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A talajnedvesség-változás és a talajvízszint- 
ingadozás hatása a gravitációs mérésekre

S Z A B Ó Z O L T Á N

A  dolgozat a nagypontosságú gravitációs méréseket befolyásoló tényezők közül a talajnedvesség 
és a talajvízszint-ingadozás gravitációs hatásával foglalkozik. Összefoglalja a különböző talajok nedves
ségtartalmának változása következtében fellépő sűrűségváltozások értékét, tárgyalja a Magyarország 
különböző tájain előforduló talajvízszint-ingadozás mértékét.

Megállapítja, hogy a legfelső talajréteg nedvességének változása 12 —lő  pgal gravitációs hatást is 
eredményezhet. Átlagos porozitás esetén 1 m talajvízszint-ingadozás gravitációs hatása 8 (igát. M a
gyarországi körülmények között a talajvízszint-ingadozás és a talajnedvesség változásának együttes 
hatása szélső esetben 50 (xgal is lehet.

A  szerző rámutat, hogy a Sakuma által kimutatott 10 — 20 pgal abszolút g-változás a talajvíz
szint-ingadozás hatásának nagyságrendjébe esik.

Из числа факторов, производящих влияние на высокоточные гравиметриеческие 
наблюдения, в работе обсуждается гравитационный эффект от изменений в влажности 
почвы и колебаний уровня грунтовых вод. Подытоживаются значения изменений плот
ности, вызванных изменениями в содержании влажности различных почв, обсуждается 
масштаб колебаний уровня грунтов вод, встречаемый в разных районах Венгрии.

Устанавливается, что изменения в влажности самого верхнего слоя почвы могут 
вызвать гравитацонный эффект, равный 1 2 -1 6  мкгл. При средней поритости гравита
ционный эффект от колебаний уровня грунтовых вод, составляющих 1 м, равен 8 мкгл. 
В условиях Венгрии суммарный эффект колебаний уровня грунтовых вод и изменений 
влажности почвы может в крайнем случае достигать 50 мкгл.

Автором показано, что изменение в абсолютном значении г, равное 1 0 -2 0  мкгл, 
которое было определено Саку мой, падает в порядок величины колебаний уробня грунтовых 
вод.

Of factors influencing high precision gravity measurements the paper deals with the gravity 
effect of soil moisture and water table fluctuations. It summs up values of density changes caused by 
moisture variations in various soils, discusses the extent of water table fluctuations encountered in 
various areas of Hungary.

It has been established that changes in the moisture content of the uppermost soil layer may 
result in a gravity effect of 12 —1G figal. In the case of average porosity, water table fluctuations up 
to 1 m may cause gravity effects of 8 pgal. Under the conditions of Hungary the common effect of wafer 
table fluctuations and soil moisture changes may be in extreme cases as high as 50 pgal.

The author points out that a change in the absolute g value amounting to 10 — 20 pgal as shown 
by Sakuma falls within the range of effects caused by water table fluctuations.

Napjainkban, amikor nagy érzékenységű graviméterek csoportos alkalma
zása 3 — 5 /xgal mérési pontosság elérését teszi lehetővé és az abszolút g meg
határozási pontossága is mikrogal nagyságrendű, fokozott figyelmet kell fordí
tanunk olyan, e mérési eredményeket károsan befolyásoló egyéb tényezőkre is, 
melyeknek hatása eddig — a kisebb mérési pontosság miatt — elhanyagolható 
volt. Gondolunk itt elsősorban a hőmérséklet és a légnyomás sztatikus és dina
mikus hatására, a mikroszeizmikus rengések, az ipari tevékenység és közleke
dés okozta zavarokra, valamint a talajnedvesség-változás és a talajvízszint- 
ingadozás hatására.

Természetesen a felsorolt tényezők hatása elsősorban a nagypontosságú 
nemzeti és nemzetközi hitelesítő és alaphálózatok, a gravitációs tér évszáza
dos változásának és a függőleges kéregmozgások vizsgálatára létesített alap
vonalak mérésénél és a nehézségi erő abszolút meghatározásánál játszik szere-
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pet. A gyakorlati geofizikus munkáját egyelőre nem zavarják, mert a topogra- 
fikus korrekciók bizonytalansága nagyságrendekkel nagyobb, mint a felsorolt 
zavarok hatása.

A talajnedvesség-változás és a talaj vízszint-ingadozás gravitációs hatásával 
kapcsolatosan meg kell vizsgálnunk:

1. a talajnedvesség változásának módját és mértékét,
2. a talaj vízszint-ingadozás mértékét,
3. a talajoknak a fenti hatások következtében beálló sűrűség változását.
A talajnedvesség gravitációs hatásának kérdésével először Bonatz (Bonatz, 

1967) foglalkozott, gondolatait az alábbiakkal egészíthetjük ki.
A talaj vízfelvevő képessége a hézagtérfogat (porozitás) függvénye. A hé

zagtérfogat a kőzetekben levő hézagok térfogata az egész kőzettérfogat száza
lékában kifejezve ( Mosonyi—Papp, 1959). A szemcsés kőzetek hézagtérfogata 
egyenlő nagyságú gömbalakú szemcsékből álló elméleti kőzet esetében, a szem
csék elrendeződésétől függően 25,9 — 47,6% (Slichter, 1899). A valóságban a 
kőzetek porozitása a szemcsenagyság eloszlásától és a szemcsék alakjától függ. 
Néhány fontosabb talajféleség hézagtérfogat-értékét az 1. táblázatban közöljük 
(Kezdi, 1960).

Ügy tűnik, hogy a hézagtérfogat ismeretében könnyen kiszámíthatjuk a 
talajvízzel való telítődés következtében fellépő térfogatsúly-változást. A hely
zet azonban sokkal bonyolultabb, mert a talajok a közelfelszíntől eltekintve 
sohasem tekinthetők teljesen száraznak és ezért a talajvízzel való telítődés ese
tében a térfogatsúly-változás mértéke mindig kisebb, mint az a hézagtérfogat 
értéke alapján várható lenne. A talaj természetes víztartalmát korrekcióba 
kell venni.
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A természetes talajnedvesség értéke a mélyebb talajrétegekben gyakorla
tilag állandó és csak a talaj minőségétől függ. A felső talajrétegekben viszont a 
természetes víztartalom az évszaktól és az időjárástól függ, november — május
ban a legnagyobb és augusztus — októberben a legkisebb, vagyis az átnedve
sedés a csapadékos időszakot, a kiszáradás, a száraz nyári hónapokat bizonyos 
késéssel követi. A felső, változási zóna vastagsága azonban csak ritkán éri el az 
1 métert (Ballenegger, 1938). A vízzel való telítettség mértéke viszont szélső 
esetben a légszáraz állapottól a teljes telítettségig terjedhet (1. ábra).

1. ábra. Lösztalaj átázása hosszabb csapadékos időszak 
után, 180 mm csapadék hatása (Kézdi nyomán)

1 tömör rész
2 víztartalom
3 víztartalom növekedés

Puc. 1. Промокание лёссового грунта после дли
тельного осадочного периода; влияние от осадноков, 

составляющих 180 мм. (По Кезды).
1 -  п л о т н а я  ч у с т ь  

2 -  в о д о с о д е р ж а н и е  

3  -  р о с т  с о д е р ж а н и я  в о д ы

Fig. 1. Soaking of loess soil after a longer rainy period, the effect of 180 mm precipitation (after
Kézdy)

1 — solid part
2 — water content
3 — raise of water content

A táblázatban láthatjuk a különböző talaj féleségek száraz, földnedves és 
telített térfogatsúlyait.

A felső talajrétegek térfogatsúlya a csapadék mennyiségétől függően a szá
raztól a telített állapotig, a talajvízzel elárasztott zónák térfogatsúlya pedig a 
földnedves és a telített állapot között változhat.

Mint azt az előbbiekben láttuk, a talajnedvesség változásával kb. 1 m 
mélységig számolhatunk; kérdés, hogy a talajvízszint milyen mértékben vál
tozik. A kérdéscsoport kimerítő taglalását találjuk a M Á F I évkönyvében 
(Rónai, 1956). Ezek szerint Magyarország különböző területeit áttekintve a 
helyzet a következő:

Kis Alföld: a laza üledékekkel feltöltött medencében a folyók vízjárása 
a partoktól 4 — 5 km távolságig érezteti hatását. A parttól 2 — 3 kmJre azonban 
a talajvízszint ingadozása már csak mintegy 1/5-e a folyóvíz játékának. A 
folyóktól távolabb eső részeken a talajvíz évszázados ingadozása néhány cm és 
1 — 2 m között változik.

Mezőföld: a dombvidékek mély kútjaiban néhány dm-től 1 — 2 méterig 
változik a függőleges ingadozás amplitúdója, a dombperemeken néhol a 3 mé
tert is eléri. A Sárvíz, Sió és a Duna alluviumában az évszakos változás nagy
sága még az 5 métert is meghaladja.

Duna —Tisza köze: A vízjáték általában 1 — 2 m, de az ártereken 3 — 4 mé
tert is elérhet. Érdekesség, hogy míg a Dunavölgyben tavasszal legmagasabb a 
talajvízszint állás, addig a Tisza mentén nyáron mérték a legmagasabb víz
szintet. A 2. ábrán bemutatjuk néhány, a területre jellemző kút több évre ki
terjedő talaj vízszint-görbéj ét.
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2. ábra. Talaj vízszint-ingadozás a Duna — 
Tisza köze három megfigyelő helyén (Ró

nai nyomán)

Puc. 2. Колебания уровня грунтовых 
вод на трех наблюдательных местах 
в области между рр. Дунай и Тисса. 

(По Ронаи).

Fig. 2. Ground water table fluctuations 
on three observation sites in area between 
the Danube and Tisza rivers (after Rónai)

Dél-Tiszántúl: az évszakos változás általában 1 m körüli, de hosszú észle
lési sorozattal rendelkező kutak esetében hosszú periódusú (15 — 17 év) változást 
is megfigyeltek, melynek amplitúdója a Nagykunságban 5 m, a békési löszháton 
3 m, a Tiszántúl déli részén pedig 5 — 5,5 m.

Mivel Rónai és munkatársai vizsgálatai szerint a csapadék hatása csak 
közvetve jelentkezik a talajvízszint ingadozásában, a vízállás-maximumok és 
-minimumok évszakos elhelyezkedése vidékenkéntjmás és más lehet (3. ábra).'

3. ábra. Talajvízkutak jellem
ző vízállásai sokévi átlagok 

alapján (Rónai nyomán)
1 havi maximum
2 havi átlag
3 havi minimum

Puc. 3. Характерные уров
ни вод в колодцах для наб
людения грунтовых вод по 
многолетним [средним. (По 

Ронаи).
1 -  месячный максимум
2 -  месячная средняя
3 — месяцая минимум

Fig. 3. Characteristic water levels in ground water observation wells on the basis of mean values
of many years (after Rónai)

1 — monthly maximum
2 — monthly average
3 — monthly minimum
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A javítás mértékének megállapítása céljából ismerni kell a mérési pont 
környezetében a talajnedvesség értékét, a felszín és talajvízszint között a talaj 
porozitását és a talajvízszint állását.

Problémát jelent még annak eldöntése, hogy a mérési pont mekkora kör
nyezetében tekinthetjük homogén izotópnak a talaj felépítést.

Korong alakú ható feltételezése esetén a hatás

Ag = 27tfA(j(d+Yh2 + r2 — Y(h + d)2 +  r2) ,
ahol

/  : a gravitációs állandó, 66,7 • 10~9 CGS,
Aa: a talaj térfogatsúly változása,
d : a korong vastagsága,
r : a korong sugara,
h : a korong mélysége.

A hatás kiszámításához tehát szükségünk van a talajvízszint változásának 
és a térfogatsúly változásának az értékére. Ezeknek az adatoknak meghatáro
zása azonban nem jelent különösebb nehézséget, bizonytalan viszont az r 
sugár megválasztása. Mivel az elárasztott zóna vízszintes méretei a vastagsá
gánál jóval nagyobbak, kézenfekvőnek kínálkozik, hogy a korong hatását 
Bouguer-lemez hatásával közelítsük meg, amikor is

Ад =  2л f  A a d .
Annak megállapítása, hogy ez a közelítés mekkora hibát okozhat a javí

tásban, megvizsgáltuk a korong és a Bouguer-lemez hatása közötti százalékos 
eltérést különböző d,r és h értékekre. Az eltérések d =  1, 2, 3 m szintváltozásra 
és h =  2 . . .  10 m talajvízszint-mélységre adjuk meg (4. ábra). A görbesereg 
lehetőséget nyújt arra, hogy a Bouguer-lemez-közelítéssel elkövetett hiba nagy
ságát megbecsüljük.

A fenti adatok és ismeretek birtokában most más becsléseket végezhetünk 
a talaj nedvesség-változás és a talaj vízszint-ingadozás gravitációs hatásár a.

A felső rétegek talajnedvesség változása következtében beálló térfogatsúly
változás az I. táblázat adatai szerint elérheti a 0,3 — 0,4 g/cm3 értéket. 1 méteres 
zóna hatása ebben az esetben 12 — 16 /igái. A talajvízzel elárasztott rétegek 
térfogatsúlya pedig átlagban 0,2 g/cm3 értékkel változik, 1 m talaj vízszint- 
ingadozás tehát 8 /igái gravitációs hatást okoz. Az ország egyes területein elő
forduló, maximum 5 méteres szintingadozás hatása tehát 40 /igáit is elérhet. 
A két hatás, amennyiben fázisban találkozik, 50 mikrogalnál is nagyobb hatást 
eredményezhet.

A kapott értékek nagypontosságú méréseknél már nem elhanyagolhatóak, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a gravitációs tér évszázados változása 
a legújabb abszolút <7 meghatározások szerint (Sakuma, 1972) nem haladhatja 
meg a 10 — 20 /igal/év nagyságrendet. Tudomásunk szerint Sakuma méréseinél 
nem gondolt a talajnedvesség-változás és a vízszintingádozás hatására és 
könnyen előfordulhat, hogy a talajnedvesség-korrekció alkalmazása az ered
ményeket lényegesen megváltoztatja.

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a nagypontosságú gravitációs 
méréseknél a talajnedvesség és a talaj vízszintingádozás hatása már nem elha
nyagolható és a mérések kiértékelésénél ezek hatását javításba kell venni.
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4. űőra. Bougner-lemez és lapos 
korong gravitációs hatásának szá
zalékos eltérése, h: a ható mélysé

ge, d: a ható vastagsága

Рас. 4. Процентное расхожде
ние между гравитационными 
эффектами пластины Б угэ  и 
плоского диска; h -  глубина за
легания тела, д -  мощность

Fig. 4. Deviations in per cents bet
ween gravity effects of the Bouguer 
plate and flat disc, h: depth of the 

body, d: thickness of the body
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Egyesületi hírek

Planetológiai Konferencia, Tihany, 1977 május 1 1 —13.*

A  MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya rendezte meg Magyarországon az első 
planetológiai tárgyú konferenciát, mely lehetőséget adott arra, hogy a bolygók általános tulaj
donságait vizsgáló szakemberek eszmecserét folytassanak. A  hallgatóság és az előadói kar a bio
lógiai, csillagászati, geodéziai, geofizikai, meteorológiai, geológiai és kémiai tudományok kutatói
ból tevődött össze.

Az elhangzott több mint harminc előadás témája lefedte a Naprendszer keletkezési elmé
letétől az élet kialakulásának lehetőségein keresztül a bolygók mágneses és tektonikai tulajdon
ságaiig a planetológililag érdekes kérdéseket. A résztvevők szakmai kirándulás keretében meg
látogatták a tihanyi Geofizikai Obszervatóriumot is. Az előadások utáni szakmai viták nagy
mértékben elősegíthetik a planetológia tudományának mielőbbi magyarországi kialakulását.

T. P
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