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KOMPLEX VÍZKUTATÁS EREDMÉNYEI A RÁBA FOLYÓ 
SÁRVÁR-NICK KÖZÖTTI SZAKASZÁN

DUDÁS József, HOBOT József, VARGA Pétemé

A korábbi cikkekben tárgyalt 10000 km2-nyi terület vízföldtani perspek
tíváinak vizsgálata után egy 90 km2-nyi terület részletesebb vízföldtani kuta
tását mutatjuk be, ahol konkrét vízmű tervezéshez, kútcsoportok fúrásához 
adtunk eredmény es javaslatokat. A VESz, GP, MGSz és karotázs vizsgálatok
ra épülő geofizikai tevékenység, mintegy 300-400 m-es mélységig vizsgálta a 
területet. Vertikálisan 6, különböző korú és vízföldtani tulajdonságú összletet 
tudtunk elkülöníteni, amelyek közül 3 vízadó. Ezek vastagságát, fajlagos 
ellenállását térképeztük, majd 6 olyan helyet javasoltunk, ahol kútcsoportokat 
érdemes létesíteni.

1. Bevezetés

A vízkutatás a szombathelyi központi régió távlatai vízellátására 
70-80000 m3/nap mennyiségű kitermelhető (hasznosítható) felszín alatti víz
készlet feltárására irányult. A kutatási terv e célra a Rába folyó partjának 4 
3-3 km-es szélességű sávját, a Rábapaty-és Nick-Kenyeri- által határolt terü
letet jelölte ki. (2.-8. ábrák)

A mintegy 90 km2-es: területen több geofizikai módszerrel mértünk. A 
geofizikai kutatás feladata a terület üledékföldtani felépítésének vizsgálata, a 
vlzbeszerzésre számításba jöhető vízadó összletek meghatározása, a vízfeltá- £  
rásra legkedvezőbb területek kijelölése volt. A geofizikai vizsgálatokban mér
nökgeofizikai szondázásokat (MGSz—Mérnök Geofizikai Szondázás), 
felszíni geoelektromos méréséket (VESz—Vertikális Elektromos Szondázás, 
GPSz—Gerjesztett Polarizáicós Szondázás, GP—Gerjesztett Polarizációs 
Szelvényezés), és néhány^ kíséíleti lyukgeofizikai eljárást alkalmaztunk. 
Ugyanis e módszerekkel más területeken végzett vízkutatási munkáink (pl. a 
Maros hordalékkúp) során — nem utolsó sorban a módszer viszonylagos 
olcsóságát tekintve is — országszerte kedvező tapasztalatokkal rendelkezünk.

Az MGSz vizsgálatok feladata a folyó teraszképződményeinek részlete
sebb bontása, valamint a terasz kőzettani, hidrodinamikai és vízkémiai adata-
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inak tájékoztató meghatározása volt. A VESz, GPSz és GP módszerek felada
tának a pleisztocén korú terasz területi elteijedésének lehatárolását, a felső 
pannon összlet legkedvezőbb víztároló képződményeinek horizontális és ver
tikális vizsgálatát kutató és feltáró létesítmények kijelölését tekintettük.

A néhány karotázs mérési eljárás feladata „in situ” fizikai paraméterek 
(polarizálhatóság, mágneses szuszceptibilitás) meghatározása a teljes magki- 
hozatalú fúrásokban, a felszíni mérések értelmezése érdekében.

Az 1982-84 között végzett geofizikai mérésekből, valamint az ezt követő 
fúrásos vízkutató-feltáró vizsgálatokról (kísérleti próbakútcsoportok Ostffy- 
asszonyfa, Kenyéri, Csönge és Uraiújfalu községek térségében létesültek, 
MELYEPTERV) zárójelentés készült. Jelen tanulmányt e jelentésekben foglalt 
adatok, valamint a későbbi kisalföldi kutatási tapsztalatok felhasználásával 
állítottuk össze.

1.1. A terület vízföldtani-geofizikai modellje

A felső pannoniai képződményeket a térségben működő vízműkutak 
általában 30-150 m közötti mélységben csapolják meg. Ezek adatai szerint a 
felső pannonban regionális elterjedésű 10-30 m vastag finom és közepes 
szemcseösszetételű nomokréteg települ, melynek mélysége 32-95 m között 
változik és több helyen vékony agyagcsíkok beékelődése tapasztalható. Ezen 
réteg feküjét és fedőjét alkotó képződmények összetétele rendkívül változé
kony, ami hatással lehet a vízutánpótlási viszonyokra.

A pleisztocén időszak fő vízadó képződménye a Rába mindkét partján 
található kavicsos összlet, melynek vastagsága 5-25 m közötti. Az igen változó 
összetételű és vastagságú kavicsréteget a mélység felé haladva durva és 
közepes szemcseméretű homokok váltják fel, agyag és iszapos agyaglencsék 
gyakori beékelődésével.

A vázlatosan ismertetett földtani-vízföldtani felépítés alapján elsősorban 
a durvaszemcsés teraszképződmények elkülönítését vártuk a geoelektromos 
módszerektől. A többi üledékes képződmény — ún. „szendvics” összletek — 
elterjedése bár jól lehatárolható, vastagságuk meghatározási pontossága azon
ban kisebb ezekénél. Ennek oka az egyes rétegelmek mélységükhöz viszonyí
tott csekély vastagsága és kis ellenálláskontrasztja, i v. geoelektromos módszer 
a sok vékony rétegnek mind az ellenállását, mind a vastagságát összegzi, és így 
összevont geoelektromos rétegösszletet jelez. A fajlagos ellenállásnak és pola- 
rizálhatóságnak a területre jellemző értékei, illetve ezek változásai azonban a 
kapott mélységintervallumban a homokos vagy agyagos képződmény túlsú
lyára és megfelelő értékpárosok (p, P) esetén az összlet perspektivitására 
utalnak. így a kedvező összletek mind horizontálisan, mind vertikálisan jó 
közelítéssel lehatárolhatok.

A terület általános geoelektromos modellje Aő=1600 m tápelektróda 
távolságnál:
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HKHK (Pj > р2 < Рз > р4 < р5 > р6)
KQHK (pi < р2 > Рз > р4 < р5 > р6)

Ezekben az első K-KQ  vagy HK  szakasz a ferde- és keresztrétegzett 
folyóvízi teraszképződményekre és hordalékokra, míg a többi a regionálisabb 
kiteijedésű állóvizi, finomabb szemű, üledékes rétegsorokra jellemző.

1.2. A geofizikai kutatások menete

A VESz és GPSz méréseket két lépésben végeztük. Először a kutatás 
gerincét alkotó Л0=1600 m-es szondázásokat mértük le, hogy a kívánt 200- 
400 m mélységig megismerjük a képződmény ellenállás- és vastagságviszo
nyait. Második lépésként a szelvényeket és szelvényközöket besűrítő 
Aß=800 m-es szondázásokkal és négy különböző AB  távolságnál mért GP 
értékekkel a felszínközeli és a néhányszor 10 m-es mélységben elhelyezkedő 
üledékösszlet paramétereit határoztuk meg.

A mérnökgeofizikai szondázásokat (MGSz) elsősorban a lemélyítésre 
került, vagy kijelölt kutató-feltáró fúrás környezetében, illetve a VESz és GPSz 
mérések alapján a teraszképződmények legkedvezőbbnek látszó részein végez
tük el ügy, hogy belőlük átnézetes szelvények, térképrészietek is szerkeszthe
tők legyenek. A vizsgálatok általában négy fizikai paraméter mérésével 
történtek. A kőzetek talajmechanikai ellenállását reprezentáló össznyomás 
(MPa) és csúcsellenállás (MPa) értékét, a kőzetek természetes gamma aktivi
tását (cpm), valamint a kőzetek „in situ” térfogatsúly értékét (t/m3) határoztuk 
meg.

A hagyományos karotázs méréseken kívül kiterjedt kísérleti méréseket is 
végeztünk. A hagyományos karotázs mérések a következők voltak: PS, ellen
állásmérés potenciál és gradiens szondával, neutron-neutron (N-N), kompen
zált gamma-gamma, természetes gamma és bőségmérés. A kísérleti mérések: 
indukciós, GP, mágneses szuszceptibilitás, laterológ, akusztikus, szelektív 
gamma-gamma, mikroellenállás és termomérések voltak. A fúrásokban a 
szimmetrikus szondával 1 m-enként pontszerű ellenállás és GP méréseket is 
végeztünk a felszíni geoelektromos mérések DIAPIR-E típusú műszerével.

2. A geofizikai kutatások eredményei

A kutatások eredményeinek ismertetését a módszertani tapasztalatok be
mutatásával kezdjük, mivel ezek egy részét a feladat megoldása közben 
ismertük fel és a komplex értelmezés folyamán felhasználtuk állásfoglalásunk 
kialakításában.
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Fiatal homokos-agyagos üledékek vízkutatási célú vizsgálatánál az ellen
állás módszereknek még elsődleges jelentősége van. Ugyanis a fajlagos ellen
állás és a szemcseméret változása között olyan az összefüggés, hogy ha a 
szemcseméret nő akkor az ellenállás is nő, és fordítva.

Hasonló célú kutatásokban a GP módszert kísérleti jelleggel már néhány 
helyen sikerrel használtuk. Míg az ellenállás módszer önállóan is, addig a GP 
csak az ellenállás módszerrel együtt alkalmazható. A módszer különösen a kis 
ellenállású (20-50 fím) üledékek elkülönítésénél nyújt nagy segítséget az 
azonos ellenállású anomáliák rangsorolásában. A GP-nél a polarizálhatóság 
értéke a szemcseméiet növekedésével egy bizonyos szemcseméretig (kőzet
liszt) nő, majd ismét csökken. így a VESz és GPSz szondázások együttes 
módszere közvetlenül alkalmas felszín alatti vizek tárolóképződményeinek 
kutatására.

2.1. Módszertani eredmények

Tapasztalataink elsősorban az ellenállás és polarizálhatóság összefüggé
seivel kapcsolatosak. Már a Maros hordalékkúp kutatásánál felfigyeltünk arra, 
hogy a különböző szemcseméretű anyagok p és P  értékei a p ~P koordináta- 
rendszer különböző helyein csoportosulnak. Ez itt is érvényes volt. A másik 
észrevétel az volt, hogy az ellenállás-szemcseátmérő, valamint a polarizálha- 
tóság-szemcseátmérő kapcsolatból egy olyan p-P -d  nomogram szerkeszthető, 
melynek segítségével a mérési pontok p-P  koordinátarendszeréből a szemcse
méret kiolvasható. Ezt megszerkesztettük, és a területen mélyített két fúrásban 
ki is próbáltuk. Az eredmény igen jó egyezés volt. Mindezeket a módszertani 
eredményeket jelen kötet módszertani cikkében részletesen is leírtuk.

A kísérleti karotázs vizsgálatok szerint a homokok itt — ellentétben a 
marosi eredményekkel — kisebb mágnesezettségűek (6-8* 10‘5 SI), mint az 
agyagok (l-2 x l0 ‘4 SI). A Maros hordalékkúpon a helyzet éppen fordított. A 
hatást mindkét esetben a kvarchomokok okozzák. A megfigyelések szerint a 
homok színes (sötét) elegyrészei tartalmazzák a mágnesezhető ásványokat. A 
Rába térségében ezekből valószínűleg nagyon kevés van. A maganyagokon 
végzett szuszceptibilitás mérések alapján megállapítottuk, hogy a vékony 
lignitcsíkok fedőjében és feküjében legnagyobb a mágnesezhetőség (amit a 
másodlagos piritkiválás okoz; laborvizsgálatok), amire a nagy GP értékek is 
utalnak.

A rétegek természetes radioaktivitása 5-15*1013 C/kgs között változik. 
Ennél nagyobb aktivitás csak egy-egy vékony agyagrétegnél tapasztalható 
(szerves anyagok, lignitcsíkok fedője). A homokok valódi ellenállása 60- 
80 Qm körüli, a tiszta agyagoké (ami kevés) 5-10 Qm. A homokrétegek 
porozitása (a neutron-neutron és gamma-gamma porozitás egyeztetéséből) 
33-38 % közötti. A tiszta homokok a tapasztalat szerint kisebb térfogatsúlyúak 
az agyagos homoknál. Ez arra utal, hogy minél tisztább egy homok, annál 
kisebb a térfogatsúlya, ami itt is igaznak bizonyult.
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2.2 A kutatás területi eredményei

A geofizikai mérések a terület pleisztocén és felső pannonjai képződmé
nyeit a bonyolult kőzettani felépítés és erős rétegzettségük ellenére hat külön
böző, a területre jellemző és általános elteijedésű geofizikai-vízföldtani 
összletre tudták felbontani. Ezek: a fedőösszlet, terasz, felső homokos összlet 
(hordalékkúp), agyagos vezérréteg, alsó vízadó képződmény, agyagos fekü. 
Az egyes képződmények mélységi elterjedése:

— fedőösszlet 0 -4  m
— teraszképződmény 0-25 m
— hordalékkúp 15-95 m
— agyagos vezérréteg 45-135 m
— alsó vízadó képződmény 85-335 m
— agyagos fekü 300-400 m mélységig
(lásd 1. ábra, geoelektromos rétegszelvény).
Ezek közül a terasz és a felső homokos összlet (együttesen felső vízbázis) 

és különösen az alsó vízadó képződmény (alsó vízbázis) kedvező vízfeltárásra, 
bár ezek is erősen rétegzettek, agyagos közbetelepülésekkel tarkítottak. Mind 
a terasz, mind a felső homokos összlet felülről részben nyitott, vizeik egymással 
kommunikálnak, így szennyeződhetnek. Erős területi változékonyság jellemző 
rájuk, kedvező kifejlődésű szakaszaikat kivékonyodó, eliszaposodó foltok 
váltják. Az alsó vízadó képződmény mind felülről, mind alulról agyagos 
képződményekkel határolt és kedvező kifejlődésben regionálisan megtalálható.

Az MGSz mérésekből a kutatás mélységéig (15-20 m) három jelentős 
kőzettípus különíthető el, melyek meghatározói a pleisztocén víztározó összlet 
vízadó képességének és a tárolt víz minőségének. Ezek a holocén fedőösszlet, 
a Rába terasz és annak fekü képződményei. A többi képződményt a felszíni 
VESz, GP és karotázs mérések alapján mutatjuk be.

A holocén fedőösszlet változó vastagságban és kőzettani felépítésben a 
Rába sávjában általános elterjedésű. Kőzettani felépítését tekintve uralkodóan 
kőzetliszt és agyagrétegek váltakozásából áll. Vastagsága általában 0-4 m 
közötti.

A geoelektromos mérésekből a fedőösszlet kis és változó vastagsága és a 
teraszhoz viszonyított nagy ellenállás-kontrasztja miatt csak bizonytalanul volt 
meghatározható. A 15-200 Qm-es ellenállás intervallumát tekintve az egész 
területen igen változatos kifejlődésű lehet. Jelentősége azokon a részeken van, 
ahol hiánya, kivékonyodása, vagy porozitása esetén a felülről jövő vegyi vagy 
biológiai szennyeződésnek nem állja útját. Az 50 £2m-nél nagyobb ellenállású 
fedővel borított területrészeken — megítélésünk szerint — fennáll a rétegvizek 
szennyezhetőségének veszélye.

A pleisztocén teraszképződmények a mérések adatai szerint az egész 
területen összefüggő rétegösszletet alkotnak, kőzettani kifejlődésük és vastag
ságuk a kutatás területén jelentős változékonyságú.
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Míg az MGSz mérések nagyobb felbontóképességük révén vertikálisan is 
bontják a teraszképződményeket és pontosan érzékelik a durvább szemcséjű 
teraszt, addig a VESz mérések összegző hatásuk révén összevontan jelzik a 
teraszképződményeket, sőt gyakran az alattuk lévő, már nem is a teraszhoz 
tartozó réteg(ek) felső részét is a terasszal összevontan egy geoelektromos 
rétegként adják meg. A nagyobb vastagság rendszerint ott adódik, ahol a terasz 
feküjében vékony az agyagos közbetelepülés, amit a VESz mérésekkel nem 
lehet kimutatni. A vastagság-változási tendenciák azonban egyeznek a VESz 
mérésekkel.

Az MGSz vizsgálatok alapján a terasz képződmények szemcsés összeté
telük miatt víztárolásra alkalmasak. Az irodalomból ismert és elterjedt véle
ménnyel szemben a teraszképződmények vastagsága a terület nagy részén 
jelentéktelennek tekinthető a vízbeszerzés szempontjából, még a nagyátmérőjű 
kavicsolt kutak esetében is. Az elvégzett vízkészlet-számítások alapján a 
vízkutatás célját képező vízmennyiségnek még a fele sem (30.000 rrr/nap) 
vehető ki.

Az MGSz pontok nagyobb részén meghatározott talajvízszint adatok 
szerint a terasz képződmények csaknem teljes szelvényükben vízzel elárasz
tottak. Csupán a Rába szűkebb 150-200 m-es sávjában tapasztalhattuk a folyó 
elszívó hatására a talajvízszint nagyobb mérvű süllyedését és a terasz felső 
szakaszának szárazzá válását. A terasz vízutánpótlása — legalábbis a kutatás 
időszakában — nem a helyi Rába szakaszból, hanem a folyó D-i, magasabb 
helyzetű részeiből s teraszából történt.

A teraszképződmények a VESz mérésekből szerkesztett ellenállástérkép 
alapján három csoportba oszthatók. A p= 50-100 fím  ellenállással jellemez
hető területrészek a finomabb szemcséjű (agyagosabb kifejlődésű) homok- 
anyagű teraszszakaszokat jelölik ki. A p= 100-250 fím-es ellenállástartomány 
a vegyes szemcsés homok, kavicsos homok frakcióra jellemző, a p>250 Qm 
ellenállások kavicsos homok összetételre utalnak. Összefüggő, nagyobb ellen
állású, durvább szemcséjű teraszszakaszok főleg a folyó mentén, illetve jobb 
partján találhatók.

A terasz vastagságának meghatározása a kedvezőtlen elektromos modell 
következtében a VESz görbék jelentős részénél bizonytalan. Szélsőségesen 
nagy teraszképződmény ellenállás esetén a terasz felső, száraz szakasza külön 
elektromos rétegként jelentkezhet és alsó, vízzel elárasztott része a következő 
elektromos rétegösszlethez kerül. Itt a ténylegesnél vékonyabb terasz vastag
ságot kaphatunk. Másik szélsőséges esetben közepes ellenállású terasz alatt 
jóminőségű homok (vagy hordalék) következik, amelynek felső része a te
rasszal egy összevont elektromos réteget alkot, itt tehát a terasznál vastagabb 
elektromos réteg jelenik meg. Ez utóbbi modell valószínűsíthető a Rába közeli 
h >10 m-es területsávok esetében.

Az MGSz mérések a 10-15 m vastagságú terasz és a mélyebb víztároló 
szint (felső homokos összlet?) közötti kommunikáció lehetőségét jelzik, mér
tékét azonban erősen területfüggőnek mutatják. A GP szondázások alapján a 
teraszképzdőmények nagy fajlagos ellenállásához kis értékű polarizálhatósá-
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got kaptunk (P=0,5-l,5 %), amely általában a jó vízadó képességű, durvább 
szemcseösszetételű képződményekre jellemző.

Felső homokos összletnek (hordalékkúp) közvetlenül a teraszképződmé
nyek alatt települő, általában 40-50 fím-es ellenállásű, (2. ábra) és az egész 
területen összefüggően megtalálható, változó vastagságú (3. ábra) réteg-

2. ábra. A felső homokos összlet fajlagos ellenállása 
Fig. 2. Resistivity of upper sand sequence
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3. ábra. A felső homokos összlet vastagsága 
Fig. 3. Thickness of upper sand sequence

összletet nevezzük. A terület K-i és É-i peremein hosszú, elnyúló sávokban 
70-80 fím  feletti ellenállású szakaszai is előfordulnak. Ellenállása alapján ez 
az összlet homok- és agyagos, kőzetlisztes rétegek váltakozásának tekinthető. 
Átlagos vastagsága 10-20 m. Jelentősebb, több km2-es kiterjedésű, kivastago
dó, szakaszai főleg a terület közepén és ÉK-i sarkában mutatkoznak, itt a 
20-60 m vastagságot is elérik. Ezeken a területeken a kivastagodást az ellenál-
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lás növekedése kíséri, ami vízföldtani szempontból kedvező kőzettani kifejlő
désre utal.

A Kenyéri kütcsoport és a korábbi termelő kutak kömyezétében végzett 
mérések alapján P[=2-2,5 % látszólagos polarizálhatóság és р;=40-80 fím-es 
látszólagos fajlagos ellenállás tapasztalható. Kedvezőbbnek tartjuk a P/=2,5- 
3 % és p/=40-80 fím-es értékpárokat, melyek az ostffyasszonyfai fúrás 
alapján a viszonylag tisztább, vastagabb rétegben települő közepes szemcse
összetételű homokokat jelzik.

Ahol a felső homokos összletnek a VESz mérésekből meghatározott 
vastagsága nem haladja meg a 20-30 m-t, ott a GP szondázásokban általában 
a teraszképződményekkel összevontan P= 1,0-1,5 %-os értékkel jelent meg. 
Ahol ennél nagyobb vastagságú, ott a GP szondázások az alatta lévő képződ
ményekkel összevont összletet jeleznek 2,0-2,5 %-os polarizálhatóságü érték
kel, amely — a fajlagos ellenállását figyelembe véve — a homokok domináló 
szerepére utal.

A felső homokos összlet szerkezetét a GP és VESz görbék típusa alapján 
a keresztrétegzettség jellemzi. Mivel vízzáró fedőképződménnyel nem minde
nütt rendelkezik, a terasszal együtt felülről szennyeződhet. Vízzáró feküje miatt 
a vízutánpótlás csak felülről csapadékból, illetve oldalirányból történhet.

Nagyobb kiterjedésű kedvező kifejlődésű és vastagságú részén igen jó 
vízadó képességű. Ezt igazolták a feltáró kútcsoportokban végzett vízhozam 
mérések is (maximális vízhozamok 1200-3900 m3/napra adódtak). A kútcso- 
portok a terasz és a felső homokos összlet, valamint a Rábával való hidraulikai 
kapcsolatát és egymásra hatását is jelezték.

Az agyagos vezérréteg az egész területen, sőt a Kisalföld jelentős részén 
kimutatható „szendvics” felépítésű összlet, mely korábbi mérésekben is jelent
kezett. Korát tekintve már biztosan felső pannóniai.

Ez az összlet a felső homokos összlet feküje, fajlagos ellenállása (p = 15- 
30 fím) alapján homokcsíkos agyagnak, kőzetlisznek tekinthető. Vastagsága 
— néhány kiugró értéktől eltekintve — 10-40 m között változik, ami elegendő 
ahhoz, hogy megfelelő vízzáró képződménynek tekinthessük. A GP szondá
zásokban önálló polarizálhatóságü rétegként nem, hanem vagy a felette, vagy 
az alatta elhelyezkedő réteggel összevontan jelentkezik. A viszonylag nagy 
látszólagos polarizálhatóság (Pt = 2,5-5 %) részben erős rétegzettségre, részben 
az agyagnál durvább szemcseméret, elsősorban kőzetliszt domináló szerepére 
utal. A kutató-feltáró fúrások finom homokos közbetelepülésekkel tarkított 
kőzetlisztes agyagnak minősítették.

Az alsó vízadó képződmény az agyagos vezérréteg alatt az egész területen 
egységesen megtalálható. A geofizikai paraméterek alapján a terület legkedve
zőbb vízadó képződménye. Vízzáró fedővel és feküvel rendelkezik, ezért 
szennyeződése lazárt. Elterjedése és a benne kivastagodó homokrétegek hori
zontális kiterjedése alapján tartós vízutánpótlása és kedvező vízleadó képessé
ge (m axim ális vízhozam ok kavicsolt nagyátm érőjű kutak esetén 
2900-3900 m3/nap közöttiek) biztosítottnak látszik. A vízadó összlet vízbe
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szerzésre való felhasználásánál azonban a többségükben -150 m mélységű 
kavicsolt, nagyátmérőjű vízbeszerző létesítmények gazdaságossági szempont
ból vizsgálandók.

A VESz mérésekből kapott ellenállás a területen közel azonos értékű, 
p = 40-60 fím, amelyben néhány nagyobb ellenállású (p = 60-90 fím), ösz- 
szefüggő anomális zóna van (4. ábra). A legnagyobb kiteijedésű a terület Ny-i 
részén található, átlósan iveit ÉNy-DK-i irányítottságé.

4. ábra. Az alsó vízadó összlet fajlagos ellenállása 
Fig. 4. Resistivity of lower aquifer



150 Dudás J. —  Hobot J. — Varga Pné

A képződmény vastagsága jelentősen változik. Szélső értékei 40 m és 
200 m, de a terület nagyobb részén meghaladja a 100 m-t (5. ábra). Elvéko- 
nyodása egybeesik felnijének kiemelkedésével, kivastagodása pedig annak 
elmélyedésével.

A GP szondázások szerint az összletet nagy polarizálhatóság értékek 
(P -3-5 %) jellemzik, ami a homokokra jellemző ellenállással együtt a réteg-

5. ábra. Az alsó vízadó összlet vastagsága 
Fig. 5. Thickness of lower aquifer
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zettség növekedésére utal. A vastag rétegeken a GP mérések kisebb behatolási 
mélysége miatt ez főképpen az összlet felső részére vonatkoztatható, 
(ABínax=800 m). Mivel a GP szondázási görbék végén nincs változásra utaló 
tendencia, sőt helyenként még további emelkedés tapasztalható, ez a megálla
pítás az összlet egészére is érvényes lehet. A fúrásokon és korábbi kutakon mért 
értékek alapján az ellenállás és polarizálhatóság értékpárosok: P[=3-4 % és 
P/= 40-50 Óm.

Az agyagos fekii zárja a terület vízföldtanilag érdekes rétegsorát. Ellenál
lása 20-30 £2m között változik, ami a tipikus dunántúli felső pannon képződ
ményekre jellemző érték. Vastagsága többszáz méterre tehető. Az agyagos 
képződmények válnak uralkodóvá, de homokkivastagodások még előfor
dulnak (pl. sárvári kutak). Ezek meghatározása azonban már meghaladja a 
módszer felbontóképességét.

3. A terület vízföldtani jellemzése és perspektívái

A geofizikai kutatások leglényegesebb vízföldtani eredménye, hogy a 
geofizikai paraméterek fúrásokkal alátámasztott értelmezésével meghatároz
hatók a vízadó képződmények üledékföldtani viszonyai, lehatárolhatok a 
különböző perspektivitású területek és kijelölhetők a fúrásos feltárások.

3.1. Vízföldtani értelmezés

Az előző fejezetben leírt összletek ellenállás- és vastagságtérképei nagy 
vonalakban üledékföldtani felépítést tükröznek. Az egyes összletekben jelen
lévő porózus képződmények mennyisége az összlet átlagos fajlagos ellenállá
sával közel arányos. Általában a felső vízbázis tartalmazza százalékosan a 
legtöbb durvaszemcsés réteget. Mint ä területen már meglévő, korábbi fúrások 
és karotázs mérések is igazolták, az alsó vízbázis idősebb összletében, a 
várakozással ellentétben, jelentős a homoktartalom. Az összleten belül az 
ostffyasszonyfai és kenyéri kútcsoportok létesítését megelőzően mélyített egy- 
egy 200, illetve 250 m-es paraméter fúrásban az összehasonlítható és párhuza- 
mosítható felső 200 m-es szakaszban tulajdonképen a homokos összetételű 
szintek egymással korrelálhatok.

Az ostffyasszonyfai fúrásban az összes homokos réteg 76 fin, a teljes 
összlet 38 %-a, a kenyéri fúrásban az összes homokos réteg 80 fm, a teljes 
összlet 40 %-a. Tekintsük át a két fúrás párhuzamosított vízadó homokos 
szintjeit, a vastagság, a szemcsézettség és a karbonáttartalom összefüggéseit 
(MAFI szakvéleménye alapján):
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Ostffyasszonyfa AJ Ifi. Kenyéri А/П.
1. 22,0 -  38,6 m = 16,6 m 

apró-középszemcsés 
CaC03 = 10-15 %

22.5 -  27,5 m = 2,0 m
33.5 -  36,7 m = 3,2 m 
41,4 -  43,5 m = 2,1 m

összesen: 7,3 m 
középszemcsés laza 
CaC03 = 5 - 15 %

2. 60,5 -  68,0 m = 7,5 m 
aprószemcsés, laza, 
jól osztályozott 
CaC03 = 15 %

60,2 -  64,5 m = 4,3 m
finomszemcsés 1ятя
közepesen osztályozott 
CaC03 = 10 %

3. 95,0 -105,0 m = 10,0 m 
aprószemcsés, laza, 
jól osztályozott 
CaC03 = 5 -  10 %

79,4 -  102,2 m=22,8 m 
finomszemcsés, laza, 
jól osztályozott 
CaC03 = 18 %

4. 123,5-136,5 m = 13,0 m 
közép-finomszemcsés, laza, 
közepesen osztályozott 
CaC03 = 15 %

118,8-138,5 m = 19,7 m 
finom-középszemcsés, laza, 
rosszul osztályozott 

CaC03 = 15 %
5. 145,0-158,0= 13,0 m

közép-finomszemcsés, laza, 
lefele középszemcsésből finom- 
szemcsésbe kőzetlisztig finomodik 
CaC03 = 10-15 %

142,5-149,0 m = 6,5 m 
finomszemcsés, laza, 
kőzetlisztsávos, finoman 
rétegzett 
CaC03 = 10 %

6. 170,0-183,7 m =  13,1 m 
apró-kőzetszemcsés, laza, 
retegzetlen 
CaC03 = 22 %

164.0- 184,0 m = 20,0 m 
közép-finomszemcsés,

163.0- 166,0 m 
finomszemcsés, laza, jól 
osztályozott
CaC03 = 14 %

7. 233,0-236,0 m = 3,0 m
finomszemcsés, gyengén kötött

Fontos kérdés, hogy az ellenállás és gerjeszthetőség alapján minősített 
víztároló összleteknek milyenek a vízutánpótlási feltételei. Nyilvánvaló, hogy 
a vízadó képesség ott a legkedvezőbb, ahol a homokos üledékek jelentős 
vastagságúak és horizontálisan regionális elteijedésűek. Méréseink szerint az 
alsó vízbázis regionális elterjedési!, jelentősebb vastagságú homokrétegei főleg 
a terület ÉK-i negyedére korlátozódnak. Az alsó vízadó összlet vizének a 
kenyéri kútcsoportnál tapasztalt áramlásesés-csökkenése a V1TUKI vízizotóp 
vizsgálati eredményei alapján a víz ÉK-ről DNy felé, vagyis a kenyéri kútcso- 
portból az Ostfíyasszonyfa irányába történő áramlásának tulajdonítható.
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A vízáramlás sebessége a felső vízadó összletben 1,6 m/évre adódott, míg 
a 30-50 m közötti vizek szivárgása (felső vízadó összlet) DNy-ról ÉK felé kb. 
4,6 m/év sebességgel történik.

A különböző paramétertérképek elemzése alapján a terület vízföldtani 
jellemzése összefoglalóan a következő:

— a kutatási terület nagy részén a vízbeszerzési lehetőségek kedvező
ek, a felső vízbázisban találhatók a legtisztább, de kisebb kiterjedé
sű homokrétegek;

— az alsó vízbázisban a terület ÉK-i negyedében helyezkednek el a 
legkedvezőbb homokrétegek, amelyek kiterjedése a legnagyobb;

— kedvezőtlenebb vízföldtani viszonyok a Rábától Ny-ra eső terület 
D-i peremvidékén, illetve a terület DNy-i negyedében adódtak. Itt 
az alsó vízbázis is kivékonyodik;

— a felszíni szennyezéstől legkevésbé a terület K-i és Ny-i peremi 
része védett;

— a terasz a Rábával, a terasz és a hordalékkúp egymással is kommu
nikálnak.

A terület vízföldtani minősítését geofizikai mérések alapján mélyített 
fúrások igazolták. A vízföldtani típusterületeket az ellenállás, polarizálhatóság 
és vastagsági adatok figyelembevételével szerkesztett típusterület eredmény
térképen (6. ábra) mutatjuk be. A minősítést a fúrásokon és fúrásokban mért 
geofizikai paramétereknek a geoelektromos rétegsorral és vízhozamokkal való 
összehasonlításával végeztük. A típusterületet vízföldtani értékük szerint há
rom csoportban határoztuk meg és az alábbiakban rangsorlotuk:

— „ A ” típusú: lényegében legkedvezőbb; azok ^részek, ahol az alsó 
és felső vízbázis együttesen legalább 4-5  krn -es összefüggő folt
ban megtalálható.

— „ B ” területtípushoz azok a területek tartoznak, ahol csak az alsó 
vízbázis képződményei találhatók meg, a képződmény vastagsága 
meghaladja a 30 m-t, fekümélysége pedig a 150 m-t.

— „ C ” területtípusba azokat a kevésbé kedvező részeket soroltuk, ahol 
a fajlagos ellenállás, minimális vastagság, horizontális kiterjedés és 
fekümélységek mellett csak a felső vízbázis képződményei találha
tók meg együttesen, vagy külön-külön, megfelelő kifejlődésben.

3.2 Vízfeltárásra javasolt területek, eredmények

A geofizikai mérések alapján vízfeltárásra a következő területrészek java
solhatók:

A legkedvezőbbek a „A” területtípusúak között (7. ábra) az I., П. és Ш. 
számmal jelölt perspektív területrészek, ahol mind az alsó, mind a felső vízbázis 
kifejlődése és elterjedése nagyon jó. Az utóbbi két körzet talán az egész terület 
legkedvezőbb részének tekinthető. A vízfeltárásra javasolt három területrész



6. ábra. Típusterület térkép. 1—felső vízbázis (terasz); 2—felső homokos összlet; 3—alsó vízadó
összlet

Fig. 6. Map of sub-areas of different hydrogeological character. 1—upper aquifer (terrace); 2— 
upper sand sequence; 3—lower aquifer

közül a kísérleti kútcsoportok az Ostffyasszonyfa és Kenyéri térségében léte
sültek (az ábrákon 1. és 2. jelölésűek), a maximális vízhozamokról a 2.2. 
fejezetben írtunk.

Külön említést érdemel az ugyancsak ebbe a területtípusba tartozó Ostffy- 
asszonyfa-Kenyeri közötti K-i sáv, mely К -re nincs lehatárolva. A jelenlegi
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7. ábra. A geofizikai kutatások által vízbeszerzés szempontjából perspektivikusnak Ítélt körzetek 
Fig. 7. Sub-areas promising for water production based on geophysical surveys

kútkiképzési módszerrel (nagyátmérőjű, kavicsolt kút) e területek 2000 m3/nap 
kutankénti vízhozama remélhető. A vízkutatási zárójelentésben végzett kész
letszámítás alapján megállapítható, hogy:

— A Rába jobb partján a folyótól kb. 150 m távolságban 3-5 km 
hosszúságú vonalon nagyátmérőjű, 60-70 m mélységű kavicsolt
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3
kutak létesítésével 60 000 m /nap vízmennyiség még kedvezőtlen 
hidrogeológiai paraméterek esetén is kinyerhető.

— A különbözeiként jelentkező 10-20 ezer m /n a p  vízigényt a mé
lyebb rétegekből lehet kielégíteni.

A készletszámítást a kísérleti próbakútcsoportokon nyert hidrodinamikai 
paraméterekkel végezték A próbakutak létesítésére a geofizikai kutatás során 
a vízfeltárás szempontjából perspektivikusnak ítélt helyeken — többségükben 
a Rába jobb partján — került sor az Ostffyasszonyfa, Kenyéri községek 
térségén kívül, Csönge térségében is.

A korábbi elképzelésekkel szemben a geofizika szerint igen jónak látszik 
az alsó vízbázis („B” típusú terület). Ennek legkedvezőbb része a Rábától K-re 
eső, a 6. ábrán ferde sraffozással jelzett összefüggő terület. Ezt az ostffyasz- 
szonyfai és kenyéri kútcsoportokkal már feltárt vízadó összletet Csönge térsé
gében (vízfeltárásra javasolt IV. terület, az ábrákon 3. számú kútcsoport) 75-99 
és 122-183 m-es szűrőzési szakasszal nyitották meg hagyományos kutakkal, 
a maximális vízhozam 1400-2100 m3/napnak adódott. A vízutánpótlódás 
feltételeit itt is biztosítottnak látjuk.

Kevésbé kedvező kifejlődésű a „C” típusú terület, melybe a „B” típuste
rület D-i és Uraiújfalu felé mutató két nyúlványát (6. ábra) és a DNy-i peremi 
részt soroljuk. Ez utóbbi perspektivitásának egyértelmű eldöntésére az elvég
zett kutatás kevés.

A fentiekből kitűnik, hogy az egyértelműen (mind vízfeltárás, mind 
vízbeszerzés szempontjából) perspektivikus területek a Rába jobb partjára 
korlátozódnak. A bal parton csak egy kisebb területrészt tudunk javasolni 
vízfeltárásra. Uraiújfalu körzetében létesült is egy kísérleti kútcsoport. Ezért 
ismételten felhívjuk a figyelmet az alsó vízadó képződmények Nick és Rába 
közötti (6. ábrán ferde sraffozással jelzett terület) kedvező részére, mely 
szükség esetén a bal parton is alkalmas vízfeltárásra, a javasolt fúrási mélység 
200 m.
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INTEGRATED GROUNDWATER PROSPECTING IN THE 
REACH OF THE RIVER RÁBA BETWEEN SÁRVÁR AND NICK

József DUDÁS, József HOBOT, Tatjana VARGA

1. Introduction

After the reconnaissance survey a detailed groundwater prospecting pro
ject will also be presented. VES and IP measurements were complemented with 
engineering geophysical soundings (EGS) and well-logging because this work 
required both higher lateral and vertical resolution. Using the EGS, hydrody
namic and water chemistry studies were also possible; these, however, will not 
be discussed here.

1.1. Hydrogeological model o f the area

In the survey area the near-surface Pleistocene gravel sequence down to a 
depth of 5-25 m and the Upper Pannonian sand sequence in the depth interval 
of 30-150 m proved to be good aquifers, therefore the task was their vertical 
and lateral delineation.

The geoelectric model can be described by VES curve types HKHK and 
HQHK.

1.2. Course o f  geophysical measurements

Investigations down to a maximum penetration depth of 400 m started 
with VES up to an AB separation of 1600 m (in a quasi-grid with 600-800 m 
spacing); this grid was made denser (about 300 m spacing) with VES-IP 
measurements up to an AB separation of 800 m on the promising areas. Here 
the uppermost 10-20 m thick sequence was investigated in more detail with
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EGS measuring four parameters (cone resistance, total pressure, natural 
gamma activity and bulk density).

2. Results of geophysical surveys

The basic tools of hydrogeological investigations in young sand and clay 
formations are VES and IP.

2.1. Methodological results

The p-P -  d  diagrams of the relations between resistivity, polarizability 
and grain size presented in the paper before were first constructed in this area, 
in the course of this work.

The main methodological result of well-logging measurements was that 
the magnetic susceptibility of sands is lower here than that of the clays. This is 
not the case in other parts of the country, e.g. in large regions of southeastern 
Hungaty.

2.2. Spatial results o f  the survey

Six sequences can be distinguished vertically on the survey area (Fig. 1).

2.2.1. The Holocene overburden

The 0-4 m thick sequence is primarily resolved by EGS. This sequence is 
significant from the viewpoint of water resource protection, as well as in 
planning water-works if it consists of clay.

2.2.2. Pleistocene terrace formations

This 0-25 m thick sequence may be aquifer. Its resistivity varies. Based 
on this, three types were distinguished: One of them is dominantly fine sand, 
one is of a coarser grain, and the third is made up of gravel. Because the 
thickness of this sequence is also small its significance from the hydrogeolo
gical viewpoint is negligible over a large part of the survey area. Even in a 
favourable case only less than half of the water demand can be satisfied from 
this sequence with large diameter packed wells.
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2.2.3. Upper sand sequence (detrital cone)

This sequence can be found at depths between 15 and 95 m, its resistivity 
varies between 30 and 90 fím  (Fig. 2), its average thickness is about 20 m. Its 
spatial distribution can be seen in Fig. 3.

The main feature of its structure is crossbedding based on VES-IP 
measurements. This aquifer is not protected everywhere against pollution from 
above (e.g. fertilizers). Where it is relatively thick and of high resistivity, wells 
of high yield were drilled (1200-3900 m3/day).

2.2.4. The key horizon o f clay

The Upper Pannonian clay of 15-30 fím  resistivity and 10-40 m thick
ness underlies the above sequence. It can be found almost everywhere and it is 
impermeable.

2.2.5. The lower aquifer

This, too, can be found almost eveiywhere; this is the best aquifer in the 
area (over- and underlain by clay).

Spatial changes in its resistivity can be seen in Fig. 4; spatial changes in 
its thickness are shown in Fig. 5. Its high polarizability suggests strong 
stratification. (Wells yielding 2900-3900 m3/day produce water from this 
sequence.)

2.2.6. Clay basement

The several hundred meter thick clay is of Upper Pannonian age, its 
resistivity varies between 20 and 30 fím. It is beyond the scope of our 
investigations.

3. Hydrogeological characterization of the area and its potential

3.1. Hydrogeological interpretation

Results of VES and IP measurements carried out in the survey area were 
compared with the geological logs of the wells and hydrogeological properties 
of the individual layers. Based on this and our measurements, sub-areas of 
different hydrogeological character have been distinguished (Fig. 6). The 
figure shows where die terrace, the upper and the lower sand sequences are 
suitable for water production.
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3.2. Sub-areas suggested fo r  water production

Those sub-areas are the most favourable where both the lower and upper 
water resources are promising. Such sites can be found in sub-areas I, П and 
Ш in Fig. 7. In sub-areas IV, V and VI only the lower aquifer seems to be 
promising.


