
2. 2 GEOELEKTROMOS MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁS

2. 2 .1 A mérnökgeofizikai szondázó berendezés fejlesztése 

Fejes Imre, Gyenge László, Stickel János

A mérnökgeofizikai szondázás (MGSz) módszere az utóbbi években egyre 
jobban tért hódít, elsősorban a környezetvédelemmel kapcsolatos földtani problé
mák szaporodása miatt. Az ilyen mérések eredményeiről az Évi Jelentésben 
rendszeresen beszámoltunk. Az alábbiakban a mérnökgeofizikai szondázó beren
dezések fejlesztéséről adunk áttekintést. Célunk volt a termelékenység növelése, 
minél több kiegészítő szolgáltatás nyújtása és az emberi munka minél nagyobb 
arányú gépi kiváltása. A beszerzési lehetőségek szélesedése lehetővé tette, hogy 
külföldi cégek által már kifejlesztett korszerű egységeket készen adaptáljunk 
rendszerünkbe.

A központi egység fejlesztése

Az újonnan konstruált központi mérő és feldolgozó egység képes az összes 
meglévő mérődetektor (mélységjeladó, nyomásdetektorok és sugárzásmérők) ve
zérlésére és jeleinek fogadására. Blokkvázlatát az 62. ábrán mutatjuk be. Ez az 
egység az adatokat memóriában tárolja, korszerű adathordozón (mágneslemez) 
rögzíti, már a mérés során képernyőn grafikus formában megjeleníti. Az előre 
betáplált hitelesítési adatok és a földtani képződményekre vonatkozó alapadat
rendszer segítségével a mérés helyszínén megtörténhet az adatok feldolgozása: a 
harántolt mélységtartomány rétegekre bontása, a rétegparaméterek kiszámítása és 
a rétegminősítés. Mivel terepi körülményeket elviselő nyomtatót illesztettünk az 
egységhez, a mérési eredmények, tehát a paramétergörbék és a táblázatos formá
ban összeállított rétegsorok a helyszínen, maradandó formában is megjeleníthetők 
ha erre szükség van, és a terepi körülmények ezt megengedik. A blokkvázlaton az 
alapegységeken kívül feltüntettük a rendszerhez csatlakoztatható kiegészítő egy
ségeket, amelyek a mért adatok dokumentálását és továbbítását szolgálják.
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2. 2 GEOELECTRIC METHODOLOGICAL AND INSTRUMENTAL
RESEARCH

2. 2.1 Development of engineering geophysical sounding equipment

Imre Fejes, László Gyenge, János Stickel

In recent years the engineering geophysical sounding (EGS) method has 
become increasingly spread first of all because geological problems connected 
with protection of the environment have increased. The results of such measure
ments have regularly been published in our Annual Reports. In the following the 
development of engineering geophysical sounding equipment will be summarized. 
Our aims were: to increase productivity, to offer as many additional services as 
possible and to replace human effort with computer work on the largest possible 
scale. The opening-up of import possibilities has allowed us to adapt up-to-date 
units developed by foreign firms.

Development o f the central unit

The newly constructed central acquisition and processor unit is able to 
control all the existing sensors (depth indicator, pressure detectors and radiation 
probes) and to receive their signals. Its block scheme is shown in Fig. 62. This 
unit stores the data in a memory, records them on a modem data carrier (floppy 
disc) and displays them graphically on the screen during the measurement. With 
the help of prerecorded calibration data and of a basic data set relating to geological 
formations, the data processing can be performed on site. It comprises taking the 
penetrated depth interval to layers, the determination of layer parameters, and 
qualification of the layers. A ruggedized printer is fitted to the unit; this means 
that the results (the parameter logs and the layer sequences given in tabulated form) 
can be printed on-site if necessary and if the field conditions allow it. The block 
scheme shows — besides the basic units — additional units of the system which 
perform documentation and the pass on the measured data.
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Az egység egy HALIKAN gyártmányú, laptop kivitelű ЮМ XT kompatibilis 
számítógép köré épített adatgyűjtő (63. ábra). A szondák jeleinek fogadását a gép 
adatbuszára illesztett csatolóáramkörök biztosítják. A rendszer terepállóságát 
RAM/ROM virtuális lemezegység beépítésével növeltük.

A felszíni mérésvezérlő program attól a pillanattól, hogy ráállnák a pontra, 
a szondák kihúzásáig összegyűjti a mérési adatokat, segítséget ad a kezelőknek és 
elmenti az adatokat. A mérés során a képernyőn nyomon lehet követni a szonda 
helyét és látni lehet az összes csatornán bejött eredményeket.

A szelvényszerkesztő program arra szolgál, hogy az egyes pontok adatait 
összegyűjtve mért és számított adatokat rajzoljon ki szelvényszerű formában. A 
rajzolás most plotterre történik, de készül a színes és a fekete-fehér nyomtatós 
változat is. Természetesen a kirajzolandó szelvény elkészülte előtt van lehetőség 
az ellenőrzésre a képernyőn is.
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62. ábra. A mérnökgeofizikai szondázás egyszerűsített blokkvázlata.
1— Mérnökgeofizikai szonda: P — nyomásérzékelő a hidraulikus lesajtolóban; D — le- 
haladásérzékelő; N -N  — neutron-neutron detektor; y-y — gamma-gamma (sűrűség) de
tektor; у— természetes aktivitás detektor; FF — köpenysűrlódás-mérő;
WP — pórusvíznyomás-mérő; CP — csúcsnyomás-mérő; SS — szelektív talajmintave
vő; WS — szelektiv vízmintavevő; WP — vízvezetőképesség-meghatározó szonda.
2— Felszíni egység: SC — vezérlő és adatátalakító; PC — terepi laptop számító- 
gép/adatgyűjtő; PP — nyomtató-rajzoló egység. 3— Feldolgozás: DB — adatbázis a ki
értékeléshez; VAL — a litológia és a talajmechanikai paraméterek számításai;
SAM — talaj és vízminták elemzése

Fig. 62. Simplified block diagram of engineering geophysical soundings 
1—  The engineering geophysical probes: P —  pressure indicator in the hydraulic stamp
er; D —  depth transducer; N -N  —  neutron-neutron, y-y —  gamma-gamma ;y —  natu
ral gamma detectors; FF —  friction force; WP —  water pore pressure; CP —  cone 

resistance transducers; SS —  selective soil sampler; WS —  selective water sampler; WP 
— probe for water permeability test. 2—  Surface unit: SC —  signal controller and inter
face; PC —  field laptop computer/data collector; PP —  printer/plotter. 3— Interpreta
tion: DB —  data base for interpretation; VAL —  calculation o f lithology and soil 

mechanical parameters; SAM —  soil and water sample analysis

puc. 62. Упрощенная блок-схема инженерно-геофизического 
зондирования

1— Инженерно-геофизический зон&. Р — датчик давления в гидравлике;
D — атчик движения вниз; N-N — датчик нейтронов; у-^у — датчик гамма 
частиц для плотностной ГГК; у — датчик гамма частиц для ГК; FF — датчик 
для измерения скольжения по корпусу; WP — измеритель давления поровой 
воды; СР — измеритель пикового давления; SS — устройство для селективного 
отбора грунтовых проб; WS — устройство для селективного отбора проб воды 
WP — зонд для определения водопроводимости. 2—Поверхностный блок:
SC — управление процессом и преобразование данных; PC — полевой лэптоп 
компьютернакопитель данных; РР — принтер-плоттер. 3— Обработка:
DB — база данных для интерпретации; VAL —рассчет литологии и 
механических параметров; SAM —анализ грунтовых и водных проб

The unit itself is a data acquisition system built around a HALIKAN made 
IBM XT compatible laptop computer (Fig. 63). Signals are received from the 
probes by connection circuits fitted to the data bus of the computer. The rugged- 
ization of the system is increased by applying a RAM/ROM virtual disc unit.

The program controlling the measurements collects the measuring data, helps 
the operator and saves the data — from arriving to the site till pulling the sondes 
out. During the measurement the position of the probe can be traced on the screen 
and the data of all channels can be seen.

The program used for constructing cross sections serves for drawing cross 
sections from measured and calculated data, based on collected data of individual 
points. The section can now be drawn by plotter; a version with a black-and-white 
or colour printer is under construction. Prior to completing of the file to be drawn, 
there is of course the possibility of checking it on the screen.
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A szondák és a technika fejlesztése

Mint ismeretes, a mérnökgeofizikai szondázásnál a detektorok talajba jutta
tása hidraulikus berendezéssel, a mérőszár lenyomásával történik. Az érzékelőket 
vagy a szár alsó végére szerelt mérőfejben helyeztük el, vagy a lenyomás befeje
zése után annak belsejében mozgatott szondákban kaptak helyet.

A vizsgálat során elérhető mélység a helyi földtani adottságokon kívül 
nagymértékben függ a hidraulikus berendezés maximális nyomóerejétől és az 
ennek ellentartó horgonyerőtől. A munkahengerek geometriai méreteinek meg
felelő kiválasztásával (azonos üzemi olajnyomás mellett) különböző erejű beren
dezések hozhatók létre. Intézetünk 60 kN és 200 kN közötti maximális nyomóe
rejű lenyomó egységekkel rendelkezik, melyek fajtájuktól függően 1, 2, 4, vagy 
8  horgonnyal rögzíthetők a talajhoz. Bizonyos esetekben a hordozó jármű súlya 
is hozzáadódik az ellenerőhöz.

A berendezéseket tömegüktől és fajtájuktól függően könnyű terepjáró sze
mélygépkocsin, utánfutón rögzített módon, vagy tréleren szállított önjáró erőgé
pen juttatjuk el a mérési pontra. A jelenleg gyártott berendezéseink adatait a 
táblázat tartalmazza.

Az elmúlt időszakban készült el
(a) a legkönnyebb, személygépkocsiban is szállítható kéthorgonyos válto

zat;
(b) egy Massey-Fergusson traktorra szerelt berendezés a Seismische Féld 

Services GmbH (Wathlingen, Németország) megrendelésére (64. ábra);
(c) és ekkor vásároltuk a Borros AB (Solna, Svédország) által gyártott 

Polhydrill hemyótalpas önjáró fúróberendezést, amely MGSz üzem
módban egy horgonyt és a gép súlyát használja ellenerőnek (65. ábra). 
Ez utóbbi változatok 43 mm átmérőjű szárral dolgoznak, így a teljes 
paramétersor (csúcsellenállás, összegzett nyomás, természetes gamma
aktivitás, gamma-gamma térfogatsúly, neutron-nedvesség tartalom) 
meghatározására alkalmasak.

Kiegészítő szolgáltatásként lehetőségünk van akár talajminták vételére, akár 
rétegszelektív vízmintavételre, valamint a tényező víznyeletéssel történő meg
határozására. Az év folyamán készült el a folyamatos talajmintavevő. Használata
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63. á b ra . A mérnökgeofizikai szondázó berendezés számítógépe

Fig. 63. Field computer of the geophysical engineering sounding system

puc. 63. ЭВМ оборудования для инженерно-геофизического зондиро- 
вания

64. áb ra . Traktorra épített berendezés 

Fig. 64. Tractor-mounted system

puc. 64. Оборудование, смонтированное на тракторе

65. ábra . А mérnökgeofizikai szondázó berendezés, a Polhydrill lánctalpas
fúrógépre szerelve

Fig. 65. Caterpillar-mounted geophysical engineering sounding system

puc. 65. Оборудование для инженерно-геофизического зондирования, 
смонтированное на гусеничном буровом станке



Probes and technique developments

During engineering geophysical sounding, it is well known that the detectors 
are pressed into the soil in a non-destructive way, using a hydraulic system. The 
sensors are located either in a measuring tool placed at the lower end of the rod or 
— after finishing the mechanical pressing — in probes moving inside the rod.

The attainable depth of investigation very much depends on the maximum 
pressing power of the hydraulic system and on the anchor power counterforcing 
the pressing power (besides the local geological conditions). Using working 
cylinders of various sizes, rigs of differing capacity can be constructed (at the same 
oil pressure). We possess hydraulic systems with a maximum pressing power of 
60 to 200 kN; these can be fixed to the soil with 1, 2, 4 or 8 anchors, depending 
on the type. In several cases the weight of the vehicle is added to the counterpower.

The measuring systems are carried to the site on a lightweight cross-country 
vehicle, or on a trailer or on a caterpillar transported on a trailer — depending on 
the weight of the system and type. For data of the present systems see the Table 
below.

In the most recent period, the following versions were manufactured:
(a) the lightest version with 2 anchors, transportable in a car;
(b) equipment mounted on a Massey-Fergusson type tractor, ordered by 

Seismische Feld Services GmbH (Wathlingen, Germany) ( Fig. 64);
(c) a further version is also available; this is a Polhydrill type caterpillar- 

mounted drilling rig manufactured by Borros AB (Solna, Sweden). In 
EGS mode of operation, one anchor and the weight of the vehicle is used 
as a counterpower (Fig. 65). In the last two versions, rods of 43 mm 
diameter are employed so they are able to determine the total complex 
of parameters (cone pressure, total pressure, natural gamma activity, 
gamma-gamma bulk density, and water content determined by neutron 
method).

As an additional service, either soil samples or layer-selective groundwater 
samples can be taken and the in-situ filtration coefficient can be determined by 
measuring the time necessary for the flowing out of a known amount of water from 
a tank into the layer, as well. Last year the continuous soil sampler was completed. 
During its use, there is no need to withdraw and then to again insert the whole rod:
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során nincs szükség a teljes mérőszár ki- és beszerelésére, csupán a mintát 
tartalmazó kapszula és a reteszelő szerkezet "utazik" fel és le a mérőszár belsejé
ben.

A feldolgozó élj ár ások fejlesztése

A mérési adatok feldolgozása személyi számítógépen történik. A régebben 
már ismertetett [ELGI 1985. Évi Jelentése pp. 98-100] feldolgozási folyamatban 
most lehetővé vált a rétegminősítés során használt alapadatrendszer megváltozta
tása, illetve a mérési terület helyi földtani sajátosságait figyelembe vevő területi 
alapadatrendszer létrehozása és alkalmazása. Ehhez egy-egy új mérési területen 
csupán néhány jól azonosítható, ismert rétegsorú fúrásra van szükség. Tapasz
talataink szerint célszerűen kiválasztott 30-50 fm összhosszúságú paraméter
mérés (fúrás közvetlen közelében végzett szondázás) statisztikai feldolgozása már 
lehetővé teszi egy-egy új alapadat-blokk definiálását, amely azután a feldolgozó 
programból hívható.

Elkészült a paraméterszelvények rajzolását lehetővé tevő program, amely a 
lemezen tárolt mérési adatokból a betáplált x és z koordináták (hely- és magasság
adatok) alapján kívánt horizontális és vertikális léptékű színes ábrát szerkeszt. 
Ezen a három legfontosabb paraméter (csúcsellenállás, természetes gamma-akti
vitás és térfogatsúly) görbéi különböző színnel ábrázolva jelennek meg (lásd az 
1. 4 fejezet ábráit). Az ilyen ábrák jelentősen megkönnyítik a jelalakok hasonló
sága alapján történő rétegkövetést.
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only the tube containing the sample and the clamping equipment come up and 
down within the rod.

Data processing

The observed data are processed by PCs. In the data processing illustrated 
earlier [Annual Report of ELGI 1985, pp. 278-282] several modifications were 
possible by the more intelligent computer. For example, the basic data set used for 
layer qualification can be changed; this means that a local basic data set taking 
into account the local geological features of the site can be constructed and applied. 
Because of this, in a new survey only a few well-identified soundings with known 
geologic column are needed. On the basis of field tests, the statistical processing 
of parametric measurements (sounding in the close vicinity of well-known dril
lings) at specifically chosen points in a total length of 30-50 m allows us to define 
a new basic data set which can later be called from the processing program.

A program for drawing parametric cross sections has been completed. Based 
on the input horizontal and vertical coordinates (distances and altitudes), it 
constructs colour cross sections in arbitrary horizontal and vertical scales from 
data stored on disc. In these figures the curves of the three most important 
parameters (cone pressure, natural gamma activity and bulk density) are illustrated 
with different colours (see figures of section 1 . 4). Figures like this facilitate layer 
tracing based on the similarity of signal forms.
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