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1. Bevezető 
 

A GeoGold Kárpátia Kft. (4183 Kaba, Mátyás király utca 59.) a Peteki közbirtokosság 

(537347, Petek, 223), a Szekelydályai közbirtokosság (537341, Szekelydálya, 168) és Kányád 

község (537340, Kányád, Fő u., 30) megbízásából geoelektromos mérést végzett Petek, 

Székelydálya és Ábránfalva településeken – Kányád község közigazgatási területein (1. ábra). 

 

 

1. ábra A geolektromos szelvények nyomvonalai 

 

A geofizikai vizsgálat célja a területen olyan geológiai rétegek lehatárolása, amelyekből 

kútkiképzés után ivóvíz nyerhető a környező települések részére. A területre jellemző agyag 
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rétegek alatt különböző mélységben potenciális vízadó pannon homokrétegek jelennek meg. 

Ezeknek a kavicsos homokrétegeknek az elhelyezkedését, kivékonyodását vizsgáltuk 

geofizikai módszerekkel a földtani térképek alapján előre kijelölt nyomvonalakon (2. ábra).  

2. ábra Földtani térkép és a geoelektromos szelvények nyomvonalai. 

A földtani vizsgálat geoelektromos módszerrel történt, amely módszer a felszín alatti zóna 

látszólagos-fajlagos ellenállásának mérésén alapul, azaz a különböző elektromos ellenállású 

rétegek (jelen esetben a fentebb említett homokréteg, illetve a rátelepülő agyagos rétegek) a 

végleges, feldolgozott adatrendszeren elkülöníthetővé válnak. 

A méréseket előre egyeztetett szelvények mentén tűztük ki, összesen 14595 m hosszan (1. 

táblázat). Terepi munkálatok május 3-tól 24-ig tartottak, két váltás csapattal és 4 nap szünettel. 

10 szelvényt mértünk le ebben az időszakban, mindegyik szelvénynél 192 elektródát 

használtunk egyszerre, az ERT-D-04 és ERT-D-05-ös vonalakat leszámítva, 5m-es közzel, így 

biztosítva a megfelelő behatolást. Utóbbi kettőnél 2.5 m-es volt az elektróda köz. 

Jelen dokumentáció a mérési módszer rövid bemutatását, valamint a geoelektromos szelvény 

eredményét, és annak kiértékelését tartalmazza.  
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Vonal név Hossz [m] 

ERT-P-01 2155 

ERT-P-02 1915 

ERT-P-03 1195 

ERT-D-01 2635 

ERT-D-02 1435 

ERT-D-03 1195 

ERT-D-04 477.5 

ERT-D-05 477.5 

ERT-AB-01 1915 

ERT-AB-02 1195 

Összesen 14595 
1.táblázat Mért szelvények hossza 

 

2. Az alkalmazott módszer 
 

A felszínközeli alkalmazott geofizika egyik széleskörűen használt módszere az aktív 

egyenáramú multielektródás elektromos ellenállás tomográfia (ERT, Electric Resistivity 

Tomography). A módszer elméleti háttere a következő, két darab áramelektródán áramot 

juttatva a földbe, féltér-modell közelítést használva, másik ún. potenciálelektróda-páron 

kialakuló feszültség mérésével meghatározható a talaj egy pontjában a látszólagos fajlagos 

elektromos ellenállás (3. ábra).  
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3. ábra Az ERT mérések sematikus ábrája (A-B az áramelektróda párokat, M-N a feszültség elektróda párokat 

jelöli, I a kiadott áramerősség, ΔV a műszer által mért potenciálváltozás, r,R-a,b a mérés során használt 

szekvencia geometriai paraméterei) 

 

A multielektródás méréseknél több tucat elektródát egy rendszerre kötve, automata szoftveres 

vezérléssel a „kiterített” sok elektróda közül az aktuális mérési elrendezés geometriai 

feltételének megfelelő 4 elektróda kiválasztható. A megfelelő betáplált szekvencia szerint a 

szoftver végig méri az adott szelvény mentén diszkrét pontokban (a 4 elektróda megfelelő 

permutációival) a látszólagos fajlagos elektromos ellenállást mélység és szelvénymenti 

távolság függvényében (4. ábra). 
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4. ábra A ERT mérés adatrendszerének sematikus ábrája 

 

A mért látszólagos fajlagos elektromos ellenállásszelvényekhez hozzárendelve a domborzatot, 

valamint az egyes elektródák koordinátáit, geofizikai inverzió végezhető. Az inverzió során a 

nyers mérési adatokból előállíthatjuk a szelvények menti fajlagos elektromos ellenállás-

eloszlást, mely valós fizikai paramétereloszlásként jellemezi a felszín alatti térrészt. 

A multielektródás méréseket a francia IRIS Instruments cég által gyártott SYSCAL PRO 

SWITCH 96 -192 csatorna műszerrel végeztük, a megfelelő térbeli pontosság érdekében RTK 

GPS-el mértük be az egyes elektródákat (Stereo 70 rendszerben) 
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5. ábra A Syscal Pro mérőműszer 

 

2.2 Feldolgozás menete 
 

A következő lépéseket alkalmaztuk a szelvények feldolgozása során: 

- a mért értékek szórása szerinti szűrése 

- szélsőséges értékek eldobása (rossz csatolás, mérési hiba miatti extrém értékek) 

- adatsorok összevonása (átterítések) 

- topográfiát ráillesztjük a vonalakra (nagy pontosságú RTK GPS koordináták alapján) 

- geofizikai inverzió 

- a kapott eredmények megjelenítése  
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3. A mérés eredménye 
 

Az értelmezés során figyelembe kell venni, hogy a különböző kőzetek karakterisztikus 

fajlagos elektromos ellenállása számos tényezőtől függően egy viszonylag széles tartományban 

mozog (az agyag esetében 1-100 Ohmm, homok esetében 10-1000 Ohmm). Ezen tényezők 

közül a legfontosabbak közé sorolható a víztelítettség, kompaktság, töredezettség, ásványos 

összetétel. Továbbá nehezítheti a megfelelő földtani értelmezést az egyes rétegek közötti 

fokozatos átmenet, illetve a mélyebb tartományban előforduló kisebb vastagságú rétegek 

jelenléte.  

3.1 A peteki mérés eredménye 
 

6. ábra Peteki geoelektromos szelvények nyomvonalai a földtani térképen megjelenítve 
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A három mért geoelektromos szelvény ERT-P-01,-02,-03 feldolgozása után jól látható, hogy a 

megfelelő módszer lett kiválasztva a cél eléréséhez, köszönhetően a nagy elektromos ellenállás 

kontrasztoknak, ami jellemzi a területen található rétegeket. 

 

7.ábra ERT-P-01 szelvény, ÉÉNY-DDK irányba. 960-1040m környékén a homoktest elvékonyodik és a déli 

irányba már csak agyag figyelhető meg a maximális behatolásig. 

 

Megfigyelhető (7-8-9 ábrák), hogy a hegyháton mért szelvényt leszámítva (P-02) mindenhol a 

felső 50-60 méteren kis elektromos ellenállású (5-10 Ohmm) összlet található, amit agyagként 

azonosítottunk. Ahogy jövünk le a hegyhátról D-DK irányba úgy nő ennek a rétegnek a 

vastagsága (7.ábra) és vékonyodik, majd tűnik el a homok réteg. A P-03 szelvény (8.ábra) is 

ezt a képet erősíti meg, azaz a pannon homok rétegek nem jelennek meg ilyen mélységben 

ebben az irányban és a P-01 szelvény DK-i végéhez hasonlóan itt is 5-10 Ohmm ellenállással 

végig követhető az agyagréteg geológiai elhelyezkedése anélkül, hogy homok réteg 

detektálható lenne benne. 
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8.ábra ERT-P-03 szelvény ÉK-DNY irányban. Összefüggő, szinte homogén, alacsony (10 Ohmm) ellenállású 

agyagok jelenlétét mutatta ki a mérés. 

A keresett pannon homokréteg a P-01 szelvény (7.ábra) ÉÉNY részén jól látható a rá jellemző 

elektromos ellenállás értékek alapján (30-60 Ohmm). A tszf. magasság 590-625 m között 

elhelyezkedő homokréteg végig követhető szelvénymenti távolságban kifejezve 0-1040m-ig, 

ahol is bejön a fentebb említett agyagos réteg. A szelvény elejétől a szelvény mentén 480m-ig 

látható a homok alatt egy nagyobb ellenállású 150-200 Ohmm ellenállású ~50m vastag réteg, 

ami lehet szárazabb, kevésbé víztelített szarmata homokkő/konglomerátum. 

A hegygerinccel párhuzamos szelvény (P-02, 9.ábra) kettős képet mutat a felszínhez közeli 

geológiával kapcsolatban. Míg a szelvény középső részén a felső 20 métert alacsony ellenállású 

agyag tölti ki, addig a szelvény két végén jelentős ellenállás kontraszt figyelhető meg. A keleti 

végén tszfm. 725-650m közötti teret nagy ellenállású (600+ Ohmm) konglomerátum, kavics 

tölti ki. Ettől a szelvényen NY-ra haladva tszfm 650-680m között megjelenik ugyanaz a 30-60 

Ohmm ellenállású homokréteg mint amit a P-01 keresztszelvény ÉNY részén is láttunk. 

9. ábra ERT-P-02 NY-K irányú gerincen mért geoelektromos szelvény. A szelvény keleti felében megjelenik egy 

vastag 600+ Ohmm feltehetőleg kavicsréteg. 
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10. ábra Petek-F1-es fúrás helye zöld ponttal jelölve 
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11. ábra Petek-F1-es fúrás helye zöld ponttal jelölve 

A mért szelvények alapján és a helyi geológiát figyelembe véve a következő helyet javasoljuk 

fúrásra (11. ábra), - a térképen zöld ponttal jelölt Petek-F1-es 180 m mély fúrás. 
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3.2 A székelydályai mérés eredménye 
 

12. ábra A székelydályai geoelektromos szelvények nyomvonalai a földtani térképen megjelenítve 

A Székelydályán mért öt szelvény (ERT-D-01,D-02,D-03,D-04,D-05) feldolgozása után jól 

elkülöníthetőek az agyagos, homokos és kavicsos rétegek egymástól csakúgy, mint a peteki 

mérés esetében. 

13.ábra ERT-D-01 K-Ny irányú. Megfigyelhető a P-01-es szelvényhez hasonlóan, hogy a dombhátról lejöve, 

hogy tűnik el a homok réteg és a teret kis ellenállású (2-10 Ohmm) vastag homogén agyag réteg tölti ki. 

A D-01-es szelvény (13.ábra) nagyon hasonló karakterisztikát mutat, mint a peteki P-01-es 

szelvény. A dombhátról lefelé (keleti irányban) agyag rétegek határozzák meg a terület 
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geológiáját. A felső, pár méter vastag nagyobb ellenállású, (10-20 Ohmm) valószínűleg vízzel 

szaturált homok alatt a szelvény aljáig ugyanúgy egy kis ellenállású (2-10 Ohmm) homogén 

agyag összlet látható. Ahogy kezdjük elérni a dombhátat, szelvénymenti távolság 1300 m-től, 

megjelennek az első homok rétegek a felső 50m-ben majd 1440m-től kezdve folyamatosan 

kivastagszanak ezek elérve a maximális vastagságukat (több mint száz méter) amit a szelvényen 

láthatunk. 

Az észak-északkelet dél-délnyugat irányba mért D-02es szelvényen élesen (14. ábra) 

kirajzolódik, hogy a keresett homokrétegek északi irányba ezen a területen nem vékonyodnak 

majd tűnnek el. A szelvény felső részén szinte végig követhető egy homokos réteg váltakozó 

vastagsággal (20-50m között). Ezt a réteget követi a szelvény elején (északi részén) egy 

magasabb ellenállású (50-80 Ohmm) réteg, ami két dologra utalhat, vagy a fenti kisebb 

ellenállású vizesebb homokhoz képest egy szárazabb homokkő formáció tölti ki a teret, vagy 

pedig egy kavicsos homokos betelepülés okozza ezt a növekedést az ellenállásértékekben. 

Szelvénymenti távolság 400-450m között megfigyelhető egy kis ellenállású (2-10 Ohmm) rész, 

ami agyagbetelepülést jelezhet. A szelvény déli végében a megnövekedett ellenállás (120-250 

Ohmm) konglomerátum jelenlétére utal. 

14.ábra ERT-D-02 ÉÉK-DDNY irányú szelvény, északi irányba nem tűnnek el a homokrétegek 

A harmadik szelvény, D-03 (15.ábra), mely északkelet-délnyugat irányítottságú nagyon jól 

feltárja a pannon kavicsos homok és a bádeni agyag illetve sórétegek közti határt. Ezt jelző 

nagy ellenállás kontraszt a szelvénymenti távolság 260m-től kezdődik és egy leejtőt mentén 

húzódik 440m-ig ahonnan egy 80m hosszú pad képe látható amire települt a pannon homok. 
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15. ábra ERT-D-03 ÉK-DNY irányítottságú szelvény. Erős ellenállás kontraszt figyelhető meg ami kijelöli a 

pannon homok és agyag határt. 

 

Az eddig taglalt 3 vonal Székelydályától nyugati irányban helyezkedett el. Az ERT-D-04-es és 

ERT-D-05-ös vonal Székelydályától ÉK-i irányban található. Két rövidebb (477.5m 

vonalanként) szelvényt mértünk 2.5 méteres elektróda közzel, így növelve a 

felbontóképességet.  

A D-04-es vonal mentén (16. ábra) végig követhető a felső 10 méteren 10-20 Ohmm réteg, ami 

agyagos homok összletet jelezhet. Ez alatt végig agyagos réteg látható, igen kis ellenállás 

értékekkel (2-8 Ohmm). Ezt az agyagos réteget szelvény menti távolság szerint ~340 m-től 

megtöri egy nagyobb ellenállású (20-40 Ohmm) feltehetőleg homokos réteg, ami felnyúlik 

egészen a felszínig. Ezen a részén a szelvénynek a felszínen, forrás látható. 
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16. ábra ERT-D-04 É-D irányultságú szelvény. Szelvény menti 340-370m között homok réteg töri meg a 

homogén agyagos réteg képét. 

Az ERT-D-05-ös vonalon (17. ábra) is látható a felső 5-15 méteren egy 10-20 Ohmm 

valószínűleg kevert agyagos-homok réteg a D-04-es szelvényhez hasonlóan. Ez alatt szintén 

egy kis ellenállású (2-8 Ohmm) agyag réteg látható a szelvény aljáig, melyet szelvénymenti táv 

210-240 méter között egy homokos (35-55 Ohmm) betelepülés tör meg. 

  

17. ábra ERT-D-05 Ny-K irányultságú geoelektromos szelvény. Hasonló képet mutat, mint a rá merőleges D-04-

es szelvény. 
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18. ábra Dalya-F1-es és Dalya-F2-es fúrások helye zöld ponttal jelölve 
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19. ábra Dalya-F1-es és Dalya-F2-es fúrások helye zöld ponttal jelölve 

 

A mért szelvények alapján és a helyi geológiát figyelembe véve a következő két helyet 

javasoljuk fúrásra Dálya nyugati részén (19. ábra), - a térképen zöld ponttal jelölt Dalya-F1-es 

150 m mély és Dalya-F2-es 100 m mély fúrások. 

A Székelydályától ÉK irányba mért D-04 és D-05-ös geoelektromos szelvények alapján nem 

javaslunk arra a területre fúrás létesítését, a területen található összefüggő agyagrétegek miatt. 
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3.3 Az ábránfalvi mérés eredménye 

20. ábra Ábránfalvi geoelektromos szelvények nyomvonalai a földtani térképen megjelenítve 

Ábránfalva közelében két egymásra merőleges szelvény került kitűzésre. Az ERT-AB-01-es 

vonalon (21. ábra) megfigyelhető egy kis ellenállású rész a szelvény első egyharmadában, 640 

m szelvény menti távolságig, ami egybevág az eddig tapasztaltakkal, hogy a dombhátról lejőve 

főleg agyagrétegeket találunk. Vonalmenti távolság szerint 1040 m-től jelennek meg nagyobb 

ellenállású rétegek (25-45 Ohmm) ami homokos összlet jelenlétére utal és ezt a trendet 

követik az ellenállás értékek a szelvény déli végéig, azaz a homokos rétegeket végig 

megmaradnak délfelé. 
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21. ábra ERT-AB-01-es ÉNY-DK irányítottságú geoelektromos szelvény. A dombhátról lejőve, a völgyben kis 

ellenállású agyagos rétegek uralják a szelvényt, míg a dombháton magasabb ellenállású homok rétegek 

láthatóak. 

Az ERT-AB-02-es vonal (22. ábra) a dombháton lett mérve merőlegesen az AB-01-es vonalra. 

A szelvény vége felé 960 m-től a felső 10 métert nagy ellenállású (200-400 Ohmm), 

valószínűleg konglomerátum tölti fel. Ez alatt, közepes ellenállású (20-50 Ohmm) vastag 

homogén réteg látható, amit homoknak feltételezünk. Ez a vastag homokréteg kivékonyodik 

a szelvény közepén (460m – 760m között) és ezen a területen váltakozó mélységben 

megjelenik egy kisebb ellenállású feltehetőleg agyagos réteg a homokréteg alatt. 

22.ábra ERT-AB-02-es K-NY irányítottságú szelvény. 20-50 Ohmm-es ellenállású vastag homokos réteg látható 

a szelvényen, mely 460-760m között kivékonyodik. 
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23. ábra Abran-F1-es fúrás helye zöld ponttal jelölve 
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24. ábra Abran-F1-es fúrás helye zöld ponttal jelölve 

A mért szelvények alapján és a helyi geológiát figyelembe véve a következő helyet javasoljuk 

fúrásra (24. ábra), - a térképen zöld ponttal jelölt Abran-F1-es 150 m mély fúrás. 
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