
Geoelektromos mérések a váci Nagyszál nyugati részén
írta: Dr. Csókás János—Dr. Egerszegi Pál—Dr. Vitális György

A váci Nagyszál nyugati részén a Szilikát
ipari Központi Kutató és Tervező Intézet ce
ment- és mészipari célt szolgáló mészkőkutatá
sához a Nehézipari Műszaki Egyetem Geofizikai 
Tanszéke kiegészítésként geoelektromos kutatá
sokat végzett (1). A geoelektromos szondázá
sok célja a nagyszáli mészkőkutatási területen a 
mészkő felett elhelyezkedő homokkő vastagsá
gának meghatározása 80 m mélységig és a ho
mokkő ugrásszerű vastagságváltozását okozó 
vetők kijelölése volt.

A cél elérése végett 98 db geoelektromos 
szondázás történt a homokkő vastagsága és a 
terepi adottságok által megszabott átlag 
AB,hax =  200 m-rel.

A KUTATÁSI TERÜLET FÖLDTANI 
FELÉPÍTÉSE

Földtani viszonyok. A  fúrásokkal és geo
elektromos mérésekkel megkutatott terület hasz
nos mészkő nyersanyagának fekvője a felsőtriász 
karni emeletébe tartozó dolomit, amely a kuta
tási terület DK-i szegélyén levő kis rögben a 
felszínen is megtalálható. A meszes közbetele
püléseket is tartalmazó dolomitba a terület keleti 
szegélyén telepített X V — 1. sz. fúrás közel 100 
m, a XVI— 3. sz. fúrás 67,3 m vastagságban 
hatolt be.

A dolomit összlet fedőjében a nóri emelet, 
korábban egyneműnek vélt, valójában azonban 
agyagos mészkő, dolomitos mészkő, meszes dolo
mit, sőt alárendelten dolomit közbetelepülések
kel tarkított dachsteini mészkő összlet települ, 
amelyet a fúrások helyenként közel 200 m vas
tagságban tártak fel.

A mészkő összlet karsztos üregeit mészkő- 
es homokkőtörmeléket tartalmazó vörös és barna 
színű pleisztocén agyag, iszapos agyag, ill. homo
kos agyag tölti ki. A nóri mészkő egyes karsztos 
hézagaiban, azok kitöltéseként, 20, 30, 70, sőt 
105 m felszín alatti mélységben is, alsóoligocén 
korú szubgressziós eredetű „hárshegyi” homok
kő, konglomerátum és breccsa betelepülések is 
megfigyelhetők.

A mészkőösszleteket a terület töréses szer
kezetével összefüggően, az egyes rögök szerint 
60 m-ig változó vastagságú alsóoligocén „hárs- 
hegyi“ homokkő- és konglomerátum összlet fedi.

Hegységszerkezet. A  Nagyszál NyÉNy— 
KDK-i irányú hosszanti törések mentén kiemelt

sasbércét nagyjából ÉK—DNy-i és É— D-i irá
nyú harántvetők tagolják. A vetők átlagos dőlés
szöge 65°. A kutatási terület mészkő összlete — 
a DCM kőbányában végzett mérések szerint — 
ÉÉNy- felé átlagosan 30°-kal dől. A legkisebb 
dőlésszög 20°, a legnagyobb 45°.

A terület nyílt kőzetrései részint agyagos, 
részint kalcitos kitöltésűek.

A fedőréteg vastagsági viszonyait a terület 
töréses szerkezete szabja meg.

A felszíni geoelektromos módszerekkel ki
mutatott törésirányok jó egyezést mutattak a 
kőbányában mért törésirányokkal. A terület 
mérnökgeológiai térképén (2) feltüntetett törése
ket a geoelektromos mérések, továbbá a fúrások, 
szerkezeti mérések és a geomorfológiai adottsá
gok összevetése alapján szerkesztettük.

A törések irányának és helyzetének minél 
részletesebb megismerése esetén a fedőösszlet 
vastagsági viszonyai is jól meghatározhatók. Ez 
főleg a bányaművelés érdekében fontos.

A töréses szerkezet következtében egyes te
rületrészeken a hasznos mészkő nyersanyag köz
vetlenül a felszínen hozzáférhető.

A terület földtani felépítését és szerkezetét 
összefoglalóan a földtani hossz-szelvény (1. áb
ra) szemlélteti.

A GEOELEKTROMOS SZONDÁZÁSOK 
FÖLDTANI ÉRTELMEZÉSE

A földtani szelvény mentén szerkesztett 
geoelektromos szelvény a 2/a. ábrán látható, 
amely jól szemlélteti a különböző fajlagos ellen
állású összletek elhelyezkedését. A 2jb. ábrán 
bemutatott izoohm szelvényen pedig jól látha
tók az értékek ugrásszerű változásai, amelyek 
vagy a takaró homokköves összletben hirtelen 
fellépő vastagság-változásokat, vagy kőzettípu
sok szelvény menti kontakt felületét indikálják.

Ezen a szelvényen nyolc fajlagos ellenállás
intervallum különböztethető meg. Nem lehet 
azonban mindegyik fajlagos ellenállás interval
lumot egyértelműen egy-egy kőzettípusnak meg
feleltetni. A fajlagos ellenállás intervallumok és 
a kőzettípusok között a következő általános ősz- 
szefüggések írhatók fel a fúrópontokon végzett 
szondázások alapján:

31



32

ho
m

ok
 (

pl
ei

sz
to

cé
n)

; 
2.

 
ho

m
ok

kő
 é

s 
ko

ng
lo

m
er

át
um

 (
al

- 
só

ol
ig

oc
én

); 
3.

 m
és

zk
ő;

 4
. 

ag
ya

go
s 

és
 a

gy
ag

os
 s

ze
n

n
ye

- 
ző

dé
sű

 m
és

zk
ő;

 5
. 

do
lo

m
it

os
 m

és
zk

ő;
 6

. 
m

es
ze

s 
do

lo
m

it
; 

7. 
do

lo
m

it
 (

fe
ls

őt
ri

ás
z)

; 
8.

 t
ör

és
.



11
5° 

12
79

33



fa jla go s  e lle ná llá s kőzet

10— 20 ohmra

20— 45 ohmm

45— 85 ohmm

85— 125 ohmm

125—200 ohmm

200— 300 ohmm

300— 700 ohmm 

iS 700 ohmm

agyag; iszapos, törmelékes 
agyag; törmelékes iszap; 
homokos agyag, iszap; 
törmelékes, homokos agyag; 
iszap; agyagos, iszapos ho
mokkő ;

homokos, törmelékes agyag; 
iszapos homok; homokkő- 
ves, mészköves iszap; 
iszapos, agyagos homokkő; 
iszapos mészkőtörmelék, 
homokkő (nagy porozitású); 
kisebb porozitású homokkő. 
agyagos, nagy másodlagos 
porozitású mészkő; 
konglomerátum; agyagos, 
másodlagos porozitású 
mészkő;
kis másodlagos porozitású 
mészkő; meszes dolomit; 
tömör mészkő, dolomit.

A fenti összeállításból látható, hogy a 160— 
300 ohmm közötti intervallum értelmezése meg
lehetősen bizonytalan és csak nagy körültekin
téssel, a fúrásokra való támaszkodással lehet 
elvégezni, főleg akkor, ha alatta nagyobb fajla
gos ellenállású összlet következik.

Mészkőkibúvásokon végzett szondázásokból 
160— 2000 ohmm fajlagos ellenállás értékek adód
tak különböző típusú mészkőösszletekre.

Ezekből az adatokból, valamint a fúrási 
szelvényekből látszik, hogy a fajlagos ellenállás 
növekedése részben az egész összlet agyag- és 
iszaptartalma csökkenésének, részben az elsőd
leges és másodlagos porozitás csökkenésének, 
valamint a mészkő megjelenésének a következ
ménye.

A homokkő összlet vastagságának változá
sát a mérések alapján szerkesztett 3. ábra szem
lélteti.

A 3. ábra két vonalkázott területén nincse
nek vastagságértékek, mivel a kevert összleten 
belül a mészkő többször is megjelennet és így 
határozatlan a mészkő feletti összlet vastagsága. 
A többi ponton a fúrásokra és az előzőekben 
közölt fajlagos ellenállás-kőzettípus közötti táb
lázatos összefüggésre támaszkodva adódtak a 
vastagság értékek.

A 4. ábrán közölt izoohm térkép a felső 40— 
50 m-es rétegösszlet fajlagos ellenállás eloszlá
sára jellemző. Szembetűnő, hogy a 150 ohmm-es 
izovonal a terület közepe táján körülhatárol egy 
olyan részt, melynek felső 40 m-es rétegösszle- 
tében az előző meggondolások alapján nagy az 
agyagtartalom, a porózus kőzeteknek nagy az 
elsődleges és másodlagos porozitása és a mészkő

3. ábra. A  Nagyszál-i mészkőkutatási terület mészkő 
fedőösszletének vastagság térképe.

1. mélyfúrás helye, 2. geoelektromos szondázás he
lye; 3. törés; 4. zavart zóna; 5. mészkő kibúvás; 6. A — 
A  hossz-szelvény.

4. ábra. A  Nagyszál-i mészkőkutatási terület izoohm 
térképe.

1. mélyfúrás helye; 2. geoelektromos szondázás he
lye; 3. maximum; 4. minimum.
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nagyobb mélységben (átlagban 30—40 m) he
lyezkedik el. A 150— 250 ohmm-esizovonalközötti 
terület már nem ilyen egységes, de erről is el
mondható, hogy nagy porozitású agyagos, isza
pos kőzet alkotja a felső, átlagosan 10— 20 m 
vastag rétegösszletet. A 250 és 400 ohmm-es izo- 
vcnal közötti szakaszon még jobban el vékonyo
dik a mészkő feletti rétegösszlet, átlagban 10 
m-nél kisebb vastagságban. Nagyobb vastagsá
got is elérhet ott, ahol konglomerátum települt 
a mészkő felett. Ilyen konglomerátum van pl. az 
I— 2 és III— 2. szelvény mentén. A II— 4. ál
lomás körüli ferdén vonalkázott terület alatt (3. 
ábra) nagyobb vastagságú kevert összlet helyez
kedik el. A 400 ohmm-nél nagyobb értékű izo- 
vonalak mészkőkibúvást indikálnak. Az I—2. 
fúrás környékén a konglomerátum, míg a I—4. 
fúrás környékén a kevert összlet megjelenése 
okozza a nagy fajlagos ellenállás értékeket. A 
XI—2. és az I—4. fúrás felső 38,0, illetve 48,5 
m mélységig terjedő szakaszán a m-es nagyság- 
rendű mészkő és homokkő rétegek egymással 
váltakozó (zavart) települése nem karsztos üreg
kitöltéseknek, hanem a szerkezeti mozgásoknak 
tulajdonítható.

A terület Ny-i részén a 250 ohmm-es izo
vonal a mészkő alapkőzet egyik bemélyedését 
határolja körül. Ennél nagyobb kiterjedésű és 
nagyobb mélységű másik bemélyedést határol 
körül a középső szakaszon a 150 ohmm-es izo
vonal. A 4. ábrán nem található több ilyen jel
legzetes, egyértelmű bemélyedés a kevert összlet 
és a konglomerátum megjelenése miatt.

A kutatási terület É-i szegélyén 800 ohmm 
feletti fajlagos ellenállás adódott, ami igen kis 
másodlagos porozitású, tömött mészkő összletet 
jelez a felszín közelében. A szondázási görbék 
tanúsága szerint ez a tömött mészkőösszlet dé
lebbre haladva nagyobb mélységben jelentkezik.

Az egyes pontokon AB — 100 m terítési 
távolsággal mért látszólagos fajlagos ellenállá
sokat, a gecelektromos rétegszelvényeket és az 
izoohm szelvényeket figyelembe véve a mészkő 
feletti összlet vastagság-térképén (3. ábra) ered
ményvonallal bejelölve láthatók a mészkő feletti 
összlet ugrásszerű vastagságváltozásai, amelyek 
vetőket valószínűsítenek. Az ugrásszerű változá
soknál az egyértelműen jelentkező süllyedési 
irányt a nyilak jelölik. A kevert összlet határán 
a zavart település miatt nem jelölhető ki egy
értelmű süllyedési irány.

A geoelektromos kutatás értelmezésében 
kifejtettek alapján a következő megállapítások 
tehetők:

1. A mérési területen általában fajlagos el
lenállás-növekedést az agyag- és iszaptartalom- 
csökkenés, az elsődleges és másodlagos porozitás 
csökkenése, valamint a mészkő megjelenése 
okoz.

2. A mérések alapján két fő vetőrendszert

lehet kijelölni a IV — 3. és a X III— 4. fúrások 
környékén (3. ábra).

3. A  területet különböző típusú fedőössz- 
lettel eltakart részletekre lehet osztani:

a) a terület É -i peremén végighúzódó mész
kő kibúvások;

b) a 150 ohmm-es izovonallal (4. ábra) kö
rülhatárolt mészkő feletti nagy vastagságú össz
let az V — 2. és VII— 2. fúrások környékén;

c) három vetővel határolt bemélyedés a 
II— 3. és IV — 3. fúrások között;

d) I— 4. és X I— 2. fúrások környékén a 
3. ábrán ferdén vonalkázott két terület, vas
tag kevert összlettel;

e) homokkő konglomerátum területek, mint 
az I— 2.— III— 2. fúrás mentén;

f) a terület D -i peremén szálban álló mész
kőkibúvás;

g) vékony fedőösszlettel eltakart terület a 
X — 3. fúrás környékén;

4. A  mészkő feletti összlet vastagságát a 
3. ábra, a különböző fajlagos ellenállású össz- 
ietek szelvény menti elhelyezkedését pedig a 
geoelektromos rétegszelvény (2. ábra) szemlél
teti.

5. A  kutatási eredmények alapján tiszta', 
agyagmentes mészkő a terület északi szegélyén 
települt a felszínhez legközelebb, délebbre ha
ladva nagyobb mélységben jelentkezik.
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reo3jieKTpn<íec:<afl c-bwvu<a na aanarniovi yMacTKe 
BaucKoro HaAbcaa

A b t o p w :
H-p '-loKaui finom, d-p Oeepceeu lián,

0-p Bumamm JJbepdb
Ha 3anajHo.M y'iacTKe BancKuii Haabcaji b aonoaHeHHH 

k HccjieAcmaHUflM ii3BecTimKa, npoBOAHMbiM ajih ueMeH-r- 
liOÍÍ H H3BeCTK0B0IÍ npOMblLUJieHHOCTH UeHTpaJlbHbIM 
HccjiejiOBaTejibCKHM u ílpoeTKTnbi.u hhctutytom cujiii- 
kathoíí npoMbiuuienHocTH, retxjmsmiecKOii i<a<j)eApoíí Tex- 
Hi-mecKoro yminepcitTeTa MimiidépciBa ra>Ke.noií npo- 
MbiuijieHHoCTii npoBOiuuiHCb reoajieKTpimeciaie pasBegKii 
(I). Uejibio reoajieKTpuHCCKoü sohahpobkii Ha pa3Beaye-
MOií I!3BeCTKOBOÍÍ TeppiiTOpHI! B HaAbCaJl HBAÍIJiaCb BblAe- 
Jiemie cőpocou, Bb!3biuai0Lunx CKam<ooűpa3iioe H3Mene- 
Hiie moiuhocth necaamiKOB ii onpeAejieime moihhoctm 
necwanm<a, 3a.aeraiomasi iiaA ii3BedHíii<0M ao rnyőim u 80
MCTpOB.

Rnsi 3T0ÍÍ nemi npoBOAHJiitcb 98 reOajieKTpimecioix 
30HAHp0B0K C V-ICTOM CpCAHerO AEMaKC. + 200 M, JIHMHTll- 
poBaHHoro MoutHocTbK) nec'iaHHKa h vcjiobhamh ynacTKa.
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