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Komplex geofizikai kutatást végeztünk Nagykovácsi külterületén a 60-as években felhagyott
bányamező jelenkori hatásainak vizsgálatára. A kutatás indítéka, hogy a jelenleg egyre jobban
beépülő területen a meglévő házakon repedések mutatkoztak és a felszínen többször történt
beszakadás.
A bányaüzem egykor rosszul tömedékelt aknáinak kimutatását egyenáramú ellenállás szelvé
nyezéssel, EM vezetőképesség méréssel ésföldradar kutatással végeztük A mélybelifejtések omlása
okozta hatásokat szeizmikus reflexiós és refrakciós módszerrel vizsgáltuk
É . G ó g h , M. P a t t a n t y ú s -Á, B. N e d u c z a , E. T ö k ö s , L. H e r m a n n : Prospecting for Old
Mine Workings by GPR and Seismics

An integrated geophysical survey was carried out over an old mine. The site is to be built up
but problems arose aue to the unconsolidated zones and improperly backfilled shafts o f the mine.
The method used were GPR, EM conductivity and resistivity profilingfor detecting near surface
features and seismicsfor detectingfractured or unconsolidated zones caused by old mine workings.

1. Bevezetés
Rendszeresen visszatérő probléma a felhagyott
bányatérségek fölött megépült vagy építendő létesít
mények sorsa. A bányászat befejezésekor a vágato
kat, függő- és lejtaknákat betömedékelik. Évtizedek
múltán a tárnok állaga romlik, a betömedékelt anyag
az egyensúlyi állapot felé „mozog”. Az aknák, vága
tok fölött egyes helyeken a kőzetek beszakadnak, a
laza üledékes rétegek megsüllyednek, más helyeken,
ahol még nem történt beszakadás, ott ez a későbbi
ekben várható. A felhagyott, felszínig kifutó aknák
helye a jelenkori építményekre különösképpen om
lásveszélyes.
Nagykovácsi község északi pereménél, a Zsíros
hegy—Ördög-árok között helyezkedik el a Pilisi Bá
nyaüzem felhagyott, Nagykovácsi-I. (Béta) bánya
mezeje, ahol a 60-as évek elejéig kőszénbányászat
folyt. A bányatérség fölött 7 betömedékelt akna hely
zetének felderítése, és a fejtési területek fölött a
kőzetek jelenlegi és várható süllyedési és feszültség
viszonyainak vizsgálata volt a geofizikai mérések
célja.

2. Előzetes geológiai ismeretek
A kutatási terület közelében a területtől mintegy
100m-re D-i irányban a NK-64/1981 és a N K -66/1981
fúrás, DNy-i irányban pedig a NK-65/1981 fúrás
ismert. A Dorogi Szénbányák Vállalat bányadoku
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mentációjából csupán egy, a területről fennmaradt
bányatérkép állt rendelkezésünkre (1. ábra).
A fúrási adatokból, a geológiai térképekből és
összefoglalásokból a területről az alábbi általános
földtani leírás adható. Az eocén kőszéntelepes összlet mélyfeküje a triász dolomit, fedőjében felső eocén
agyagmárga, édesvízi mészkő és negyedidőszaki
képződmények találhatók.
Az átnézetes bányatérkép alapján a kőszéntelepes
összlet 30-50°-os dőlésszögű, a fejtés ÉNy-i részén
30 m mélységben, a DK-i területeken 130 m mély
ségben található. A lefejtett összlet vastagsága 2-6
m. A bányászat a kutatási terület nagy részén kamrafejtéses műveléssel, iszapolással történt, azonban a
DK-i oldalon van egy vágatokkal sűrűn szabdalt,
feltehetően csak részben leművelt bányatérség is.

3. A kutatási módszerek megválasztása
A. A felhagyott és betömedékelt aknák helyzetéi
nek pontos meghatározásakor az volt a szempontunk,
hogy az aknák egyrészt felszínközeli objektumok,
másrészt a betömedékelt anyag a környezetétől elté
rő elektromos vezetőképességű. Ezért felderítésükre
geoelektromos módszereket alkalmaztunk: a földra
dar, az elektromágneses vezetőképesség mérés és a
horizontális ellenállás szelvényezés módszereit. A
geoelektomos mérések után szükségesnek tartottuk
ellenőrző, direkt feltárási módszer alkalmazását is:
minden felderített objektum helyén sekélyfúrás mé
lyítését és még egy fúrást, referenciaként, az objek
tumtól távolabb, a bolygatatlan rétegsor feltárására.
B. A fejtési terület fölötti térrész feszültségviszo
nyainak térképezésére a szeizmikus refrakciós és
reflexiós mérési módszereket alkalmaztuk. Refrak
ciós méréseink tervezésekor azzal a feltételezéssel
éltünk, hogy a bányatérség fölött kialakult fellazulá-
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1. ábra. A 60-as évekből fennmaradt eredeti bányatérkép a felszíni objektumok számozott helyével (I.-VIL). 1—a kutatási
terület határa; 2— feltehetően aláfejtett terület; 3—régebben meglévő, külszíni objektum (épület); 4— betömedékelt aknák
valószínűsített helye
Fig. 1. Site map of the old mine that stopped working in the 60es, with numbered place of the shafts (I.-VII.). 1—boundary of
the prospecting area; 2—area with mine workings below, supposedly; 3—one-time surface object (building); 4— probable
location of refilled shafts

soknak, süllyedéseknek a felső, laza rétegek sebes
ségviszonyaiban meg kell mutatkozniuk. A reflexiós
szeizmikus mérések célja az volt, hogy a fellazultsági
és feszültségviszonyokra a stacking szelvények men
tén az energiaviszonyok és stacking sebességek vál
tozásából következtethessünk. Feszültségekkel telí
tett zónában a szeizmikus hullámterjedési sebessé
gek nőnek, illetve viszonylag nagy energiájú beérke
zéseket kapunk, míg beomlott, Fellazult kőzetekben
ennek ellenkezője várható.

4. Geoelektromos mérések
A bányatérképen jelölt függő- és lejtaknák felszí
ni pontjai környezetében, a keresett objektumok
megközelítő terepi kitűzése után, egy-egy elektro
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mágneses vezetőképesség-szelvényt, horizontális el
lenállás-szelvényt, és egymásra merőleges irányban
radarszelvényeket mértünk. Az aknák helyzetét a
geoelektromos szelvények együttes értelmezése so
rán nagy pontossággal ki lehetett jelölni. A felderített
objektumok környezetében mind az ellenállás-szel
vényeken, mind a radarszelvényeken jelentkező ano
mália tükrözi az akna helyén a megbolygatott, feltöl
tött zóna jelenlétét. Az aknák helye a bányatérképről
leolvasott pontok közelében néhány méter eltéréssel
megtalálható volt. Az elektromágneses vezetőképes
ségmérést EM-31 típusú műszerrel végeztük, a hori
zontális ellenállás szelvényezésnél öt mélységpontra
vonatkozó terítési távolságot alkalmaztunk, a földra
dar mérést 1 MHz frekvencián végeztük.
A 2. ábrán bemutatott példával szemléltetjük a II.
jelű függőakna fölött mért földradar- és ellenállás-
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szelvényeket, feltüntetve a megtalált akna helyzetét,
az akna helyén mélyített fúrás rétegsorát és a pont
távolabbi környezetében mélyített, bolygatatlan réte
geket harántoló ellenőrző fúrás rétegsorát.

5. Refrakciós és reflexiós szeizmikus mérések

2. ábra, Geoelektromos mérési eredmények az eltemetett,
betömedékelt IL jelű bányaobjektum környezetében. A—
Egyenáramú horizontális ellenállás szelvények- В— EM-31
látszólagos ellenállás és valós komponens szelvény.
1—látszólagos ellenállás, 2—valós komponens. C— 100 MHz
frekvenciájú foldradar szelvények. 1—inhomogenitás a
radarszelvényeken. D—Fúrási rétegsorok a radarszelvényen
jelölt pontokon. 1—salakos, szemetes feltöltés, 2— iszapos
agyag, 3—bolygatatlan sárga homokos agyag

Fig. 2. Results of geoelectric measurements in the environment
of refilled mine shaft П. A—diagram of DC resistivity profiling.
В—diagram of EM-31 resistivity and inphase component
1—apparent resistivity profile, 2—real component C—radar
sections measured with 100MHz frequency. 1—inhomogenity.
D—borehole-log of drillings marked on the radareram.
1—refilling material with slag and waste, 2—muddy clay,
3—undisturbed yellow sandy clay
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Mind refrakciós, mind reflexiós mérési vonalain
kat úgy telepítettük, hogy a felhagyott bányatérség
leművelt részéről is, a vágatokkal sűrűn szabdalt
bányatérség fölötti térrészről is, valamint a bolyga
tatlan rétegekről is kapjunk információt. A 3. ábrán
jelölt három, átlagosan 180 m hosszúságú vonal
mentén mértünk mindkét módszerrel. A mérési vo
nalak elhelyezését a felszíni beépítettség és a közműhálózat is befolyásolta.
M indkét szeizmikus módszernél az alkalmazott
robbantási energiaforrás paxit volt, 0,6 méter mély
ségű fúrólyukakban 0,2 kg töltet. Véglövéses terítési
rendszert alkalmaztunk, a robbantópont — 1. geofonhely távolsága (offszet) 15 m volt. A beérkező
jeleket 24 csatornán regisztráltuk, 0,25 ms mintavé
teli időközzel, a felvételek hossza 2048 minta. A
mérőműszer ÉSS-3 mémökszeizmikus berendezés
volt.
A refrakciós mérések kiértékelése során a számí
tásokat 3-rétegű modell alapján végeztük. A 2. és 3.
réteg közötti refraktáló horizontot alapul véve és a
fölötte elhelyezkedő 1. és 2. réteget egyesítve, ezen
két réteg együttes átlagsebességének változását kö
vettük nyomon.
A reflexiós mérések adatainak feldolgozása során
az összegszelvényeket különböző, konstans stacking
sebességekkel számolva állítottuk elő. A v=900—
1100 m/s konstans sebességű összegzés mellett kije
lölhetők voltak azok a szelvényszakaszok, ahol laza,
alacsony sebességgel jellem ezhető kőzetekben ha
ladtak a szeizmikus hullámok. Az eredményszelvé
nyeken a vizsgált térrészre leginkább jellemző
v* 1600 m/s stacking sebességet alkalmaztuk, feltün
tetve a korábban kijelölt alacsony sebességű zónát.
Példaként a 4. ábrán a Nagykovácsi-1 mérési vo
nal eredményeit, a refrakciós sebességszelvényt és
reflexiós szelvényt egymás alatt ábrázolva mutatjuk
be. A reflexiós stacking szelvény és a refrakciós laza
réteg sebességfüggvény menetének együttes értel
mezéséből arra a következtetésre jutottunk, hogy a
fejtés fölött kialakult egy megsüllyedt, fellazult zóna,
amely a széntelep 35°-os dőlése miatt aszimmetrikus
helyzetben, a fejtéstől É-i irányban eltolódva éri el a
felszínt. E felszakadt zóna mindkét szélén egy na
gyobb szeizmikus sebességekkel jellemezhető, meg
növekedett feszültségű térrész található. Ezeken a
helyeken a későbbiekben várható a feszültségek ki
oldódása, ami a felszínközeli rétegekben, felszíni
objektumokban is okozhat deformációkat. A Nagy
kovácsi-1 vonal mentén a fejtés fölött kialakult feszültségmodellt a 4. ábra közepén mutatjuk be.
A bemutatott példához hasonlóan az értékelést
mindhárom szelvényre elvégeztük. Ez alapján a ku
tatási területen a szelvények mentén elkülönítettük a
fellazult, megsüllyedt zónákat, ahol további tömörödés, süllyedés várható, valamint a feszültség alatt
álló térrészeket, ahol nagyobb mértékű felszakadá
sokra lehet számítani a későbbiek folyamán.

21

3. ábra. A refrakciós és reflexiós szeizmikus mérési
vonalak és a keresett bányaobjektumok helyszínrajza.
1—a kutatási terület határa; 2—szeizmikus mérési
vonalak; 3—függő-, illetve lejtaknák külszíni közelítő
helye
Fig. 3. Site map of the reflection and refraction seismic
profiles. The surface shafts are indicated, as well.
1—boundary of the prospecting area; 2—lines of
seismic measurements; 3—supposed place of the
surface mining-objects

4. ábra. Az I. vonal reflexiós,
refrakciós mérési eredményei
és értelmezésük. Felül:
reflexiós stackingszelvény,
v* 1600 m/s konstans
sebességgel számolva; Alul:
refralcciós laza-réteg
sebességfüggvény, amelynél
1—a mérési adatokból
számított laza-rétegbeli
szeizmikus sebességeit; 2—a
sebességmenet simított átlaga.
Középen: A szeizmikus
mérések alapján felállított
feszültségmodell.
A—zavartalan zóna;
В—magas szeizmikus
sebességekkel jellemzett,
feszültség alatt álló kőzettest;
C —alacsony szeizmikus
sebességekkel jellemzett
fellazult kőzet

Fig. 4. Results of reflection
and refraction seismic
measurements along the line I.
Top: stacking profile calculated
with the constant velocity of
1600 m/s; Bottom: refraction
velocity diagramm calculated
for weathered layer, 1—seismic
velocity of the weathered layer
calculated from the measured
values; 2—smoothed average of
the velocity values. Middle:
Velocity modell constructed
from the seismic measurements.
A—undisturbed zone;
В—critical (stressed) zones,
characterized by high seismic
velocity; C—weathered zones,
characterized by low seismic
velocity
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A Nagykovácsi-I. bányaüzem területén történt
mérések eredményeit extrapoláltuk a szelvények
környezetére is. Általánosságban megállapítható,
hogy hasonló, felhagyott bányatérségek feszültségviszonyainak részletes feltérképezéséhez sűrűbb,
legalább 30-50 m-enkénti hálózatban történő refrak
ciós és reflexiós mérési vonalak telepítése indokolt.

6. A hatásvizsgálat eredménye: statikai
szakvélemény
A geofizikai mérések célja — a jelenlegi földtani
viszonyok tisztázása alapján — beépíthetőségi javas
lat készítése a területről. Az 5.
a statikai szakvélemény eredménytérképét mutatjuk be, amelyen
jelölve vannak a felszíni objektumok veszélyzónái,
valamint a szeizmikus mérésekből meghatározott
bolygatatlan, a feszültséggel terhelt és a felszakadt
(már megsüllyedt) zónák határa. Az egyes parcellák

ra szóló építési engedélyek kiadásánál ezek az ered
mények meghatározók.

7. Összefoglalás
A Nagykovácsi-I. bányaüzem területén alkalma
zott komplex geofizikai kutatás eredményeképp geoelektromos mérésekkel — körültekintő geodéziai
munka segítségével — sikerült azonosítani a bánya
rosszul tömedékelt felszíni objektumainak helyét,
valamint szeizmikus módszerrel meghatározni a tér
ség geodinamikai állapotát.
Ezt a komplex kutatási módszert más, hasonló
területeken is alkalmazhatónak tartjuk. A refrakciós
és reflexiós mérés együttes értelmezése — a fentiek
hez hasonló feladatok megoldására — módszertani
jelentőségű. A refrakciós és reflexiós PC-s feldolgo
zó szoftverek— jelenleg Intézetünkben folyamatban
lévő — fejlesztése a módszer alkalmazhatósági kö
rének további bővülését is lehetővé teszi.

5. ábra. Beépíthetőségi eredménytérkép. 1—a kutatási terület határa; 2—szeizmikus mérési vonalak; 3—a felszíni
bányaobjektumok veszélyzónái; 4—A megnövekedett feszültségű térrész a bolygatatlan és a már megsüllyedt zónák
találkozásánál

Fig. 5. Qualification map of the area. 1—boundary of the prospecting site; 2—lines of seismic measurements; 3—dangerous
zone of surface shafts; 4—area characterized by increased velocity, located between the undisturbed and the already collapsed
(sinked) sites
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