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Bányameddő térségek 
feltérképezése egyenáramú 
geoelektromos módszerrel



 A geoelektromos módszerről

 Elrendezések, mért mennyiségek

 Syscal rendszer

 Bányaterületen mért eredmények

 Inverzió

 Értelmezés, kiértékelés



A Geoelektromos 
módszer

• Az egyik legelterjedtebb 
módszer

• Széleskörű alkalmazási 
lehetőségek: 
(szerkezetkutatás, 
érckutatás, hidrogeológia, 
környezetvédelem, régészet)

• Működésének alapja a 
kőzetek széles intervallumot 
átfogó fajlagos ellenállása



Az áramvonalak alakulása a felszín 
alatt a gerjesztést követően:



A Wenner-α elrendezés, ill. működése

• A geoelektromos kutatás egyik alapvető feladata megtalálni az adott kutatási feladat esetére a legalkalmasabb elektróda elrendezéseit.

• A kutatási feladattól függően más-más jelenségre vagy geometriára érzékeny elrendezésre van szükség.
( Paraméter-érzékenységi térkép)

• Jelen esetben az elrendezés a Wenner-α



A terepi mérések 
eszközei

• Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszék

• Iris Syscal Pro 72ch. Műszer

• Elektromos ellenállás-szelvényezés
(Rho) és tölthetőség vizsgálat (IP)



Elektródák
 Inox acélötvözet

 Nempolarizálódó (jó jel-zaj arány)

 Jól ellenáll amechanikai igénybevételnek



A terítés műveletének személyzetigénye 2-3 fő

Nehéz terepi viszonyok között is alkalmazható

Egy adatgyűjtés lefutása 30 perc-1,5 óra

Roncsolásmentes eljárás



Bányaterületen 
mért 

eredmények



Inverzió

 Mért és számított adatok közötti eltérés minimalizálása 
matematikai úton



A megcsúszásra 
képes réteg 3D 
megjelenítése

• 3D felszínmodell

• Szelvények elhelyezése

• Mérési eredmények 
hozzáadása a felszíni 
mérési pontokhoz

• Csúszásveszélyes agyagos 
réteg modellezése



• 3D felszínmodell



• Szelvények elhelyezése



• Mérési eredmények 
hozzáadása a felszíni mérési 
pontokhoz



Horizontális ellenállástérkép a 
mélység függvényében

• Csúszásra hajlamos agyagos 
réteg parametrizálása



Köszönetnyilvánítás

A kutatómunka a Miskolci Egyetemen működő
Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet

GINOP-2.3.2-15-2016-00010 
jelű „Földi energiaforrások hasznosításához

kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások
fejlesztése” projektjének részeként – a Széchenyi

2020 program keretében – az Európai Unió
támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási

Alapok társfinanszírozásával valósul meg.

Munkában résztvevő kollégák:

Dr. Turai Endre egyetemi docens, 
ME, Geofizikai Intézeti Tanszék

Jakab Krisztián kutató,
ME, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet

Kárpi Marcell kutató, 
ME, Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet



Köszönöm a figyelmet!


