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Geoelektromos mérések a Dunai Cement- és Mészmű 
gombási agyagkutatási területén

írták: Dr. Csókás János*—dr. Egerszegi Pál*-dr. Vitális György**
t

A Dunai Cement- és Mészmű gombási 
agyagkutatási területén a Szilikátipari Közpon
ti Kutató és Tervező Intézet cementipari agyag- 
kutatásában a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Geofizikai Tanszéke kiegészítő geoelektromos 
kutatásokat végzett a rétegösszletben húzódó 
vetők, valamint a homokos és homokköves zó
nák kimutatása céljából.

44 db geoelektromos szondázás történt az 
agyagos összlet vastagsága által megszabott át
lag ABmax, =  400 m-rel.

A kutatási terület földtani felépítése

Földtani viszonyok. A  fúrásokkal és geo
elektromos mérésekkel feltárt terület hasznos 
„agyag” nyersanyagának fekvőjét — a tekto- 
nikailag sakktáblaszerűen feldarabolt — alsó- 
oligocén „hárshegyi” homokkő és konglomerá
tum összlet alkotja.

* N e h é z i p a r i  M ű s z a k i  E g y e te m , M is k o lc ;  ** S z i l i k á t ip a r i

K ö z p o n ti  K u ta t ó  é s  T e r v e z ő  I n t é z e t ,  B u d a p e s t .

A cementgyártásra felhasználható hasznos 
nyersanyagot, helyenként vékony, finomszem
cséjű homokkő és homokrétegeket tartalmazó 
márgás aleurit képviseli, amely a középsőoli- 
gocén „kiseelli agyag” szintjébe tartozik. A 
márgás aleurit tulajdonképpen kötött, iszapos 
kőzetliszt — kőzetlisztes iszap, amely egyes 
helyeken — látszólag törvényszerűség nélkül 
— finomhomokos kifejlődésű.

A középsőoligooén márgás aleurit összlet- 
tel, főleg a terület nyugati részén, törések men
tén nagyobb vastagságú felsőoligocén homok — 
homokkő összlet érintkezik.

Az oligocén rétegösszlet fedőjében (0—16 
m vastag) pleisztocén agyag, iszapos agyag, ho
mokos agyag és a hegylábi lejtőtörmelék áthal- 
mozódásából származó görgeteg és kavics tele
pül. Az agyagos és kavicsos fedő egymásra és 
az oligocén rétegekre való települése diszkor- 
dáns.

Hegység szerkezet. Az agyagbányában ész
lelt kőzetrésirányok megegyeznek a fúrások, 
valamint a geoelektromos mérések alapján szer
kesztett törésirányokkal. A terület középső ré
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szén húzódó ÉNy—DK-i irányú fővető DNy-i 
oldalán a márgás aleurit rétegösszlet 100 m-t 
meghaladó vastagságú; a terület ÉK-i részén a 
í'ekü homokkő és konglomerátum összlet a tö
rések következtében a felszín közelében van, 
emiatt ÉK-felé haladva a hasznos nyersanyag 
vastagsága csökken.

A geoelektromos szondázások földtani 
értelmezése

A  geoelektromos rétegszelvény a 21a ábrán 
látható és jól szemlélteti a rétegek vastagságá
nak változását északról dél felé haladva. A 21b 
ábra izoohm szelvénye az előbbinek megfelelő

£
mBf

1. ábra: A  gombási agyagkutatási terület földtani 
szelvénye

1, agyagos kifejlődést! fedőréteg, 2. kavics és gör
geteg (pleisztocén); 3. finom- és aprószemcséjű 
laza homokkő, homok, 4. finomhomokos márgás aleu
rit, 5. homokkősávos aleurit, 6. helyenként finomhomo
kos márgás aleurit, 7. márgás aleurit (középsőoligocén); 

8, homokkő és konglomerátum (alsóoligocén).

2. ábra: A gombási agyagkutatási terület geoelektromos 
hossz-szelvénye

a) geoelektromos rétegszelvény
1. 16—20 ohmirn; 2. 21—24 ohmm; 3. 27—30 onmm;
4. 35—40 ohmm; 5. 40—50 ohmm; 6. 60—70 ohmm; 
7. ^v200 ohirram; 8. ^500 ohmm.

b) izoohm szelvény
1. 15—20 ohmm; 2. 20—25 ohmm; 3. 25'—30 ohmm; 
4. 30—40 ohmm; 5. 40—60 ohmm; 6. 60—100 ohmm.

A terület földtani felépítését a geoelektro
mos szelvénnyel (2. ábra) közel azonos nyom
vonalú földtani szelvény (1. ábra) összefogla
lóan szemlélteti.

képet mutat, a mért látszólagos fajlagos ellen-, 
állások változása északról dél felé a rétegek 
kivastagodását és lemélyülését mutatja. A szel
vény déli végén jól látható az agyagos összlet
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homokosodásával és homokkő padok közbetele- 
pülésével magyarázható hirtelen laterális vál
tozás.

A geoelektromos rétegszelvényen nyolc 
különböző fajlagos ellenállású összlet különböz
tethető meg. Nem lehet azonban mindegyik 
fajlagos ellenállás-intervallumot egy-egy kőzet
típusnak megfeleltetni. Még kevésbé lehet más 
agyagkutatási terület (pl. a Hejőcsabai Cement- 
és Mészmű Csoznyatető-i agyagbányája) kőzet
típusaival azonosítani kifejlődésük eltérése 
miatt. Csoznyatetőn azonban az agyagos összlet 
átlagos fajlagos ellenállás értéke kisebb, mint 
a gombási agyagkutatási területen, mivel ott na
gyobb az agyag frakciószázalék. A jelenlegi ku
tatási területre a fajlagos ellenállás intervallu
mok és a kőzettípusok között a következő álta
lános összefüggések írhatók fel:

Fajlagos ellenállás Kőzet
16—20 obmm 

21— 24 ohmm

27—30 ohmm

35— 40 ohmm 

40—45 ohmm 

60— 70 ohmm

~  200 ohmm 

~  500 ohmm

agyagos kőzetliszt, kőzetlisz
tes iszap, iszapos kőzetliszt; 
kőzetlisztes iszap, iszapos kő
zetliszt finomhomokos be
ágyazással;
kőzetlisztes iszap, iszapos 
kőzetliszt, kőzetliszt, homok 
és homokkő beágyazással; 
homokos kőzetliszt homokkő 
beágyazással;
felszíni száraz talaj, homokos 
összlet;
homokkő beágyazásos, homo
kos, kőzetlisztes iszap, isza
pos, homokos kőzetliszt; 
törmelékes felszíni, száraz, 
homokos összlet; 
homokkő.

A fentiekből nagy általánosságban az a 
kőzetfizikai következtetés vpnható le, hogy egy
fajta kőzettípus esetén a fajlagos ellenálláscsök
kenés a szemcsenagyság csökkenésével hozható 
kapcsolatba. Fajlagos ellenállás növekedést a 
szemcsenagyság növekedésén kívül homokkő 
padok betelepülése is okozhat.

Az elektromos karottázs és a szondázási 
görbék együttes vizsgálatából megállapítható, 
hogy a szelvény északi részén a mélységgel nő 
a rétegek fajlagos ellenállása, viszont a szel
vény déli részén, ahol a fekü-homokkő nagy 
mélységbe került, ez az összefüggés nem ér
vényes.

A 3. ábra áttekintő képet ad a homokkő 
fekü elhelyezkedéséről. A XII—17, XII—21 és 
XIV—19 fúrások környéke kiemelt rögként je
lentkezik. A homokkő mind nyugat, mind dél
nyugat és délkelet felé süllyed a XII—17 és 
XIV—15, a XIV—15 és XVI—13, valamin* 
XIV—19 és XVI—17 fúrások között bejelölt 
három törésvonal mentén.

A művelésre alkalmas terület északi haté 
rát három törés jelöli ki, melyek a XII—13 és 
XXIV—13, XVI—17 és XVIII—19, XX—21 és 
XXII—19 fúrások között húzódnak. A déli ha 
tárt a XX—5 és XXII—3 fúrás közötti szerkó-

t AI

3. ábra: A gombási anyagkutatási terület homokkő 
. fcküösszletének vastagságtérképe.

1. mélyfúrás helye; 2. geoelektromos szondázás helye; 
3. törés; 4. A—A hossz-szelvény.

4. ábra: A gombási agyagkutatási terület izoohm 
térképe.

1. mélyfúrás helye; 2. geoelektromos szondázás helye; 
3. maximum; 4. minimum.

zeti vonal adja meg, amelytől délre homoko
sabb összlet települt. Délkelet felé a XXIV—5, 
XXII—7 és XX—9 fúrások területére eső homo
kosabb zóna zárja le ezt a területet. A délkeleti 
határ sokkal kifejezettebben jelentkezik a 4. 
ábra izoohm térképén, ahol a 25 ohmm-es izo-
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vonal lefutása követi ennek az ún. homokos, 
homokköves gátnak a lefutását. A XXIV—9 és 
XXIV—13 fúrások területén újból kis fajlagos 
ellenállású összlet jelenik meg, így a délkeleti 
határt képező homokos gát K—Ny-i irányban 
kb. 100 m kiterjedésű. Mivel a „gát” keleti ol
dalára kevés állomás jutott, a kőzettani viszo
nyok pontosabb körvonalazására további méré
sekre lenne szükség.

A geoelektromos szondázások értelmezésé 
hez és a rétegek mélységének meghatározásá
hoz a fúrólyukak földtani és elektromos karót- 
tázs szelvényeit is felhaszná'tuk. A karottált fú
rópontokon és azok közelében felvett szondázási 
görbékből sikerült meghatározni az anizotrÓDí;- 
tényezőt ('■)■ Az 500 ohmm-es és 60—70 ohmm- 
es összlet felső réteghatáráig ez az érték -J-rrr 
1,35-nek adódott. A réteghatárok mélységét 
figyelembevételével szerkesztettük a 2. ábrán.

A nagy vastagságú, felszínközeli rétegössz- 
leteket vizsgálva megállapítható, hogy míg p 
XII—13 fúrástól dél felé haladva nő a fajlagos 
ellenállás (21—24 ohmm-től 27—30 ohmm-ig), 
addig délkelet felé haladva csökken (21—24 
ohmm-től 16—20 ohmm-ig). Ez is azt valószí
nűsíti, hogy a XII—13 fúrástól délkelet felé nő 
az agyagfrakció mennyisége, így a homoko
s á t ” mögött ismét jó minőségű agyagos réteg- 
összlet várható.

Az eddigiekből megállapítható, hogy a fú
rások alapján szerkesztett földtani szelvény ada
tait a geoelektromos mérések kiegészítik és 
mindenben alátámasztják.

A geoelektromos kutatás értelmezése alap
ján a következő földtani megállapítások tehe
tők:

1. A XII—17, XII—21 és XIV—19 fúrások 
alatt a homokkő egy sasbérc jellegű kiemelt 
helyzetet foglal el.

2. A 3. ábrán két fő vetőirány jelölhető k i: 
ÉNy—DK és ÉK—DNy csapásiránnyal. A XII- -

17 és XIV—15 fúrás között húzódó vető azon 
bán ettől eltérő (É—D) irányú.

3. A művelésre legalkalmasabb területet « 
XII—13 és XVI—13 fúrás vonala (3. ábra), a 
XX—9 és XXIV—5 fúrást összekötő irányban 
futó homokos „gát” (4. ábra) és a XIV—3— 
XXIV—5 szerkezeti vonal (3. ábra) zárja le.

4. A karottázs szelvények és a szondázási 
görbék alapján a művelésre legalkalmasabb te
rületen a mélység szerint nő a fajlagos ellen
állás, ami a szemcsenagyság növekedését és 
homokkő csikók fokozottabb betelepülését jelzi.

5. A XII—13 fúrástól DK felé haladva ki
vastagszik a 16—20 ohmm-es összlet, ami az 
agyagfrakció növekedésével magyarázható.

6. A homokos „gát”-tól keletre, XXIV—9 
és XXIV—13 fúrás területén ismét nagy vas 
tagságban jelentkezik a művelésre alkalmas 
agyagos összlet.

7. Az 5. és 6. pont arra utal, hogy a homo
kos gáttól keletre nagyobb vízszintes kiterjedés
ben jó minőségű, nagy vastagságú agyagos 
összlet várható. Ennek tisztázására azonban 
szükséges lenne a mérési területen délkelet felé 
a kutatás kiterjesztése.
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