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Kavicsösszlet geoelektrom os 
tulajdonságai

B. SZ A B Ó  L Á S Z L Ó  - S Z L A B Ó C  P Á L

A különféle célú kavicskutatások szükségessé teszik a földtani és geomorfológiai jelenségek 
évszakonkénti változásának figyelembevételét. Szerzők erre tesznek kísérletet folyóvölgyi kavicsösszle- 
tekre vonatkozóan.

Поиски гравийных месторождений, проводящиеся с различными целями, вызывают 
необходимость учитывать сезонные изменения геологических и геоморфологических явлений. 
Авторы делают такие попытки для гравийных толщ в долинах рек.

Die mit verschiedem Zweck angestellten Kieseluntersuchungen machen es notwendig, die mit den 
Jahreszeiten einsetzende Aenderung der geologischen und geomorfologischen Erscheinungen einer 
Betrachtung zu unterziehen. Im  Aufsatze wird dafür ein Versuch für Kieselschichte г in Flusstälern 
unternommen.

A folyóvölgyekben lerakodott pleisztocén korú homokos kavicsösszletek 
geoelektromos kutatását három hasznos tulajdonságuk teszi szükségessé:

— igen jó vízadó képességük (az ország ivóvíz termelésének legalább Í/3-át 
adják),

— előnyös alapozási teherviselésük (a lakosság legalább 2/5-e kavicsra 
telepített létesítményekben lakik, vagy dolgozik),.

— építési adalékanyagként való felhasználásuk (évi kavics termelésünk 
101 t körüli érték.)

Kutatásukat nehezíti igen változatos ( „zavart”) településük, melynek fő 
okozói:

— a folyóvízi lerakódás (szemcseeloszlás),
— a paleometeorológiai hatások (krioturbáció, tárolt víz sókoncentráció 

változása),
— a jelenkori hidrogeológiai helyzet (talajvízszint-ingadozás) minősége.
Az említettek miatt szükségesnek látszik összefoglalni a völgyi folyóvízi

(fluvigén) kavicsösszletekről eddig szerzett általánosítható földtani és geo
elektromos tapasztalatainkat, ezekben rögzíthető néhány modell tér- és időbeli 
változása, különös tekintettel a mérések során tapasztalt elektromos általános 
anizotrópiára és ekvivalenciára.

Kavicsösszletek geoelektromos modell-változatai.
A kavicsösszletek többnyire ,,K” típusú szondázási görbéinek változatait
— a fedő rétegtani és talajvíznívó változása,
— a kavicsösszlet szemcseeloszlása és
— a talajvíz sókoncentráció-változása okozhatja. Külön-külön vagy 

együttesen vezetőképességbeli anizotrópiát és a felszíni potenciáleloszlás ekvi
valenciáját idézik elő.

A folyóvölgyekbe települt homokos kavicsösszletek gyakori fedőréteg típu
sait (első közelítésben) az 1. ábra mutatja általánosított ábrázolással, víztük
rökkel.

Bár a fedő (kavics) telep fajlagos ellenállása térben és időben igen válto
zatos lehet, adott esetben a modell — bizonyos gyakorlat után — a felszínen
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látható geomorfológiai képből előre meghatározható és így megadhatók a fedő
réteg szempontjából optimális mérési helyek és időszakok.

Geomorfológiai szemlélet birtokában a valóságot jobban megközelítő geo
lógiai-geofizikai modellt felhasználva, a kiértékelés eredménye feltétlenül 
pontosabb.

2. ábra. Különböző fedőviszonyokat 
tükröző szondázási görbék

Фиг. 2. Кривые зондирования, отра
жающие различные условия строения 

покровной толщи 
Fig. 2. Sondierungskurven, 

die verschiedene Deckungsverhaltnisse  
wiederspiegeln

3. ábra. K istokaj-7. sz. fúrásnál mért 
szondázási görbe

Фиг. 3. Кривая зондирования,' 
полученная у скважины Киштокай-1 

Fig. 3. Sondierungskurve 
der Bohrung K istokaj 1.
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A fedőrétegek fajlagosellenállás-változásainak szemléltetésére három alsó- 
zsolcai szondázási görbét mutat be a 2. ábra.

A talajvízszint és a fedő-telejohatár egymáshoz viszonyított helyzetének 
változása a fedőréteg kőzet anyagának változása nélkül is jelentős fajlagos 
ellenállás változást eredményezhet. Alacsony talajvízállás esetén néhány dm 
esetleg méter vastag „száraz” kavicsréteg a görbét torzítja. Szembetűnő ez a 
hatás a Kistokaj— 1. sz 1968 márciusában felvett görbén (3. ábra).

A fedőréteg fajlagos ellenállásának jelentős növekedését és ezzel együtt 
mérési nehézségeket is okozhat a téli át fagy ás.

A problémák nem jelentkeznek, ha a mérés április közepe és június közepe 
közötti átlagosan magas talajvíz állású időszakban történik, amikor is a talaj
víz tükre a fedőrétegben áll, amely így egyenletesen „át van nedvesítve”.

A telep szemcseeloszlásának hatása az 1. ábra jobb oldalán látható a kavics- 
összletek általánosított rétegződés! (szemszerkezet-változás) szelvényén tanul
mányozható.

A tárgyalt fedő formációk alatt lefelé haladva a következő rétegcsoportok 
különböztethetők meg:

a) Homokos kavicsos összlet dm nagyságrendű, a fedő alatti, általában 
0,5—1,5 m, sok durvahomok réteggel, erős keresztrétegződéssel.

b) Krioturbációs pad, néhány dm, lazán vagy közepesen cementált, vasas, 
mangános, karbonátos réteg, közel vízszintes, helyenként elnyúltan hullámzó 
településben, változatos szemcseösszetétellel. A fajlagosellenállás-mérésnél 
jelentős szerepe lehet (pl. 1 m mélységben 0,5 m-es pad).

Folyóvölgyekben a jelenlegi talaj vízingadozás zónájába esik, így hol száraz, 
hol telített; a beszivárgó csapadékvíz sok fémiont old ki belőle.

c) Homokos kavicsösszlet, több méteres, gyengén keresztrétegzett réteg
csoport 0,5—1,0 m vastagságú, alárendelten kavicsos homok, főleg homokos 
kavics rétegek a feküig, vagy 10 — 15 m-nél vastagabb összleteknél egy megosztó 
agyag-rétegig. A jobban „szellőzött”, durvább és felsőbb sárga rétegekben szi
várgó víz oldott anyaga valószínűleg eltér a finomabb, mélyebb szürke rétegek 
vízétől redox folyamatok miatt, így vertikálisan közel két azonos szerkezetű 
réteg fajlagos ellenállása eltérő lehet.

d) Vörös agyag: az előbb említett vastagabb összlet eket eddigi tapaszta
lataink szerint 7 m mélységnél mélyebben települt, néhány méter átmosott 
„vörös agyag” osztja meg, melynek kiterjedése km2 nagyságrendű. Ha pl. 8 m 
mélységben 4 m vastag, akkor külön rétegként jelentkezik.

A hernádparti kutatások során a Hn-1 fúrás 20,60 — 24,60 m között harán- 
tolta az említett megosztó agyagot. Helyét a karottázs görbék pontosan kijelöl
ték, de a fúrást megelőző geoelektromos mérésekből jelenlétét csak sejteni 
lehetett. Hatására a nyíllal jelzett helyen (4. ábra) a görbe kissé ellaposodik.

4. ábra. „Megosztó” agyagréteg hatása  
a szondázási görbén

Фиг. 4. Влияние „разделяющего” 
глинистого слоя на кривую зондирования

Fig. 4. E influss einer sogenannten  
,, Teilungstonschicht” 

auf der Sondierungskurve

173



e) Külön tárgyalandó a telep fekü felé való átmenete. A kavícsösszlet 
alsó, néhányszor 0,5 —1,0 m vastag szakasza általában görgeteges, 8 — 10 cm 
görgeteg átmérővel, majd 0,5—1,0 m vastag, változóan kavicsos fekü agyag, 
iszap következik. Átmeneti réteg esetén a fajlagos ellenállás folyamatosan csök
ken a fekü felé, nincs ugrásszerű változás a haszonanyag és meddő elektromos 
tulajdonságai között. Ilyen esetben a geoelektromos mélységadat kisebb a ku
tató fúrásban meghatározottnál.

f )  A fekü a leggyakoribb esetben pliocén korú, lagunáris képződmény, 
melynek fajlagos ellenállás-változása jól jelentkezik a szondázási görbén a 
szemcseösszetétel és rétegvíz minőségi változása miatt. A feküfelszín ilyen 
esetben 500—1000 m távolságon belül geoelektromos szempontból nem válto
zik. Előfordulhat, hogy a fekü felszínén az eróziós diszkordancia igen erős, 
5—10 m-ként méteres szintingadozások is lehetségesek, ami kapcsolatban van 
a feküfelszín szemszerkezeti változásával, ugyanis a szemcsésebb laza üledéket 
a víz könnyebben elhordja.

A Hernád jobb partján több km2 területet megkutatva a jelenlegi part
vonallal közel párhuzamos elrendeződésű hullámos feküfelszín adódott. 
(Hernádnémeti Csúcsvízmű tervezése.)

A folyóvízi üledékek változatos anizotrópia-tényezője Borsod megyében 
1,1—1,3 intervallumban mozog. Több azimutban végzett szondázással a hori
zontális inhomogenitás miatt követhető a hajdani folyómeder a szemcsék ren
deződésének irányában.

5. ábra. E kvivalencia modellek
Jelölések:
Dm: m értékadó szem cseátm érő
U: egyen lőtlenségi tényező
c: rétegvíz sókoncentrációja
i: hidraulikus esés
v: v íz  áram lási sebessége
m21: m ásodik réteg  vastagsága az 1. helyen
g21: m ásodik réteg fajlagos ellenállása az 1. helyen

Фиг. 5. Модели эквивалентности 
Условное обозначение:
Dm -  преобладающий диаметр зерен
и -  коэффициент неравенства
с — степень минерализации пластовой воды
е -  гидарвлический спад
V -  скорость потока воды
т21 -  мощность второго пласта в пункте 7.
д21 — удельное сопротивление второго пласта

в пункте 7.
Fig. 5. E quivalenzm odelle  

Bezeichnungen :
Dm: massgebender K em durchm esser  
U: Ungleichheitsfaktor
c: Salzkonzentration des Schichtenwassers
i: hydraulischer Fall
v: Ström ungsgeschwindigkeit des W assers
m21: D icke der zweiten Schicht an der Stelle 1.
g21: spezifischer W iderstand der zweiten Schicht an der Stelle 1.

174



Gyakorlatilag mért fajlagos ellen állásértékek:
a folyómederrel párhuzamosan: q2 = 66( — )75 ohmm,
a folyómederre merőlegesen: q2 = 100( — )112 ohmm

a második réteg fajlagos ellenállása.

Fluviogén kavicsos összletben a talajvíz elektromos fajlagos ellenállása 
vertikálisan és horizontálisan, valamint évszakonként változhat, ami ,,K ” 
típusú görbénél a második réteg fajlagos ellenállásának (@2) változását okozza 
a réteg egyező kőzettani tulajdonsága és vastagsága esetén is. Az 5. ábrán lá t
ható néhány példa a ,,T” és szerinti ekvivalenciára, regionális és lokális 
értelemben.

Az ilyen eredetű ekvivalencia-problémák megoldását elősegítené a fúró
lyukakból 1 m-ként vett vízminta.

A felszínközeli vizek fajlagos ellenállásának jelentős horizontális változá
sát a Sajó —Bódva közötti háromszög területéről vett vízminták igazolják. 
A mintavétel azonos időben, a fajlagos ellenállás-mérés azonos hőmérsékleten 
történt. * 1 2 3

Következtetések:
A jelenlegi folyóvölgyekben lerakodott kavicsösszleteken mért felszíni 

geoelektromos szondázások helyes kiértékelése nem nélkülözheti a térben és 
időben változó földtani modell felállítását a különböző anizotrópia és ekviva
lencia hatások miatt.

A tapasztalati eredményeket az ipari geofizikai kutatáson kívül a talaj
vízkutatás és a kavicstermelés is hasznosíthatja.
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