1—4. sz. — 41070.
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1. ábra. Pilismaróti geoelektromos ellenállásmérések helyszínrajza a felszíni geológiai térképen
1. alluvium, 2. futóhomok, 3. lösz, 4. barnás vörös agyag (nyirok), 5. andezit, 6. piroxénandezittufa és agglomerátum, 
7. amfiból — hiperszténandezittufa és agglomerátum, 8. piroxénamfibólandezittufa agglomerátum, 9. fúrás jele és 
száma, 3 0. tervezett védvonal, 11. vetők, 12. geoelektromos mérésekkel kimutatott vetők, kiékelődések, 13. geo
elektromos szelvény, 14. geoelektromos méréspont száma, 15. geoelektromos méréspont

Фиг. 1. План проведения электроразведочных работ по методу сопротивления в районе 
с. Пилишмарот на геологической карте поверхностных образований

Pig. 1. Plan of the geoelectrical resistivity measurements in the Pilismarót area on the geologica
surface map

680-as méréspontok közötti mélyebb szakaszon eléri a 15 m-t is. Megjegyzem,
hogy a 440 sz. sekélyfúrás 27 m-nél vastagabb kavicsos-homokja méréseink 
alapján nem igazolódott (feltehető, hogy a fúrási adat téves).

A terraszkavics feküjét a szelvény nagyobb részén az l 50 és 26 * * * 10, valamint
a 235 és 675 méréspontjaink közötti szakaszon vízzáró agyagos-iszapos kőzet - 
összlet alkotja. A vízzáró fekükőzet fajlagos ellenállása 10—11 olimm ; szel
vényeinken sraffozással jelöltük.

Méréseink nem igazolták a bevezetőben ismertetett földtani elképzelést, 
hogy t. i. e vízzáró fekükőzet azonosítható az oligocén agyagos-homokos
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4. ábra. A Pilismaróti öblözet vízzáró kőzeteinek elterjedési térképe
1. vízzáró, agyagos iszapos fekü, 2. tufa-agglomerátum fekii, 3. geoelektromos mérésekkel meghatározott vetők,

kiékelődések
Фиг. 4. Карта развития пород водоупорной подошвы в районе с. Пилишмарот

Fig. 4. Map illustrating the areal extension of the shallow enpermeable rocks in the Pilismarót
area
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kőzetösszlettel. A mellékelt szelvényen alul feltüntetett szerkezeti kép szerint 
az erruptivumoknál fiatalabb, fajlagos ellenállása alapján vízzáró agyagos 
(iszapos) üledékre számíthatunk.

A szelvény Basaharc felé eső szakaszán kis megszakítással és a 680-as 
mérésponttól a szelvény végéig tufák alkotják a terraszkavics feküjét. A geo
elektromos ellenállásmérésekkel kétféle tufát különböztettünk meg. A váz
latos szerkezeti képen megfigyelhető a kétféle tufaösszlet, amelyek azonos 
dőlés mellett szabályosan váltakozva települnek.

Nagyobb mélységben, a 740 és 800 méréspontok között 120 — 600 ohmm 
fajlagos ellenállású kőzetet mutattak ki méréseink. Interpretációs méréseink 
alapján andezittal azonosítható és a szerkezeti képen látható módon illeszkedik 
a szelvénybe.

4.2 A PmS — 11. sz. rétegszelvény (lásd 3. sz. ábra) a pilismarót! hajó
állomás és Pilismarót között húzódik. E szelvénnyel vizsgáltuk az öblözet 
központi részének geoelektromos felépítését. A szelvény mentén a terrasz
kavics 8—12 m vastagságban folyamatosan megtalálható. A vízzel el nem 
árasztott, nagy fajlagos ellenállású felső szakaszának geoelektromos leárnyé
koló hatása komoly kiértékelési problémát jelentett.

Az l 40-es mérésponttól fedőrétegként jelentkező 14—18 ohmm fajlagos 
ellenállású agyagos kőzet a felszíni geológiai térképen a domboldalakon ki
búvásban jelentkező barnás-vörös pleisztocén agyaggal azonosítható. A ter
raszkavics feküjét a korábban leírt vízzáró agyagos-iszapos kőzetösszlet 
alkotja. A vízzáró kőzet felszíne viszonylag csekély (2 — 4 m-es) szintinga
dozást mutat.

PmS-1.6« PmS-I.O50

5. ábra
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4.3 A PmS — IIl. és PmS — IV. sz. geoelektromos szelvényekkel, valamint 
a szelvényeken kívül telepített néhány mérésponttal (lásd a helyszínrajzot) 
az öblözet belsejének geoelektromos felépítését, az ellenállásmérésekkel köny- 
nyen, egyértelműen, meghatározható kiékelődések, törésvonalak helyzetét 
határoztuk meg.

A tájékoztató jellegű szelvények alapján megállapítható, hogy a terrasz- 
kavics az öblözet belsejében is összefüggő rétegsort alkot. A két szelvény segít
ségével lehatároltuk a vízzáró agyagos-iszapos kőzetösszletet Basaharc, ill. 
Dömös irányában.

Az ismertetett rétegszelvények, valamint a szelvényeken kívül telepített 
méréspontok segítségével meghatározott törésvonalakat, kiékelődéseket az
1. ábrán tüntettük fel. A tervezési szempontból lényeges terraszkavics fekü- 
kőzetének horizontális elterjedését a 4. térkéjjen mutatjuk be. A térkép 
szerkesztésénél a szelvényeken használt jelölést alkalmaztuk. A térképen 
látható, hogy az öblözet legnagyobb részén a terraszkavics feküjét a vízzáró 
agyagos-iszapos kőzetösszlet alakotja.

Az 5. ábra két tijűkus mélységszelvényezési görbét mutat be. A PmS —I 
050 görbét tufa fekü, a PmS —I 610 görbét pedig agyagos fekii felett mértük. 
Az ideális lefutású görbék végső szakasza jól szemlélteti a két feküösszlet 
közötti fajlagos ellenállás különbséget.

5. A feladat megoldását befolyásoló tényezők

A tárgyalt és ehhez hasonló vízépítési problémák megoldására eredmé
nyesen alkalmazhatók a geoelektromos ellenállásmérések. Kúttelepítések 
(Szentendrei sziget, Csepel sziget, Komárom stb.), a módszer vízen való alkal
mazásának módszertani vizsgálatai és más vízkutató méréseink során jól 
megismertük a Duna terraszkavicsának viselkedését geoelektromos szem
pontból.

Komoly méréstechnikai nehézséggel találkoztunk a PmS — I szelvény 
középső szakaszának a tervezett védővonal mentén való mérésekor. A terrasz
kavics felső, vízzel el nem árasztott részének geoelektromos árnyékoló hatása 
következtében nem lehetett egyértelműen meghatározni a második (a vízzel 
elárasztott terraszkavics) réteg fajlagos ellenállását s így a kavicsos összlet 
vastagságát is csak hasonló bizonytalansággal állapíthattuk volna meg. 
Ezért kellett a PmS —I szelvény középső szakaszát a Duna medrébe áttele
píteni. A mederben végzett méréseknél egyik oldalon a viszonylag közeli 
Duna víztömegének, a parti oldalon pedig a vízzel el nem árasztott rétegeknek 
oldalirányú árnyékoló, illetve áramelterelő hatásával feltétlen számolnunk 
kellett. A mérések végrehajtását mégis az tette lehetővé, hogy a kavics- 
terrasz vastagsága nem haladta meg a mérésközéppontnak a víz szélétől, ill. 
a partoldaltól való távolságának kétszeresét. (Általában a víz szélétől olyan 
távolságban mértünk, mint a terraszkavics vastagsága). A terraszkavics 
alatti rétegek vizsgálatánál már érvényesül a horizontális irányú ellenállás 
inhomogenitás hatása. A mederben történő méréseknél a mérési görbéink 
végső szakaszán többnyire torzulás mutatkozik, ezért tekintjük tájékoztató 
jellegűnek a 2/a és 2/b ábrán alul feltüntetett szerkezeti képeket.
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Az öblözet belsejében a felszínen található futóhomok nagy földelési 
ellenállása jelentett még méréstechnikai nehézséget.

Kutatásunk tervszerűségével kapcsolatban megjegyezzük, hogy az öblö
zet területén méréseinkkel egy időben megkezdték a kutatófúrások lemélyí
tését is. Mivel a két intézmény közötti kapcsolat későn, a kutatófúrások 
megtervezése után jött létre, a sorrendet megváltoztatni már nem lehetett. 
Ennek következtében viszont nem kerülhetett sor a méréseink pontosságát, 
megbízhatóságát növelő geoelektromos ellenállásmérések alapján telepített 
interpretációs-ellenőrző fúrások lemélyítésére. így a területre vonatkozó 
anizotrópia koefficienst a tervezés alapjául szolgáló fúrások alapján határoztuk 
meg. (Aó=  1,23). Ellenőrző méréseink szerint a mérésadataink hibája +  10— 15%.

(5. Összefoglalás

Méréseredményeinket összefogva megállapítható, hogy a biztosítás szem
pontjából legfontosabb pleisztocén terraszkavics az öblözet egész területén 
összefüggő rétegösszletet alkot.

A tervezett védővonal mentén a terraszkavics vastagsága és fajlagos 
ellenállása változik. Fajlagos ellenállása alapján a legpermeábilisabb szakasz 
a 070 és 550 sz. méréspontok között várható.

Az öblözet legnagyobb részén a terraszkavics feküjét vízzáró agyagos
iszapos kőzetösszlet alkotja.

Dömös és Basaharc községek felé eső peremeken, ahol a feküt már a 
tufák képezik, a terraszkavics jelentősen elvékonyodik és nagyobb a vastag
ságingadozása is s követi a tufa hullámos felszínét. Itt ugyan vékonyabb 
terraszkaviccsal számolhatunk, de kérdéses, hogy a tufák a töréseknél víz
zárónak tekinthetők-e?

A tervezés időszakában alkalmazott geoelektromos ellenállásméréseknek 
a cikkben bemutatott módszere és adatszolgáltatása alapján ismerhető meg a 
tervezett létesítmény területének geoelektromos felépítése.

E gyorsan és gazdaságosan kutató mérnökgeofizikai módszerrel nemcsak 
a létesítmény területéről, hanem környezetéről, vagy akár a létesítményt 
magában foglaló földtani egység szerkezeti felépítéséről is adatokat kapunk, 
amelyre eddig a hagyományos tervezéseknél a költségek megnövekedése miatt 
nem kerülhetett sor.

A geoelektromos mérések által szolgáltatott szerkezeti kéj) alapján opti
mális helyre telepíthetők a még szükséges kutatófúrások és csökkenthető a 
műszaki adatokat szolgáltató fúrások száma. így érhető el a biztonságosabb 
és gazdaságosabb tervezés.




