
A mérnökgeoiízíka alkalmazása az árvízvédekezésnél
[rták: Jósa Ernő és Mozsolits Tibor

A leggyakoribb term észeti csapás az árvíz 
és az ellene való védekezés m indenkor komoly 
feladat elé állítja a szakembereket. Felvetődik 
a kérdés, hogy a  nagyon széles problém akörben 
sikeresen alkalmazható mérnökgeofizika m eny
nyiben segíthet az árvízvédekezésnél?

Az árvízvédekezésnél alkalm azott geofizi
kai mérésekkel foglalkozó irodalom, illetve ta 
pasztalati anyag nem ismeretes, ezért célszerű
nek látjuk közzéadni az 1965. évi dunai árvíz
védekezésnél végzett geoelektromos m érések ta 
pasztalatait.

A m éréseket a Duna szekszárdi szakaszán, 
Báta — Pörböly — Keselyűs községek magas
ságában végeztük. Kidolgozott módszer hiányá
ban m éréseink fő céljának a  problém ák és tapasz
talatok összegyűjtését tekintettük.

A gátszakadást rendszerint a védőtöltések 
elázása előzi meg. (Az elázási folyam at utolsó 
külső jelensége a töltéslábnál mutatkozó elvi- 
zesedés.) A geoelektromos ellenállás vizsgála
taink, így első sorban az elázott gátszakaszok 
kim utatására irányultak.

A szekszárdi Vízügyi Igazgatóság hidro
geológiai csoportja kis átm érőjű ( 0  =  50 mm) 
kézifúrásokkal ugyancsak a töltések átázási fo
lyam atát vizsgálta. M egfúrták a töltéstestet, 
regisztrálták az átázási szinteket, a fúrólyu
kakban általában felszökő vízszint alapján meg
határozták a víz nyomását. Az adatokat szel
vényekben ábrázolva m egszerkesztették az á t
ázási és nyomásvonalakat.

Viszgálatainkhoz a  hidrogeológiai csoport 
(lásd irodalom 1.) alábbi tapasztalatait és meg
állapításait használtuk fel:

1. Az átázás kezdeti szakaszában a szivár
gási (átázási) vonal legmélyebb pontja legtöbb
ször a töltéstest belsejében (vagy alatta) volt 
és a m entett oldali rézsű felé emelkedett. így 
az átázási vonal jellegzetes teknőszerű alakot 
mutat. (1. ábra) Ez a jelenség talajvíz eredetű 
vízmozgás uralkodó jellegére utal. Az olyan 
szelvényekben, ahol a  töltéstestben — a jelen
legi árvíz hosszantartó tetőzésénél — kereszt- 
irányú áramlás alakult ki, ott is a töltéstest á t
ázása alulról indult meg. (1/a, 1/b. és 1/c. áb
rák.) összegezve: az áteresztő anyagú töltéstes
tek éppen úgy, m int a kötöttebb anyagúak át
ázása alulról indul meg.

2. Azokon a töltésszakaszokon, ahol a tö l
tésláb szivárgása intenzívebb volt, az átázási 
szintet magas helyzetben észlelték. A töltés 
padkáján felvett hossz-szelvény és a megemel
kedő átnedvesítési szint sematikus rajza (2. áb
ra) jellemző az átázott gátszakaszokra.
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1. ábra

3. Az átázási folyam at időbeli m enetét a 3. 
ábra m utatja.

A  védőgátak átázásának geoelektromos vizsgá
lata

A kőzet fajlagos ellenállása a  kőzet ned- 
vességi állapotának is függvénye. Az átázási 
folyam at tehát a kőzet fajlagos ellenállását be
folyásolja. A 2. ábrán sem atikusan bem utatott 
megemelkedő, átnedvesedési szint horizontális 
irányú ellenállásváltozást eredményez. Kim u
tatására tehát legcélszerűbbnek látszik a ho
rizontális ellenállásszelvényezés.

A kézifúrásokból készített szelvények (1. 
ábrák) szerint az átázási folyam at vizsgálatára 
legalkalmasabb hely a m entett oldali rézsű 
padkája.
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A töltéspadka és környékének geoelektro- 
mos felépítését a  4. ábrán bem utatott néhány 
szondázás szem lélteti. A szondázások körzeté
ben a 0— 1,5 m vastag (40— 100 ohmm fajla
gos ellenállású) szárazon m aradt fedőképződ
mények a la tt 4— 7 m-ig általában kisebb fa j
lagos ellenállású (átázott) geoelektromos réteg, 
ez alatt a Duna perm eabilis hordaléka (50— 150

ohmm) jelentkezik. Szondázási görbéinken a 
látszólagos fajlagos ellenállás (e L ) 20 és 100 
ohmm között változik.

Az átnedvesedésnek a látszólagos ellenál
lásra gyakorolt hatásának bizonyítására egy 
m éréssorozatot m utatunk be. (5. ábra.) Szivár- 
gásos helyen a védőgátra merőleges horizon
tális szelvényezést végeztünk kétféle kutatási
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A TÖLTÉSRE MERŐLEGES HORIZONTÁLIS SZELVÉNYEZÉSEK GÖfí&ÉI

mélységgel. Feltételeztük, hogy a  töltéstest 
anyagi felépítése nem változik és így a látszó
lagos ellenállás változását tehát — durva kö
zelítésben — főként az átázás m értéke befolyá
solja. A következő eredm ényt kaptuk:

a) A töltés száraz koronáján Ol = 4 3  ohmm
b) A töltés átázott padkáján £>£=21,5 

ohmm.
Az átázás tehát a látszólagos fajlagos el

lenállást 50% -kal csökkentette.
Következésképpen az átázást folyam at 

vizsgálata a száraz gátviszonyok m ellett vég
zett geoelektromos horizontális szelvényezésnek  
(etalongörhe) az elárasztás időszakában történő 
megismétlésével és az eredm ények összehason- 
lításávad képzelhető el.

M éréseredm ények

Az elképzeléseknek megfelelően a töltés 
padkájának középvonalában szelvényezést vé
geztünk az árhullám  tetőzési időszakában — 
teljesen elárasztott gátakon —, m ajd az ár
hullám  levonulása u tán  — a terü let kiszáradá
sakor —- a  m éréseket megismételtük. Kétféle 
(Ab = 3  m  és AB = 9 m-es tápelektróda távol
ságnak megfelelő) kutatási mélységű horizon
tális szelvényezést végeztünk. A kutatási m ély
ségeket a tájékozódó szondázások segítségével 
úgy választottuk meg, hogy a töltés aljaztából 
a kisebb behatolási mélységű szondázás is

nyújtson információt. A jellegzetes görbesza
kaszokat a következő (6—8) ábrákon m utatjuk 
be. A görbék két szélsőséges esetet tükröznek. 
Az etalongörbék (folytonos vonalak) a teljesen 
száraz, a szaggatott vonalú görbék a  többé- 
kevésbé elárasztott viszonyokat m utatják. Az 
elázási folyamatról, az elárasztás időbeli ala
kulásáról nincs regisztrátum .

A kísérleti mérés anyagából a következő 
m egállaptíások tehetők:

1. A  töltéstest száraz állapotában felvett 
ún. etalongörbéket elsősorban a töltés és a  tö l
tésalap anyagi minősége (agyagos, vagy homo
kos) befolyásolja. Valószínűleg elhanyagolha
tóan kis m értékben a talajvíz mélysége, vagyis 
a m éréspont szintmagasságának ingadozása is 
érezteti hatását. Tekintettel azonban a száraz 
állapotokra (alacsony vízállás, m éréseink ku ta
tási mélysége alá leszívott talajvízszint) ez a 
tényező elhanyagolható.

Az AB = 3 m -es etalongörbe (kutatási 
mélysége ~  0,8—1 m) a töltés anyagi minőségé
ről ad felvilágosítást. Erősen befolyásolja a 
felső néhányszor 10 cm-es inhomogén réteg (a 
különböző m értékben töm öríte tt felszín, a  nö
vényzet gyökerei, stb.) ezért a horizontális szel
vényezés .görbéje szeszélyesebben változik (Ql 
=  40—200 ohmm). Homokosnak, áteresztőnek 
m inősíthető a  töltés anyaga a  csúcsértékeknél, 
pl. a 21,550— 21,700 töltéskilom éterek között. 
Agyagosnak, kötöttnek m inősíthető pl. a 21,700 
—21,800 töltésszakaszon. (6/a. ábra).
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HORIZONTÁLIS íLÍKTROMOS SZTLVtNVTZtSl GÖRÚK

6 a. ábra
Jelmagyarázat:

1. A B  — 3 m  (száraz állapot)
2. A B  =  9 m  (száraz állapot)
3. A B  =  3 m  (elárasztott zóna)
4. A B  =  9 m  (elárasztott zóna)
5. Átlagos qí változás az Á B  =  3 m -es görbén 

%-ban.
6. Átlagos qí változás az A B  =  9 m -es görbén 

% -ban.
6/b., 7., és 8. ábrák jelm agyarázata ugyanaz, m in t a 

6la. ábráé.

Az AB = 9 m-es etalongörbe (kutatási 
mélysége ~  3 m), a töltés és a töltésalap anya
gi minőségének hatását összegezi. Homokos, á t
eresztő a  töltés anyaga és az alapja is pl. 
17,550— 17,900 között. (6'b. ábra). Agyagosnak, 
kötöttnek m inősíthető m ind a töltés, m ind pe
dig a töltésalap pl. 18,450— 18,900 töltésszaka
szon. (7. ábra). Homokos töltés a la tt agyagos, 
kötött a töltésalap pl. a 20,600—21,000 töltés- 
kilom éterek közötti szakaszon. (8. ábra).

Az etalongörbék egyes jellegzetes szaka
szára kvalitatív  értékelés céljából (tekintettel, 
hogy a padkán m ért szondázási görbék bizo

nyos behatolási mélység u tán  torzulnak) elek
tromos szondázás szükséges. Ezek figyelembe
vételével értelm ezhetők a horizontális szelvé
nyezés görbéinek változásai.

2. Elárasztáskor a Ql görbét elsősorban a 
töltés és a töltésalap anyaga, a vízzel való el
árasztás m értéke és a töltéspadka magasságá
nak ingadozása befolyásolja.

A geoelektromos m érések nem a bevezető
ben m eghatározott átázási szintet m utatják, 
hanem  m ár az e  felett levő — a töltés anya
gának kapillaritásától és a  víz nyomásától füg
gő — átnedvesedett zónát is érzékelik. Az á t
ázott gátszakaszok és az elárasztás m értékének 
m eghatározására két lehetőség kínálkozik:

a) Az egyik lehetőség az elárasztás idősza
kában m ért görbék minimum  szakaszainak fi
gyelembevétele. A mérésanyagból hosszabb 
szakaszon m ért m inim um ot jelölhetjük ki a 
20,950—21,075 töltéskilom éterek között. (8. áb
ra).

b) A m ásik lehetőség, az elárasztás idősza
kában m egism ételt etalongörbe alakváltozásai
nak vizsgálata. A különböző anyagú (kötött, 
vagy áteresztő) töltések az átnedvesedés hatá-
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sára anyagi minőségükre jellemző m értékben 
változtatják meg a  Ql  görbe alakját. Az ábrá
kon alul az egyes töltésszakaszokra jellemző 
csökkenés % -ban kifejezett értéket tün tettük  
fel. Az elárasztás következtében a kísérleti sza
kaszon a Ql értékek 10—80%-os csökkenését 
tapasztaltuk.

A töltésre jellemző AB =  3 m-es etalongör
be értékei 30—80% -kal változtak. A töltésre 
és töltésalapra jellemző ÁB = 9  m-es: etalon- 
görbén 10—60%-os változást tapasztaltunk. Az 
elárasztás következtében általában 40—45%- 
nál kisebb Q t  csökkenést tapasztaltunk a ho
rizontális szelvényezési görbe alapján agyagos
nak, kötöttnek m inősített töltésszakaszokon. 
Maximális, 55—80%-os Q l csökkenés a homo
kosnak, áteresztőnek m inősített töltésszakaszo
kon fordul elő. 50—75%-os Q l csökkenés ta 
pasztalható az elárasztáskor felvett görbék jel
legzetes minimum szakaszain is. A mindössze 
néhány napig tartó  kísérleti m érések eredm é
nye bíztató. Megállapítható, hogy az átázott- 
ság vizsgálatára a horizontális geoelektromos 
szelvényezés alkalmas. A célszerű kutatási 
mélységűre választott etalongörbékből követ
keztetni lehet a töltéspadka és a töltésalap 
anyagi minőségére (áteresztő, vagy kötött).

Az elárasztás idején megismételt horizon
tális szelvényeken éles minimum szakaszokat 
és az átázás hatására az értékek 10—80%-os 
csökkenését tapasztaltuk. A bem utatott mérés
anyag szerint veszélyesnek ítélhetők . azok a 
gátszakaszok, ahol az elárasztáskor felvett gör
bék relatív m inimum szakaszai a Ql 50—75%- 
os csökkenése mutatkozik. Minthogy azonban 
figyelembe kell venni az adott gátszakaszon a 
gát keresztszelvénym enti anyagi felépítését, a 
gát mechanikai tulajdonságait, stb. ez aE adat 
önmagában kevés.

A veszélyes gátszakaszok egyértelm ű k ije
lölésére, a veszélyes szakaszokra érvényes álta
lános törvényszerűségek m egállapítására a je
lenlegi mérésanyag még nem elegendő.

Az ajánlott geofizikai módszer egyik ked
vező tulajdonsága a gyors adatszolgáltatás. Te
kintettel, hogy árvíz idején hosszú töltéssza
kaszok gyors vizsgálatára van szükség, a ján l
juk a  folyamatos horizontális szelvényezés ki
dolgozását (a talajjal állandóan érintkező négy 
elektróda segítségével hányados-mérőn m érjük

A V
a ——— értéket; ha azt írószerkezettel folya

matosan regisztráljuk a Ql -el arányos görbét 
kapunk).

Az ism ertetett anyag alapján a mérések 
sorrendje a következőképpen képzelhető el:

a) Etalongörbe felvétele geoelektromos 
szondázásokkal a m érési pontok szintezésével 
és helyenkénti állandósításával.

b) Árvíz idején a veszélyeztetett gátszaka
szokon a m érések egyszeri, vagy többszöri meg
ismétlése.

Javaslat:

A  mérnökgeofizika szerepe az árvízvédel
mi m unkálatoknál tapasztalataink szerint a 
következőképpen határozható meg:

1. Az árvízvédelemre való felkészülés ide
jén adatok szolgáltatása és árm entesítési m ű
vek biztonságának fokozására.

2. Árvízkor a közvetlen védelmi beavatko
zás helyének a kijelölése.

1. A z árvízvédelemre való felkészülés ide
jén, az árm entesítési művek biztonságának fo
kozására javasolható geofizikai módszerek kö
zül lényegesebbek:

a) A védőgát anyagának tömörségi vizs
gálatához nukleáris karottázs mérések. A gát 
állagát nem veszélyeztető kis átm érőjű kézifú
rásokban végzett térfogatsűrűséget és esetleg 
hidrogéntartalm at meghatározó karottázs vizs
gálatokkal in situ adatok nyerhetők a védőgát 
felépítésére vonatkozóan.

b) A védőgátakon, valam int a gátak köze
lében legutóbb előfordult koncentrált szivárgá
sok, buzgárok valószínű helyét geoelektromos 
szondázásokkal tisztázni lehet. A szondázások
ból szerkesztett geoelektromos rétegszelvényeK 
vázlatos felvilágosítást adnak a gát földtani 
szelvényéről; ezáltal tisztázható a szivárgások, 
buzgárok helye, továbbá az ilven tulajdonsá
gokra hajlamos talajok kiterjedése.

c) A speciális problémáknál esetenként a l
kalmazható geofizikai módszerek, pl. a víz
áramlásmérés, az eltem etett szádfalak, csőve
zetékek kutatása, vagy szádfalazáskor a védgát 
rezgéseinek regisztrálása, stb.

2. A  közvetlen védelmi beavatkozás haté
konyságának és gyorsaságának elősegítésére a 
cikkünkben részletesen leírt horizontális el
lenállásszelvényezési módszer alkalmazható.

Az általunk ism ertetett vizsgálatok is bi
zonyítják azt, hogy a felszíni geofizika a m ér
nöki létesítm ények tervezésénél, üzemeltetésé
nél kellő pontossággal alkalmazható, mert 
gyors, olcsó és megbízható eredm ényeket szol
gáltat.

A mérnöki létesítm ények meghibásodásá
nak előrejelzésére — m int fentiekben ism ertet
tük  — is eredm ényesen alkalmazható.

Különösen fontos problémát jelent az ár
védelmi töltések vizsgálata, mivel ezeknek fel
tárása egyrészt hosszadalmas, másrészt az el
m últ század közepe óta kerültek megépítésre, 
így sem anyagukról, sem a  bedolgozás módjá
ról nincsenek megbízható adataink.

Ezért célszerűnek véljük a cikkben ismer
te te tt méréssorozat folytatását, illetve azok
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eredm ényeinek kiterjesztését, részben az árvé
delmi töltések, részben pedig más vonalas m ér
nöki létesítm ények megóvása érdekében.

Általánosságban m egállapítható az, hogy a 
mérnökgeofizika alkalmazási terü lete egyre 
több m érnöki problémához kapcsolódik (csúszá- 
sos területek  vizsgálata, árvízvédelem, út, vas
ú t építése, nagyobb ipari létesítm ények alapo
zási problémái, stb.), ezért intézményes fejlesz
tése egyre inkább szükségszerűvé válik.
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A mátrai ércelőiordulások fontosabb 
jellemzői meghatározásának módszere és pontossága

írta: Kun Béla

Egy ásványelőfordulást a haszonanyag 
megnevezésén kívül mennyiségével, minőségi 
jellemzőivel és esetleg ezek m eghatározásának 
pontosságával szokták jellemezni.

A meghatározás alapjai a következők:
1. Az érctest számításba vehető felülete.
2. A felület egészére számolható átlagos 

vastagság.
3. A szám ításba vett felületen, különféle 

módon vett m inták alapján m egállapított fém 
tartalm ak átlaga.

4. A m inták alapján m eghatározott átlagos 
térfogatsúly.

Az egyes jellemzők értékeit tényleges m in
ták vagy m érések m int a (2), (3), (4) alattiak, 
vagy földtani megfontolások (mint egyes ese
tekben a számításba vehető felület) alapján 
határozzák meg — általában egyszerű m ate
m atikai átlagolással. Ú jabban a pontosságát is 
vizsgálják.

Magyarországon a nyilvánosság elő tt még 
nem foglalkoztak az egyes jellemzőknek, mint 
valószínűségi változóknak az eloszlásával. A 
felület kivételével — valam ennyi jellemző méri' 
adat. A mérés helyén a jellemzőnek helyi ér
téké van, amely a  földtani körülm ényektől 
függ. A m eghatározását ezen túlm enően a mé
rési — m intavételi hibák terhelik.

Sok vita folyik azzal kapcsolatban, hogy a 
földtani viszonyoktól függő jellemzők statiszti
kai fogalmazás szerint véletlen és egymástól 
független változóknak tekinthetők-e, vagy sem. 
(1), (2), (3). Ma m ár általában elfogadott, hogy:

a) a földtani viszonyoktól függő jellemzők 
nem tekinthetők véletlen statisztikai 
változóknak. Nagyobb a  valószínűsége 
annak ,hogy valam ely jobb fém tartalm ú 
rész m ellett értékéhez közel álló jó fém 
tartalm ú részt találjunk, m int annak, 
hogy a jó fém tartalm ú részt kis fém
tartalm ú rész m ellett találjuk meg át
m enet nélkül.

b) A legtöbb esetben az egyes jellemzők 
között stohasztikus kapcsolat is megha
tározható.

Az a körülmény, hogy a  jellemzők nem 
véletlenszerű statisztikai változóké s, hogy egy
mástól nem függetlenek, átlagértékeik és becs
lési pontosságuk szempontjából fontos.

Ha elfogadjuk azt a megállapítást, hogy az 
egyes jellemzők statisztikai változók, legvaló
színűbb értékük m eghatározására a statisztikai' 
módszereket alkalmazhatjuk'. Figyelembe kel! 
vegyük ezen m eghatározásnál azt a körülm ényt, 
hogy m int bárm ilyen mintázás esetén, itt is 
csak a m intaértékek statisztikai mérőszámát 
határozhatjuk meg, m ert a  valóságot nem is
merjük.

Statisztikai becslés szempontjából a fon
tosabb összefüggések a  következők:

a) Az a sűrűség függvény, amellyel a  jel
lemzőnek, m int valószínűségi váltózó
nák eloszlását jellem ezhetjük.

b) A valószínűségi változó eloszlását leíró 
eloszlásfüggvény. (Fémeloszlás, vastag

ság eloszlás.)
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