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Új szénterület a Gerecse DK-i előterében
írta: dr. Landesz István

I. Bevezetés

Egyik legnagyobb eocén barnakőszén-meden
cénk, a közel 70 év óta fejtés alatt álló tata
bányai medence kőszénkészlete kimerülőben 
van. Iparunk nagyarányú fejlesztése ugyan
akkor a kőszéntermelés további fokozását kö
veteli meg.

A földtani kutatás feladata, hogy a roha
mosan fogyó készletek pótlására újabb terme
lésbe vonható területeket kutasson fel.

A tatabányai medence produktivitási vona
lától D-re az oroszlányi kőszénmedencéig, Ny- 
ra a Kis-AlfÖld felé csatlakozó területen (Kör- 
nye, Kecskéd, Dad, Kömlőd, Kocs vonalában), 
valamint É-ra az alaphegység-vonulat előteré
nek folytatásában (Vértesszölos, Baj, Tata kör
nyékén) számos kutatófúrás mélyült, de ezek 
nem találtak kőszéntelepeket.

A Gerecse-hegység triász sasbércei által kö
rülfogott nagyegyházai—csordakúti produktív 
medence alsóeocén kőszéntelepei dr. Vitális 
István 1923—1928-ban mélyített fúrásai óta is
meretesek. A medence kőszénkészlete a nagy 
karsztvízveszély, s az ebből következő, bánya
nyitással járó kockázatosság miatt mind a mai 
napig, mint „tartalékolt készlet” szerepelt Rész
letes megkutatása folyamatban van.

A Gerecse K-i előterében: Mány, Gyermely 
környékén a század első felében folytatott ku
tatások nem mutattak ki műreérdemes kőszén
telepeket. A kutatóvéső legfeljebb vékonyabb 
kőszéntelepeket harántolt, általában azonban a 
magasabb eocén nummuliteszes rétegek átfú
rása után közvetlenül a triász alaphegységbe 
jutott. Akadnak olyan fúrásadatok is, melyek 
szerint a kutatófúrást a túl vastagnak bizonyult 
takaróréteg átharántolása előtt leállították. A 
régi kutatásokat folytató M. Á. K. és a Salgó
tarjáni Kőszénbánya Rt. a fúrások kitűzésénél 
nyilván a sekélyebb medencealjzatokat keres
ték, így a mélyfúrási és bányászati szempontból 
költségesebbnek ígérkező mélyebb területek 
megkutatása háttérbe szorult.

A régi fúrások adatai általában hiányoznak, 
vagy megbízhatatlan formában állnak rendelke
zésre.

Továbbra is feltételezhető volt tehát, hogy a 
Gerecse DK-i előterét képező medencealakula
tok mélyebb pontjain ott rejtőzik az eocén láp 
üledéke, a barnakőszén.

Csabái—Mány környékén, a nagyegyházai— 
csordakúti medence K-i folytatásában 1964-ben 
öt fúrásból álló szelvény lemélyítésére került 
sor. A kutatást a Dunántúli Földtani Kutató

fúró Vállalat végezte, a Magyar Állami Föld
tani Intézet távlati kutatási költségkeretéből. 
A lemélyített 5 fúrás összesen 2092,06 fm. 
Mélységük 332,00 m-től 528,00 m-ig terjed, át
lagmélység 419,00 m. A fúrásokat végig mag
mintavétellel mélyítettük, s adataikat korot- 
tázsméréssel ellenőriztük.

Kutatásaink figyelemre érdemes eredmény
hez vezettek: a lemélyített 5 fúrás közül 4 pro
duktívnak bizonyult.

Az alábbiakban röviden vázoljuk az érintett 
terület eddig kialakult földtani képét: rétegta
nát, tektonikai és hidrogeológiai viszonyait, va
lamint a továbbkutatás lehetőségeit. Kiértéke
lésünk alapját a Csabdi—Mány környékén 
1953—55-ben mélyített Cs. 5.—9. jelű fúrásunk, 
valamint a nagyegyházai-medence közvetlen K-i 
folytatásában levő, régi Salgó Rt. fúrások által 
kimutatott kisebb szénterület (Csordakút) pro
duktivitásának ellenőrzésére 1962-ben mélyített 
Cs. 1.—4. számú fúrásaink adatai képezik. Ezek 
a fúrások a nagyegyházai medencétől kiindulva 
Mány községig egy K—Ny-i irányú szelvény
ben mélyültek. A fúrások kőzettanyagának üle
dékföldtani vizsgálata a Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró Vállalat anyagvizsgáló laborató-
roumában részben elkészült, részben folyamat
ban van.

II. Rétegtani felépítés

A) Alaphegység

Á terület alaphegységét a Gerecse sasbércei
ben külszínen is jól ismert felső triász fődolo
mit és dachsteini mészkő képezi. A triász utáni 
hosszú szárazföldi időszak lepusztító hatása 
miatt túlsúlyban az idősebb dolomit van jelen. 
A szóbanforgó szelvényben mélyített 9 fúrás 
közül csak a Cs. 1. és Cs. 5. sz. fúrás ütötte 
meg a medenceüledékek alatt a fiatalabb (nóri- 
raeti) dachsteini mészkövet, mely fehér, ró
zsaszín-foltos, kemény, éles-szilánkos törésű, 
kryptokristályos, 95,8% karbonáttartalmú kőzet 
A többi fúrás által kimutatott dolomit erősen 
mállott, repedezett, sőt felső szakaszát vastag 
dolomitmurva-dolomitliszt képezi, mely pl. a 
Cs. 9. sz. fúrásban meghaladja a 60 m-t. A fe
héresszürke, szürkéssárga színű osztályozatlan 
dolomittörmelék helyenként sárga színű dolo- 
mitporos-meszes agyaggal összecementált brecs- 
csia formájában van jelen.
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B) Medenceüledékek

1. Eocén

a) Alsóeocén

aa) Szárazföldi-édesvízi feküüledékek.
A terület a felső triász után kiemelkedett. 

Az üledékképződés csak az eocén elején indult 
meg újból. Az alaphegység egyenetlen, mállott 
felszínére az epirogén jellegű süllyedés követ
keztében összefüggő, teljes fejlődéssorozatot 
képviselő üledékek: törmelékes szárazföldi,
majd édesvízi-mocsári, csökkentsósvízi, végül 
tengeri képződmények rakódtak le. A sorozat
ban a szárazföldi képződmények alsó szintjét 
még mállott dolomit és mészkőtörmelék képvi
seli. Erre helyenként rétegzetten, vörösesbarna, 
bauxitjellegű agyag települt, mely DTA. és 
Rtg. vizsgálatok szerint az alumíniumoxid ás
ványok közül sok kaolinitet, kevés hidrargilli- 
tet, böhmitet és diasport tartalmaz. Vörös szí
nét vasásványok: goetit, hematit adják. Felté- 
telehzhető, hogy a krétában keletkezett, majd 
áthalmozódott-átdolgozott bauxittal állunk 
szemben, mely a nagyegyházi medence egyes 
fúrásaiból is ismeretes, közvetlenül az alap
hegységre vagy az édesvízi feküagyag közé te
lepülve. A bauxitjellegű vörösagyag nem álta
lános elterjedésű, fúrásaink közül csak a Cs. 1. 
harántolta 1,20 m vastagságban.

A bauxitjellegű vörös agyagra, annak hiá
nyában közvetlenül az .alaphegység mállott fel
színére jellegzetes szürke, képlékeny, karbonát
mentes, kőzetlisztes, enyhén pirites, faunamen
tes édesvízi agyag települ. Ez adja az alsóeocén 
köszéntelep-összlet feküjét. Elsősorban az egy
kori medencealjzat felszínének egyenetlensé
geit, mélyedéseit töltötte ki, vastagsága ezért 
nem egyenletes. Fúrásainkban mindössze 0,10—
5,00 m között változik.

ab) Kőszéntelep-csoport.

Az eocéneleji lassú süllyedés következtében 
létrejött édesvízi (karszt) tó, melynek vízéből 
kezdetben az édesvízi feküagyag lerakódott, 
idővel feltöltődött, s a térszín elláposodása, dús 
lápnövényzet vegetációja indult meg. A láp el
halt növényzetének szapora felhalmozódása so
rán összegyűlt szerves anyagból kőszéntelepek 
keletkeztek.

A pelites üledékképződés kezdetben a kősze
nes képződményekben is jelentős. Az anorgani
kus feküagyag általában fokozatosan megy át 
szerves festődésű barna, majd szenes agyagba, 
a szerves anyag túlsúlybaj utásával agyagos 
barnakőszénbe, majd jóminőségű, fényes barna
kőszénbe.
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Megkutatott szelvényünk alsóeocén kőszén
telep összlete — hasonlóan a szoszédos nagy
egyházai medence kőszéntelep összletéhez — 
kéttelepes kifejlődésű.

Az alsó telep zömmel a 2000—4000 kai. mi
nőségű csoportba tartozó agyagos barnakőszén
ből („égőpala”) áll, bár a telep felső szakaszán 
már 400 kal.-t jóval meghaladó fűtőértékű pa
dok is megjelennek. Az alsó telepet a Cs. 3. és 
Cs. 6. sz. fúrásban két-két meddő közbetelepü
lés tagolja három padra. A 8. sz. fúrás (16,80 m) 
vastag alsó telepének alján 2000—4000 kai. kö
zötti agyagos barnakőszénpadok 200 kai. alatti 
művelésre nem érdemes minőségű szenes 
agyagpadokkal váltakoznak.

Az alsó telepcsoport anyagának lerakódása 
után egy erősebb süllyedési szakasz következ
tében a víz ismét elárasztotta a medencét. A 
szerves anyag felhalmozódása a láp növényze
tének elpusztulása miatt hosszú ideig szünetelt. 
Ezalatt édesvízi mészkő ülepedett le, majd to
vábbi süllyedés során a tengervíz is behatolt 
a medencébe, minek következtében csökkent- 
sósvízi agyagmárga képződött. A két kőszén
telepet elválasztó meddő közbetelepülés vastag
sága Ny-cjf, nagyegyházi medencéhez csatla
kozó részen meghaladja a 20 m-t. K felé foko
zatosan elvékonyodik, s a 8. sz. fúrásban már 
mindössze 4 m.

Csak a medence feltöltődése után, a lápte
nyészet újbóli elszaporodásval indult meg újra 
a szervesanyag felhalmozódás, mely a felső te
lep képződését eredményezte.

Az alsónál általában vékonyabb felső 
telep túlmyomórészt 4000 kai. fűtőérték 
feletti minőségű kőszénből áll. A Cs. 2. sz. fú
rás felső telepét egy, a Cs. 3. sz. fúrás felső 
telepét három, a Cs. 8. sz. fúrás felső telepét 
két meddő közbetelepülés tagolja.

A két telep meddő közbetelüléseinek anyaga 
megegyezik a telepeket elválasztó meddő be
ágyazások anyagával.

(A Cs. 6. sz. fúrás telepének minősége eltér 
a szelvény többi fúrásáétól, amennyiben alsó 
telepe tiszta minőségi szénből, felső telepe pe
dig tiszta égőpalából áll.)

A két alsóeocén telep összvastagsága egyéb
ként rendkívül változó. Az alsó telep legvéko
nyabbnak a Cs. 1. sz., legvastagabbnak a Cs. 8. 
sz. fúrásban (szenes agyagpadok elhagyásával 
13,30 m), míg a felső telep legvékonyabbnak 
a Cs. 2. sz. (0,72 +  0,40 m), legvastagabbnak a 
Cs. 6. sz. fúrásban (2,70 m) mutatkozott.

A kőszéntelep-összlet Ny-ról K-i irányban 
haladva először vékonyodni (Cs. 2., Cs. 1. sz. 
fúrások), majd erősen vastagodni látszik. A 
legnagyobb vastagságú telepösszletet eddig a 
Cs. 8. sz. fújásban harántoltuk, ahol a műre 
érdemes kőszénpadok (7 pad) összvastagsága 

115,60 m.

1, sz. táblázat

Minőségi csooprt
Fűtő-
érték

kg/cal.
Hamu

%
IUó
%

Ifejsúly
g/cm3

I. Barnakőszén 
4000 kai. felett 4930 10,53 37,66 1,36

II. Agyagos 
barnakőszén 
(„égőpala”) 
2000—4000 kai.

V

2934 36,85 29,42 1,61

A Cs. 6. és Cs. 8. sz. fúrások alsó eocén köszémftelep- 
összleténék átlagmin őségé.

ac) Kőszénfedő összlet.

Az alsóeocénbeli felső telepösszlet lerakódása 
után újabb süllyedés következett be, mely le
hetővé tette a tenger előrenyomulását. Dús 
csökkentsósvízi faunával jellemzett kőzetlisztes 
agyag, agyagmárga és márgapadok ülepedtek 
le, melyek mintegy 3—5 m átlagvastagságban 
a kőszéntelep közvetlen fedőjét képezik. Jelleg
zetes ősmaradványai: Anomya gregaria Bayan, 
Meretrix sp., Ostrea sp. A Foraminiferák kö
zül tömegesen vannak jelen a Nonion-félék: N. 
elongatum d’Qrb., N. commune d’Orb.* N. 
boueanum d’Orb., valamint a Globorotalia cf. 
spinigera Terq.

ad) Foraminaferás-molluszkás márga- 
összlet. |

A tenger fokozatos térhódításával további 
márgaösszlet képződött, melyben tömegesen je
lennek meg a Nummulitesek. Gazdag Foramini- 
fera társaságából a legjellemzőbbek: Nummu- 
lites subplanulatus Hantk., Virgulina hungarica 
Hantk., Operculina granulosa Leym., Bulimina 
sp., Cibicides sp.

Ez a mintegy 30—40 m vastag típusos 
megfelel a nagyegyházai medence foraminife- 
rás-molluszkás márgaösszletének. Szintben azo
nos eocén kőszénmedencéink legtöbbjében álta
lános elterjedésű „operculinás márga” szinttel, 
de sem a nagyegyházai medencében, sem a 
csabdi-mányi kutatási szelvény fúrásaiban nem 
olyan jellegzetes kifejlődésű.

b) Középső eocén.

Az alsóeonén foraminiferás-molluszkás már
gaösszlet kőzetkifej iődés alapján inkább a rá
települő középső eocén (lutéci emelet) sekély
tengeri márga, mészmárga, mészkőösszletéhez 
hasonló, melytől a folyamatos, észrevétlen át
menet miatt mind őslénytanilag, mind kőzet- 
tanilag rendkívül nehéz elhatárolni.
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A mintegy 50 m átlagvastagságú, túlnyomó- 
részt sekélytengeri középső eocén rétegösszlet 
is igen gazdag ősmaradványokban, elsősorban 
foraminiferákban. Alsó részét főleg asterigeri- 
nák és nummulitesek, középső, kissé csökkent- 
sósvízi szintjét Quinqueloculinák, Dentritinák 
és Hotaliák, míg felső szintjét Discorbisok és 
Nummulitesek jellemzik. (Dr. Oravecz J-né 
meghatározása alapján).

A középső eocén kőszéntelepek eddigi fúrá
sainkban egyenetlen vastagságú, meddő közbe
településekkel tagolt, lencsés kifejlődésben mu
tatkoztak. összvastagságuk azonban K-i irány
ban növekedni látszik. Fekvőjükben és meddő 
közbetelepüléseikben gyakoriak a világosszürke, 
kötetlen homokpadok. A középső eocén-telepek 
is fényes, jóminőségű kőszén és agyagos barna
kőszénpadokra oszlanak meg. A telepösszletnek 
mintegy 43%-át 4000 cal. feletti, a további 57 
%-át pedig 2000—4000 cal. fűtőértékű „égő
pala” adja.

Az üledékképződés a középső eocénben sem 
volt egyenletes. A túlsúlyban sekélytengeri üle
dékképződési helyenként csökkentsósvízi, sőt 
édesvízi-lápi kőzbetelepülések szakítják meg. 
Fúrásaink többsége (Cs. 3, 4, 5, 7, 8, 9.) a kö
zépső eocén rétegösszletben is haránolt kőszén
telepeket. Ezek közül a Cs. 7, 8, 9. sz. fúrások 
gazdaságilag is jelentős középső eocén kőszén
telepeket mutattak ki.

2. sz. táblázat

Minőségi csaoprt
Fűtő
érték

kg/call.
Hamu

%
Ilié
%

Fajsúáy
g/cm3

I. Barnakőszén 
4000 kai. felett 4093 13,97 38,29 1,38

II. Agyagos 
barnakőszén 
(„égőpala”) 
2000—4000 kai. 3215 34,87 30,79 1,63

A Cs. 7., Cs. 8. és Cs. 9. sz. fúrások kö2épsőeocén kő- 
széntelep-összleteinek átilagminősége.

7 .f V f t & á s  0.  SZÁMÚFÚRÁSOM 
KÖZEPSOEOCÉn SZÉNTELEP- f c 1 
ÖSSZLET SZELVÉNVRPJZfll??

Jelmopuorázat

Barnakőszén 
4000 kolorion fe lü l

Szenes QQyog 

Meddő

m

274,45

0,05 562,40 

C > ^  2,70 3,83(00 

364,10
0,80 ] 
0,05 
2,15

0,35 360,40

8$B
O'SD

0,20 578,00 í

b arn ak ő szén  200,45 
- 2 0 0 0  kalória zaeaoo

28^40
287,05

502,10

30460
305(00

31©,eo 
3ie;9o

1,45
580,40

045 
OfiO
Q25 385,10 

13,50 385(25

=  0,30 
0,30

2,30

12,50

0,50
0,20
08 0

4TO

0,15

—  0,55 

C "  2,50 

0 * 0

11,60

zz 0 3 0
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2. Oligocén.

Az eocén és oligocén határán bekövetkezett 
piréneusi orogenezis során a terület kiemelke
dett. Az oligocén elejét ezért szárazulattáválás 
és ezzel együttjáró lepusztítás jellemzi.

A felső oligocénben ismét epirogén süllyedés 
következett. Az eocén képződményekre az in- 
fraoligocén, denudáció okozta diszkordanciával 
általában édesvízi, átmosott eocén ősmaradvá- 
nyos agyag, csökkentsósvízi agyagmárga, majd 
jellegzetes Cyrená-s faunával jellemzett sekély
tengeri, partközeli üledékek települnek.

Az eocén képződmények túlnyomóan biogén 
és vegyi üledékképződésével szemben a felső 
oligocén összlet általában törmelékes: zömmel 
biotitos, muszkovitos, tufás, színes ásványos 
kvarchomokkő, aleurit és kőzetlisztes-homokos 
agyag, agyagmárga, vagy kötetlen fehér homok 
(alul) rétegekből áll. A molluszkás csökkentsós
vízi, sekélytengeri rétegek közé azonban he
lyenként itt is beiktatódnak édesvízi agyag, 
mészkő, néha szárazíjlati mészkonkréciós tarka 
agyagrétegek. A helyenként előforduló kőszén- 
telepecskék csekély vastagságuk és lencsés ki
fejlődésük miatt gazdaságilag jelentéktelenek. 
A felsőoligocén rétegösszletre általában jellem
ző a lencsés kifejlődés, amennyiben egyes réte
gei nem egyenletes vastagságúak, hanem arány
lag kis távolságon belül kivastagodnak, elvéko
nyodnak, vagy kiékelődnek. Vastagsága a meg
kutatott szelvényben mintegy 150—300 m.

3. Miocén.

Az oligocén-miocén határán ismét kiemelke
dett a terület, s csak a középső miocénben in
dult meg újból az üledékképződés. Dr. Báldi T. 
és Dr. Kókay J. szíves faunameghatározása 
alapján felső torion márga, mészkő, szarmata 
és pannon márga, agyagmárga, agyag- és aleu- 
rit-rétegekből álló szintek különíthetők el. A 
miocén rétegösszletet csak a Cs. 5, 6, 7, 8. és 9. 
sz. fúrásaink harántolták, mintegy 80 m átlag
vastagságban.

4. Pleisztocén

A felszínt futóhomokos lösz és sárga homo
kos agyag fedi, mintegy 15 m átlagvastagság
ban.

III. Hegységszerkezet

A szóbanforgó terület a Gerecse-hegység 
DK-i előtere. A medencealakulat keretét így 
Ny-on a Gerecse triász sasbércei képezik, me
lyek ÉÉNy—DDK-i irányú csapásvónalban je
lentkeznek. Típusos röghegységi területről lé

vén szó, az alaphegységfelszín mind a külszí
nen, mind a medenpeüledékek alatt felemelt 
sasbércek és mélyebbre zökkent tektonikai árkok 
váltakozásából áll. Feltehető, hogy a medence
aljzat egyes tábláinak dőlése közel K-i irányú, 
s a táblák a külszíni ÉÉNy—DDK-i irányú sas
bércvonulattal párhuzamos csapásirányú vető
dések mentén fűrészfogszerűén kapcsolódnak 
egymáshoz.

A tektonikus elmozdulások méretei a rendel
kezésre álló adatok alapján még nem állapít
hatók még. A megkutatásra kijelölt terület jel
lemzően dombos külszíni morfológiája, kibóvó 
sasbércei alapján azonban annak nagymérvű 
tektonizáltsága tételezhető fel.

IV. Hidrogeológiai viszonyok

A medencealjzat — mint említettük — triász 
dolomitból, vagy dachsteini mészkőből áll, 
melynek felső szakaszát jelentős vastagságú do
lomitmurva, dolomitliszt képezi. A triász me
dencealjzat a leendő bányászat szempontjából 
elsősorban karsztvízveszélyessége miatt kíván 
különös figyelmet. Az alsóeocén kőszéntelep 
alatt levő édesvízi agyagréteg vastagsága egé
szen csekély: 0,60 és 2,85 m között változik.

A medence triász kőzeteiben tárolódó karszt
víz szintje az eddig mélyített fúrásokban vég
zett karsztvízszint mérések elfogadható adatai
nak átlagaként +133,4 m A t. f. m.-ban adódik. 
A fúrások álal kimutatott teljes kőszénösszlet 
mélyen a karsztvízszint alatt van. Az eddigi 
legproduktívabb (de egyben legmélyebb) 8. sz. 
fúrás alsóeocén kőszéntelepének talpán 40,9, a 
középső eocén kőszéntelep talpán pedig 31,6 
atm. a karsztvíz hidrosztatikai nyomása. (A te
lepek 408,73 m, ill. 316,13 m mélyen fekszenek 
a karsztvízszint alatt.)

Az alaphegység felső szakaszát képező vastag 
dolomitmurvát, dolomitlisztet karsztvízveszély 
szempontjából feltétlenül meg kell különböz
tetnünk a szálbanálló karsztosodott dachsteini 
mészkőtől és dolomittól. Iga? ugyan, hogy ez a 
réteg alul közvetlenül érintkezik a mészkő vagy 
dolomitaljzattal, melyből megcsapolás esetén 
folyamatos utánpótlást nyerhet, de a bánya
térségekbe szivárgó karsztvíz áramlását mégis 
jelentős mértékben fékezheti.

A bányászatot a fedő irányából fenyegető 
vízveszély lényegesen kisebb, bár a középső 
eocén karbonátos kőzetei is karsztosodottak le
hetnek, s a  íelső oligocén 30—35%-os pórustér
fogatú (laborvizsgálat alapján), kitűnő perme- 
abilitású rétegösszlete is jelentős mennyiségű 
vizet tartalmaz, mely vetődések elérése esetén 
a bányatérségekbe zúdulhat. A fedőösszletben 
tárolt víz elsősorban széthúzásos töréseknél, 
vagy törések kéreszteződeisénél jelenthet komo
lyabb veszélyt.
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Az eddigi fúrások során végzett hidrogeoló
giai megfigyelések adatait a következőkben 
rögzíthetjük:

A miocén márga-mészkőrétegek a Gs. 8. sz. 
fúrás .132,60 m mélységben 6 liter/perc, 157,2 m- 
ben pedig 4,5 liter/perc felszínre kifolyó, vizet 
adtak. 35,77 m-nél öblítőfolyadék-veszteség mu
tatkozott. Vr : . : •

A. felső., pligocén. törmelékes rétegösszlet a 
Cs. • i . sz. fúrásban pontosan meg nem határo
zott mélységből 2 1/perc, a Cs. 2. sz. fúrásban 
pedig 94,40 m mélységből 10 1/perc felszálló 
vizet adott. A Cs. 5. sz. fúrásnál 56 m, vala
mint 100,50 m mélységben az öblítőfolyadék 
teljesen elszökött.

A középső eocén karbonátos összletben a Cs.
1. sz. fúrásnál 206,70 m mélységben öblítőfo
lyadék-veszteség mutatkozott. A Cs. 3. sz. fú
rásnál 57,80 m mélységben 130 1/pérc, a Cs. 4. 
sz. fúrásnál 27,30 m mélységben 237 1/perc, a 
Cs. 5. sz. fúrásnál 411,05 m mélységben 175 
1/perc, ugyancsak a Cs. 5. sz. fúrásnál 424,10 
m mélységben 280 1/perc vízszökést mértek.

Az alsó-eocén rötegösszletben a Cs. 2. sz. 
fúrásnál 215,65 m mélységben az öblítőfolyadék 
teljesen elszökött.

A triász alaphegység átharántolt szakaszán a 
következő víznyelések mutatkoztak:

A Cs. 2. sz. fúrásban 270,44 m mélységben 
1,7 1/perc, a Cs. 4. sz, fúrásban 161,69 m mély
ségben 1,2 1/perc, a Cs. 5. sz. fúrásban 455,00 
m mélységben 254 1/perc, a Cs. 6. sz. fúrásban 
311,50 m mélységben 330 1/perc, a Cs. 8. sz. 
fúrásban 257,60 m mélységben 1 1/perc, a Cs. 
9. sz. fúrásban 383,16 m mélységben 18 1/perc.

V. A további kutatások lehetőségei, 
várható eredmények

Fúrásaink, melyek a szóbanforgó medence
alakulat Ny-i szélén mélyültek, korántsem szol
gáltatnak még elég adatot az egész medence 
perspektivitásának megítéléséhez. Fúrásaink so
rát a régóta ismert Nagyegyháza-csordakúti 
medencék tengelyvonalában, annak K-i folyta
tásában telepítettük. Az új adatok a kéttelepes 
kifejlődésű kőszénösszlet K-i irányban való 
folytatódását igazolják, s arra engednek követ
kezhetni, hogy a kőszénösszlet vastagsága K 
felé, a medence belseje felé nő, a telepösszle- 
tet kettéosztó meddő közbetelepülés Vastagsága 
pedig csökken. (8. sz. fúrás.).

A terület az új fúrások lemélyítése előtt sem 
volt „terra incognita”, hiszen a múltban is tör
téntek itt kőszénkutatási próbálkozások. A régi 
fúrásadatok alapján úgy látszott, hogy a csor
dakúti produktív mező kőszéntelepei K felé, a 
térképen jelölt elterjedési vonalnál kiékelődnek. 
Az újabb kutatások alapján a nagyegvházai me
dence készletét megközelítő nagyságú C2 kate
góriájú kőszénkészletet vehettünk nyilvántar
tásba új mérlegtételként

Az elért eredmények felvetik a Gerecse DK-i 
előterében levő, mintegy 200 km2-nyi medence
alakulat sürgős megkutatásának szükségességét. 
Erre vonatkozó kutatási tervünket a Központi 
Földtani Hivatal 1964. decemberében jóvá
hagyta. A terület felderítő fázisban történő 
megkutatásához .1 km2-es fúráshálóban további 
41 kutatófúrás lemélyítését javasoltuk. Minde
nekelőtt a már megkezdett fúrási szelvény K-i 
irányban való folytatását, valamint egy erre 
merőleges, a 8. sz. fúrásban kereszteződő, és az 
É-i alaphegység peremig terjedő szelvény meg
kutatása látszik szükségesnek, mely 1965-ben 
kivitelezésre kerül. Felmerül a mélyfúrásos ku
tatás geofizikai kutatásokkal való előkészítésé
nek szükségessége is.

A megkutatásra javasolt terület nem egysé
ges, s valószínű, hogy a szénképződés ideji ős
földrajzi viszonyai sem voltak egységesek. Űj 
fúrásaink közül a  Cs. 5., 7. és 9. számúak al
sóeocén kőszén szempontjából meddőnek bizo
nyultak. Egyelőre nejhez eldönteni, hogy törés
zónát harántoltak-e, vagy a terület ősföldrajzi 
viszonyai következtében hiányzik-e ott a kő
széntelep? A medencében több helyen^ talá
lunk felszínre bukkanó triász sasbérceket, s 
feltételezhető, hogy ilyen kiemelt rögök fiatal 
medenceüledékekkel takarva is több helyen 
előfordulnak. Ezek pedig az eocén lápjából is 
kiemelkedő szigetek lehettek. Számolnunk kell 
az eocén utáni szárazföldi időszakok (infraoli- 
gocén denudáció, oligocén utáni kiemelkedés) 
lepusztító hatásával is, melynek egykori szén
telepek is áldozatául eshettek.

A terület felszíne is rendkívül változatos. A 
pleisztocén takaró alól kibukkanó eocén, mio
cén és pliocén rétegek tarkítják. Ny-ról K felé 
haladva tektonikai egységenként mind fiata
labb rétegekkel találkozunk. Ez a tény a me
dencealjzat K-i irányában való erős mélyülé
sére enged következtetni. Ezt igazolja a ren
delkezésre álló Bouguer-anomália térkép, vala
mint a  Perbál községtől ÉK-re mélyült P. II. 
sz. perspektivikus fúrás is, mely pleisztocén, 
pannon és szarmata rétegek átharántolása után 
felső oligocén összletben állt le 724,10 m mély
ségben.

Az eddigi eredmények máris alapos remény
kedésre jogosítanak a kutatások továbbfejlesz
tésének várható eredményeit illetően. Képzele
tünkben egy újabb, virágzó kőszénbányászat 
alapját jelentő eocén kőszén medence körvona
lai bontakoznak ki, mely a fővároshoz közel 
eső helyzete miatt is megkülönböztetett figyel
met érdemel. A remélhető készletek számszerű 
megítélésében azonban a realitás igényének 
fenntartásával helytelen lenne eltúlzott jósla
tokba bocsátkoznunk. Jogos izgalommal, de 
óvatos türelemmel várjuk meg előbb 1965-ben 
kivitelezendő, 13 fúrásból álló két szelvényünk 
megkutatását.
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A bükkábrány-emődi pannoniai barnakőszén terület
írta: Csilling László

A Bükk-hegység D-i előterében — a Búkk
al ján — mintegy száz évre visszamenőleg is
merünk adatokat a pannóniai barnakőszénről. 
Az itteni barnakőszenet azonban sokkal kisebb 
jelentőségűnek tartották, mint a mátraaljait, 
hiszen az ott folyó jelentős bányászkodással 
szemben csupán Tárd határában a múlt század 
második felében termeltek helyi fogyasztásra.

1959-ben Szebényi Lajos igen körültekintő 
és alapos munkával felmérte a Mátra- és Bükk- 
alja reménybeli lignitkészleteit, és még abban 
az évben az Országos Földtani Főigazgatóság 
utasítására Bükkábrány mellett az Északma
gyarországi Földtani Kutató-Fúró Vállalat meg
kezdte a külfejtésre alkalmas barnakőszéntele
pek perspektivikus kutatását. E kutatás 1962- 
ben — az első fúrásoktól alig 1 km-re — nagy
vastagságú, külfejtésre alkalmas barnakőszén
telepeket mutatott ki. A kutatásokkal 1962-ben 
Bükkábrány és Ernőd községek között a Mátra- 
Bükkalján eddig ismert legnagyobb összefüggő, 
külfejtésre alkalmas barnakőszénterületet derí
tettük fel.

l 1 AMM
C"-7 ' -1 Ntrexaós
m:-'] A ctírAté* Msrtptf ténjitef
---

ű/hküJó'
tétáé/ilkíztfaJ

Az 1963-ban és 1964-ben folytatott felderítő 
kutatás eredményeképpen nagy vonalakban ki
rajzolódott a külszíni művelésre alkalmas terü

let határa, az 1962-ben megismert területet D 
felé tovább kiterjesztve. A kutatások eredmé
nyeinek feldolgozása folyamatban van.

A kutatófúrások száraz magfúrással mélyül
tek, és túlnyomó részükben az Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet miskolci karotázs csoportja 
méréseket végzett. Három fúrás anyagán a Du
nántúli Földtani Kutató-Fúró Vállalat központi 
laboratóriuma földtani anyagfeldolgozást, öt fú
rás széntelepein pedig a Bányászati Kutató In
tézet tájékozódó technológiai minősítő vizsgá
latot végzett.

1963. folyamán vállalatunk egy munkacso
portja, amelynek munkájában Kiss Klára, Os- 
wald György és Pálfy József geológusok is 
közreműködtek, a területről az ott lemélyült 
83 db felderítő fúrás alapján összefoglaló föld
tani jelentést készített. A jelentés készítésé
ben nagy segítségünkre volt a miskolci karo- 
tázscsoportnak a karotázsvizsgálatokról készí
tett területi jelentése, valamint dr. Rákosi 
Lászlónak „A Bükkábrány 15. sz. fúrás paly- 
nológiai vizsgálata” című dolgozata.

Ezen összefoglaló jelentés alapján ismerte
tem a perspektivikus pannóniai barnakőszén
kutatás eme igen jelentős eredményét.

Földtani viszonyok

A tárgyalt terület Bükkábrány, Vatta, Ernőd, 
Csincsetanya, Mezőkeresztes és Mezőnyárád 
községek között helyezkedik el. É-i szélén a 3. 
sz. főútvonal, a D-in pedig a Budapest—Miskolc 
közötti vasútvonal halad át.

Földtanilag É-ról a Bükkhegység mezozoos és 
harmadidőszaki képződményei határolják, ame
lyek a kőolajkutató fúrások tanúsága szerint 
mélybesüllyedve a terület alatt is megtalálha-
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tók, D felé pedig az Alföld holocén-pleisztocén 
üledékekkel borított medencéje fekszik.

Csak egy fúrásunk harántolta a teljes szénte
lepes rétegsort, mivel a kutatás célja külszíni 
fejtésre alkalmas barnakőszéntelepek felderítése 
volt. Ez a fúrás a területtől D-re mélyült és 
mintegy 550 m vastag pannóniai összlet harán
tolása után érte el a szarmata riolittufát. La
boratóriumi feldolgozása még folyik. Az elsőd
leges feldolgozás az alsópannóniai alemeletet is 
kimutatta a felsőpannóniaihoz hasonló kőzet
tani kifejlődésben, a felsőpannóniainál jóval 
vékonyabb barnakőszéntelepekkel. A szarmata 
riolittufa közvetlen fedőjében is volt egy vé
kony bamakőszéntelep.
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A pannóniai rétegsort a széntelepek, illetve 
telepösszletek nagy száma jellemzi.

A következőkben barnakőszén, illetve meddő- 
padnak nevezzük a barnakőszéntelep makrosz
kóposán, valamint fűtőérték alapján egynemű
nek tekinthető szakaszát.

Barnakőszéntelepnek nevezzük a barnakő
szén és meddőpadok összességét. Ha a köztes 
meddőpad vastagsága több mint 1 m, az alatta

és felette elhelyezkedő barnakőszénpadokat kü
lön telepnek tekintjük.

Telepösszletnek nevezzük azon barnakőszén- 
telepek összességét, amelyek kimutathatóan 
összefüggésben vannak egymással, tehát a terü
let valamely fúrásában egy telepként jelent
keznek, függetlenül attól, hogy szétválásuk 
után milyen vastag lesz az egyes telepek kö
zötti meddő szakasz.

A telepösszleteket arab számokkal jelöltük.
Tekintettel arra, hogy a jelentésben feldolgo

zott telepeknek mind a fekvőjében, mind pedig 
a fedőjében újabb telepek megjelenése várható, 
a legvastagabb és legnagyobb kiterjedésű telep- 
összletet „0” számmal jelöltük, felette +, alatta 
pedig — előjellel számoztuk a telepösszleteket. 
Á telepek a telepösszlet számát és felülről le
felé haladva latin kisbetűs jelet kaptak.

A rétegazonosítást nagyon megnehezítette, 
hogy a fúráspk nem haránolták a teljes pannó
niai összletet. Így hiányzik az azonosításhoz 
legjobban felhasználható szint, a pannóniai bá
zis. Nagy könnyítést jelentett ezzel szemben, 
hogy.a területen valószínűleg egyáltalán nem 
voltak tektonikai mozgások. Az azonosítást a 
barnakőszéntelepek alapján végeztük, felhasz
nálva minden rendelkezésre álló adatot( mak
roszkópos leírás, elemzési adatok, karotázsgör- 
bék stb.) |

A „0” telepösszlett felett 4, alatta pedig 
7 — tehát összesen 12 telepösszletet, ezen 
belül pedig 44 telepet sikerült azonosítani. 
Nem sikerült azonosítani a terület legmélyebb 
(Bükkábrány 15. sz.) fúrásában harántolt alsó 
12 telepet, amiből a felső 6 feltehetően azonos 
a „—4”, „—7” telepösszletek telepeivel. Ezek 
szerint összesen mintegy 50 telepet harán- 
toltak. A telepek változó kiterjedésűek és vas
tagságúak.

A pannóniai rétegösszletben a barnakőszén
telepek mellett az agyag és homok között levő 
minden lehetséges átmenettel találkozunk, de 
alárendelten kavics is található. E kőzetek ál
talában horizontálisan és vertikálisan éles határ 
nélkül mennek át egymásba. Gyakran a cm-es 
vagy dm-es homokos és agyagos rétegek sűrűn 
váltakoznak egymással.

A fúrásokból makrofauna nem került elő, a 
mikrofauna vizsgálatok is csak 1-2 spongia-tű- 
töredéket mutattak ki.

A meddőképződmények sokkal nehezebben 
azonosíthatók, mint a telepek. A magasabb 
szinteken követhetők a DNy-i részen vastag 
homokrétegek, az ÉNy-in pedig a többé-kevés- 
bé homokos agyagok.

A telepösszletek vastagságát, szerkezetét, 
egymástól való átlagos távolságát és a meddő 
rétegsor felépítését a mellékelt ideális szelvény 
(2. ábra) és két hossz-szelvény (3, 4. ábra) szem
lélteti.
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A telepösszletek ismert területi elterjedése 
igen változatos. Az alsó telepösszleteket („—7”, 
„—2”) csak a terület ÉNY-i részén^ tárták fel. 
Legnagyobb kiterjedésű a „0” és „—1” telep
összlet, bár az É-i részen a lepusztulás egészen 
a „—2” telepösszletig hatolt. A felső telepek csak 
a terület DK-i részén ismeretesek, felfelé ha
ladva egyre kisebb kiterjedésben. A telepössz
letek általában D és K felé haladva egy több 
telepre ágaznak szét. Pl. a „0” telepösszlet 
a terület ÉNy-i részén 1, a DK-in már 8 
telepből áll. Észak felé a telepelágazás 
csak igen alárendelten figyelhető meg, rend
szerint közvetlenül a teljes elmeddülést meg
előzően. Több esetben megfigyelhető volt, hogy 
a szétágazott telep tovább haladva ismét egye
sült, ami a telepelválasztó meddő Összlet len
csés kivastagodása miatt állhatott elő. A szét- 
ágazás általában a barnakőszén vastagságának 
a csökkenésével jár.

Pl. a „0” telepösszlet a Ny-i részen egytele- 
pes kifejlődésű és csaknem minden fúrásban 
több mint 10 m vastagságú, ugyanakkor a K-i

részen 5-6 telepre ágazva már mindenütt jóval 
vékonyabb.

Az ÉNY-i részen Bükkábrány és Vata közsé
gek között a széntelepes csoport lepusztulási 
felületére települ egy (makroszkóposán) a szén
telepes csoport meddő kőzeteivel teljesen meg
egyező kifejlődésű agyagos összlet. Jelenleg 
még nem tudtuk eldönteni, hogy a képződmény 
idősebb pleisztocén, esetleg levantei-e. Kétség
telen, hogy alatta a széntelepes rétegsor egy- 
része lepusztult, fölötte pedig a quarter terü
letünkön ismert képződményei eróziós diszkor- 
danciávai települnek.

Egyes fúrásokban a széntelepen belül néhány 
cm vastag riolittufa betelepüléseket észleltünk. 
A területen csak egy helyen, a Bá. 24. sz. fú
rás 0/g telepében fordult elő egy 5 cm vastag 
riolittufa betelepülés, de a területtől néhány 
km-re levő Tibolddaróc környékén igen sok 
esetben észleltük. A tufaanyag enyhén réteg
zett, erősen bontott. Eredeti, ill. áthalmozott 
voltát nem sikerült makroszkóposán eldönteni. 
Érdekessége, hogy benne nagy számban diato- 
máceák találhatók. Különösen feltűnő ez a je
lenség azért, mert a meddő kőzetekben a tufa
anyag egészen alárendelt.

Térképen ábrázoltuk a postpannóniai denu- 
dációs térszín domborzatát és litológiai felépí
tését. A ritka fúrási hálózat miatt a kaoott kép 
eléggé vázlatos, a terület főbb sajátosságai 
azonban így is szembeötlőek. Kirajzolódik a te
lepek lepusztulási vonala, valamint a homokos 
kőzetek területi elhelyezkedése, amely a víz- 
utánpótlódás értékelésénél jelentős.

A negyedkori képződmények a miocén rio- 
littufák áthalmozott és elbontott anyagából 
származnak. Az elbontás foka szerint a kőze
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tek széles skáláját lehet megkülönböztetni a 
tufától az agyagig. Helyenként néhány dm 
vastagságban horzsakőfeldúlásokat is észlel
tünk. A földtani térképezés során különválasz
tott különféle pleisztocén és az alárendelt ho- 
locén képződményeket a fúrásokban nem tud
tuk különválasztani.

Bükkábrány környékén a Kácsi és Sályi pa
tak völgyében vastag homokréteget, Ernőd kör
nyékén pedig kavicsréteget is tartalmaz a quar- 
ter összlet.

A terület tektonikai viszonyainak megisme
réséhez a km-es hálózatban telepített fúrások 
nem sok adatot szolgáltattak. Annyi minden
esetre megállapítható, hogy a pannóniai kép
ződményekben jelentős elmozdulásokat okozó 
vetődések már nem nyomozhatok. A terület 
alatt húzódó Vatta—Maklár-i árok helye sem 
ismerhető fel a kismélységű fúrások alapján.

A fúrások mintaanyagán a száraz magfúrás 
miatt nem mutathatók ki elmozdulási síkok, 
az öblítéses magfúrással fúrt magokon azonban 
kisebb elmozdulási síkok láthatók. A szénkőzet
tani vizsgálatok is mutattak ki mikroszkópi 
méretű elmozdulásokat. A szomszédos Tárd 
községben levő pleisztocénnek tartott homok
feltárásokban is megfigyelhetők dm-es elmoz
dulások. E kis elmozdulások azonban atektoni- 
kus okokra — kompakcióra — vezethetők visz- 
sza.

Megszerkesztettük a legállandóbb rétegtani 
szint — a „0” széntelepösszlet fedője — szint- 
vonalas térképet (5. ábra). E térképről leolvas
ható, hogy a pannóniai összlet átlagos csapás
iránya DNYNY—ÉKK, amely a terület K-i 
részén Ny—K-i irányba csap át. A rétegek át
lagos dőlése DDK-i irányú 2-3°. A terület 
ÉNy-i részén a Vatta 15. és 19. sz. fúrások kö
zött kimutatható a réteg visszahajtása. Egy

másik visszahajtás a Tibolddaróc 49. és Sály 
1. sz. fúrások között mutatható ki. E vissza- 
hajlások eredhetnek gyenge gyűrődéstől is, kis 
méretük azonban inkább a kompakcióból ere
dő hullámosság lehetőségét valószínűsíti.

A terület hidrogeológiai viszonyainak meg
ismeréséhez a felderítő kutatási fázisban vég
zett vizsgálatok távolról sem elegendők, a meg
szerzett adatok alapján azonban nagyvonalú 
hidrogeológiai képet alkothatunk a területről.

Hidrogeológiai szempontból a pannóniai réte
gek sokkal fontosabbak a quarter rétegeknél, 
mivel az utóbbiak főleg agyagból állnak. A pan- 
nóniai homokrétegek általában feszített vizet 
tartalmaznak, melyeknek nyugalmi szintje kö
zel azonos: területünkön +120—125 m A. f. 
A különböző homokrétegek kommunikálnak el
sősorban amiatt, hogy a köztük levő agyagré
tegek nem vízzárók, csak vízrekesztők (homo
kosak), és az egyes rétegek kőzettani felépítése 
sem azonos nagyobb távolságban. Legtöbb 
esetben az agyagrétegek mind vertikálisan, 
mind horizontálisan folyamatosan mennek át 
homokos agyag, majd agyagos homokrétegekbe, 
ami méginkább elősegíti a kommunikációt az 
egyes víztartó rétegek között.

A D-i részen jórészt felszökő vizet kaptunk, 
maximálisan 1200 1/perc vízhozammal. Ez utób
bi esetben a homok igen jó áteresztő képességű, 
legtöbbször azonban finomszemű, amikor az 
áteresztő képesség igen gyenge. A kémiai vizs
gálatok szerint a vizek jellege kalcium-magné
zium-, nátriumhidrokarbonátos.

E néhány adat inkább csak kijelöli a további 
vizsgálatok irányát, amelyek a hidrogeológiai 
viszonyok pontos tisztázásával a terület vízte
lenítésének megtervezéséhez szükséges paramé
tereket biztosítják.

Jelenleg a terület felderítő jellegű hidrogeo
lógiai kutatása folyik.

Barnakőszén

A barnakőszénteíepek felépítése makroszkó
posán is igen változatos (ún. „dobostorta” fel
építés). Kisebb-nagyobb vastagságú fás és föl
des barnakőszénpadok váltakoznak agyagos 
barnakőszén, szenesagyag- és agyagpadokkal. 
A Bányászati Kutató Intézet vizsgálatai szerint 
ez a nagy változékonyság csak a hamutartalom
ban jelentkezik, a telepek organikus anyaga 
kémiailag elég homogén.

A szénkőzettani vizsgálatok szerint az organi
kus sávféleségek közül a durit az uralkodó, 
amellett a minták nagy részének jelentős égő- 
pala és meddőtartartalma is van. A Bányászati 
Kutató Intézet mérései szerint az alapanyag el- 
gélesedett sejthalmazokból, szöveti foszlányok
ból és részben anorgaonikús szennyeződésekből 
álló detritusz.
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A  „0” telepösszletből származó mintákban 
jelentős, a —1 telepösszletből származókban 
alárendelt a különböző mértékben bontott szer
kezetű szöveti elemek (xilit, periblinit) mennyi
sége. A vizsgálatok szerint eléggé gyakori a gom
básodás. Általában jellemzők az oxidációs f oltok. 
Gyakori a pirittartalom, amely részben kristá
lyos formában, részben globuíitként jelentkezik, 
sok esetben oxidációs szegéllyel. Gyakori az 
allochton anyag is a csiszolatokban. Keletkezési 
körülményei szerint a vékony telepek többsége 
mélylápi, a vastag telepek nagyobb része se- 
kélylápi, láperdei képződmény. Egy-két min
tán deltajellegek is kimutathatók.

A Bükkábrány 15. sz. fúrás palynológiai vizs
gálata alapján dr. Rákosi László megállapította, 
hogy a vizsgált időszakban a klíma kiegyenlí
tett volt, nagyobb hőigényű fajokban szegény, 
így a vegetáció változását a térszín oszcilláció
jában kell keresni.

Rétegtani szempontból 4 palynológiai zóna 
volt elkülöníthető a fúrásban.

Az első zónában (197,5—162,5) öt ízben tör 
előre a szárazabb mocsári és láperdei vege
táció, és kétszer mutatható ki a mikroplankton 
előretörésével jellemzett transzgresszió.

A második zónát (152,4—68,5) a hegyvidéki 
pollenek dominanciája jellemzi.

A harmadik zóna (68,5—56,5) változatos tér
színt jelez: Partmenti erdők, mocsarak, végül 
tavi vegetáció.

A negyedik zónában (56,5 m felett) a lombos 
fákat kiszorítják a fenyőfélék, majd kevés spo- 
romorphát tartalmazó üledékek zárják a réteg
sort.

Az első és második zónába azonosíthatatlan 
telepek tartoznak, bár lehet, hogy a felsők a —7, 
—4 telepössziettel azonosak. A harmadik zónát 
a —3 telepösszlet alkotja, negyediket pedig a 
—2 és —1 telepösszlet.

A szénkémiai és technológiai vizsgálatok sze
rint a bükkábrányi barnakőszén kis karbontar
talmú, ennek megfelelően nagy illótartalmú és 
aránylag kis tisztaszén égésmelegű barnakőszén- 
féleség. Alacsony tisztaszén égésmelege és kar
bontartalma kis szénülési fokán kívül alacsony 
bitumen- és kátránytartalmával függ össsze. 
A  kéntartalom nagyobb része finom elosztású 
piritként van jelen az anyagban.

Szénülési foka szerint a 14. EGB osztályba, 
a kátrányhozamok figyelembevételével pedig a 
14-00 és 14-10 EGB kategóriába sorolható. 
A KGST által elfogadott kőzettani osztályozás 
szerint hemixilites detritusznak minősíthető.

Feltűnő, hogy a makroszkóposán sok fás szer
kezetű elegyrészt tartalmazó barnakőszén xilit- 
tartalma mindössze 3-4%, de maximálisan sem 
több mint 10%. A xilit anorganikus anyaggal 
átitatott és bomlási foka igen előrehaladt. En

nek következtében cellulóz előállításra nem jö
het számításba. .

A szénanyag az erőművi felhasználás szük
ségleténél jobb minőségű és tisztább része — 
esetleg előkészítéssel — szénnemesítési alap
anyagként is számításba jöhet, anélkül, hogy a 
maradék erőművi felhasználhatósága csorbát 
szenvedne.

Kötőanyag nélküli brikettezésre az anyag 
nem a legmegfelőbb, viszont ahidrálás, vagy 
alacsony, ill. magas hőfokon történő lepárlás 
után — részben brikettezve — 4—6000 Kcal/kg 
fűtőértékű háztartási tüzelőanyagot lehet belőle 
előállítani.

Nem tartalmaz az anyag gyakorlatilag ki
nyerhető mennyiségű montánviaszt.

A hamu a legtöbb esetben tartalmaz báriu
mot, rezet, krómot, galliumot, germániumot, 
molibdént, nikkelt, stronciumot, titánt és va- 
nádiumot, de nem kitermelésre érdemes meny- 
nyiségben, így különleges nyersanyagként nem 
jöhet számításba.

A barnakőszén mennyiségének és minőségének 
felmérésénél elsősorban meg kellett határozni 
az úgynevezett földtani készletet, amely az Or
szágos Ásványvagyon Bizottság előírásainak 
megfelelően, csupán a barnakőszénpadok kész
letét tartalmazza, a meddőpadok készlete nél
kül, függetlenül attól, hogy a termelés során 
milyen mértékben keveredik meddő anyaggal.

A bányászatnak az előzőnél sokkal nagyobb 
szüksége van a teljes telepek készletére, amely 
a vékony meddőpadok készletét is magában 
foglalja. A termelés során ugyanis a vékony 
meddőpadok külön termelése, vagy különválo- 
gatása gazdaságosan nem oldható meg, de szük
ségtelen is, hiszen a kitermelt barnakőszén fo
gyasztója a hőerőmű az ilyen, ún. „erőművi 
szénkeveréket” használja fel.

A telepeket elválasztó meddőréteg minimális 
vastagságát ( lm )  úgy választottuk meg, hogy 
a már viszonylag gazdaságosan különfejthető 
meddő, a teljes telep készletét ne növelje fe
leslegesen.

A teljes telepi készlet valamivel nagyobb 
mennyisége aránypsan gyengébb minőséggel 
párosul, így a kalóriában mért készlet a két 
készletfajtánál gyakorlatilag azonos.

Harmadik készletfajta az ún. ipari készlet, 
amely a területekre érvényes műrevalósági ha
tárok alapján, a termelési technológia követel
ményeit figyelembe véve készül, és első köze
lítésben megadja az iparilag ténylegesen hasz
nosítható barnakőszén mennyiségét. Jellegéből 
következik, hogy meghatározása túínő a kutató 
geológusok feladatkörén.
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Térképeken összehasonlítottuk a széntelepek 
jellemző, iparilag fontos sajátosságainak alaku
lását a különböző készletfajtáknál. Az adatok 
a fúrásokban harántolt összes, a készletszámí
tásnál figyelembe vett barnakőszéntelepre vo
natkoznak. 1

A szénvastagsági térképeken (6. ábra) a teljes 
és tisztaszén telepeknél nagyon hasonló a vas
tagságvonalak lefutása, csak a teljes telepvas
tagság kb. 10—20%-kal nagyobb a tisztaszén- 
vastagságnál.

Mindkét térképen a Vatta 8., Mezőkeresztes 
3., Mezőkeresztes 6. sz. fúrások környékén 
legnagyobb a telepvastagság. Az ipari készlet
számítás adatait ábrázoló térképen már jelen
tős változások vannak. Legfeltűnőbb az, hogy 
a területnek csak egy része tartalmaz a ielen- 
legi álláspont szerint iparilag hasznosítható

barnakőszenet. Az itt szereplő vastagságadatok 
is teljesen mások, mint a másik két térképen. 
Ez természetes is, hiszen a fúrásokban harán
tolt telepeknek csak egy része ipari jelentőségű.

Az átlagminőség megoszlása a teljes telepnél 
és a tisztaszénnél nem olyan hasonló jellegű, 
mint a vastagság; esetében láttuk, hiszen a te
lepekben levő meddő fúrásonként más és más. 
Nem hasonlít egyikhez sem az ipari készletek 
fűtőérték megoszlása.

Külszíni bányászkodás esetén döntő fontos
ságú a fedőrétegeknek a barnakőszéntelepekhez 
viszonyított vastagsága, azaz a fajlagos fedő
vastagság. Kifejezi, hogy 1 méter barnakőszén 
kitermeléséhez hány m vastag fedőréteget kell 
eltávolítani. E mutató alapján lehet kijelölni, 
hogy a terület melyik része alkalmas kül
színi bányászkodásra. A teljes telepre és a tisz-
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taszénre vonatkoztatott megoszlások csaknem 
teljesen hasonló lefutásúak, azzal a különbség
gel, hogy a teljes telepre vonatkozó értékek 
arányosan jobbak a tisztaszénre vonatkozóknál. 
Gyakorlati szempontból elsősorban a teljes te
lepre vonatkozónak van nagy jelentősége.

A terület gazdasági jelentősége

A jelentés elkészítésekor még nem voltak 
meg a területre vonatkozóan a külfejtésre való 
alkalmasság egységes szempontjai, így az ott 
adott értékelést nem lehet teljes értékűnek 
tekinteni. Emellett a további kutatások jelentős 
változásokat idézhetnek elő, mind a készletek 
mennyiségében, mind minőségében és a bányá
szati műszaki viszonyokban.

Közben meghatározták a területre érvényes 
mű re valósági határértékeket, azonban a ter

melési technológia fejlődését és a gazdasági 
viszonyokat figyelembe véve, ezek sem tekint
hetők véglegesnek.. Ennek ellenére azonban a 
terület gazdasági jelentősége már ma is meg
állapítható.

Az újabb műre valósági határok figyelembe 
vételével a műre való (külfejtésre alkalmas) 
készletek előzetes becslés szerint a Visonta I. 
épülő bánya területén megállapított ipari kész
leteknek csaknem hatszorosát teszik ki. A 
készletek átlagminősége — kb. 1700 kcal/kg — 
szintén jobb, mint Visontán.

Ha az ipari készletek a részletes kutatás és 
meghatározás során némileg csökkennek is, az 
óriási készlet hatalmas — 2000 megawattos — 
hőerőmű telepítését teszi lehetővé, ez a hőerő
mű csaknem hússzor akkora lehetne, mint a 
Mátravidéki Hőerőmű.

Előnye a területnek Visontával szemben az
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is, hogy nincs rajta egyetlen község-sem, egyet
len hátránya, ” hogy DK-i' részén húzódik a 
Budapestet Miskolccal összekötő vasútvonal.

Az elmondottak alapján biztosra vehetjük te-
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hát, hogy a következő évtizedben a Bükkáb
rány és Ernőd között elhelyezkedő pannóniai 
barnakőszén felhasználásával hazánk egyik je
lentős energiabázisa alakul ki ezen a területen.
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A Balinkai vízbetörés és élzárásí lehetőségei
Irtó: Láng József !,

Az 1952. óta üzemelő Balinka-akna történeté
ben szokatlanul nagyarányú vízbetörés történt 
1964. május 1-én. Előtte két kisebb 0,5 m3/p és
2,0 m3/p-es vízbetörés történt, amelyek közül az 
utóbbi, kezdeti 8 nrVp-es hozamával az akkor 
:fnég kis feltárt területtel rendelkező bányát 
már elfullasztotta.

Ezek hozama azonban lényegesen alatta ma
radt a fenti időpontban bekövetkezett 35 m3/ 
perc vízbetörés hozamával szemben. Ez utóbbi 
.nagyhozamú vízbetörés jellegét tekintve is na
gyobb veszélyt jelent, mert a fő karsztvíztároló 
júra és triász mészkőösszletből fakadt, míg az 
azt megelőző két kisebb vízbetörés, a középső 
krétamészkő összletéből fakadt.

A vízbetörés kezdetben 0,8 m3/perc hozam
mal indult, majd 6 órán belül 8, illetve

123/-re növekedett Ez a mennyiség két nap 
múlva 17 m3/precre emelkedett, majd továb
bi három napon belül növekvő hozammal 
fokozatosan 25—30, illetve 35 m3/percre nőtt 
fel. A hozamok lökésszerűen követték egymást, 
amelyek a szivattyútelepeket és az egyéb men
tési műveleteket újabb és újabb nehéz felada
tok elé állították. Tetézte a nagy hozam mel
lett a veszélyességet még az, hogy az alsó eocén 
széntelepes rétegsor 7, illetve 12 m vastagság
ban tartalmaz 0,5—2,0 mm szemnagyságú 
kvarchomokot, amely a vizet iszapossá tette és 
a szivattyúkat sorzatosan tönkretette. A nagy- 
mennyiségű hordalékanyagszállítás és lökés
szerű hozam jelentkezése a keleti mező védel
mét biztosító szivattyútelepet végül is megbé
nította, és a már előkészített és feltárt bánya
mező feladásához vezetett.
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A vízbetörés az 1-es számú térképmellékleten 
feltüntetett 50-es azonosság! számú frontfej
tésben következett be, a —84-es szinten, tekto
nikáikig zavart területen. Hasonló területen ko
rábban már voltak műveletek, ahol vízbetörés 
még nem kpvetkezett be. A kérdéses területen 
a főkarsztvíz rezervoárig több mint 40 m ab
szolút védőréteg van, amely más területeken 
kellő védelmet biztosított. Tektonikus zavargá
sok az egész aknamezőre jellemzőek, máshol 
még erősebb kifejlődésük. Általában csoportos 
vetőnyaláb és vetőpászta szerkezeti formák, 
jelentkeznek, amelyek elvetési magassága ritkán 
haladja meg az 5-10 m-t. A széntelepes rétegsor 
a művelt telep alatt tarka agyagból s a már em
lített fluviális betelepülési kvarchomokrétegből 
és agyagból áll. A bányamező területén — a ba- 
linkai medence egészére jellemzően — a fő- 
karért vízszinte + 160-on állt be. A medencében 
a fökarsztvízrezervoárból vízbetörés még nem 
történt. A területen az aknától 7—9 km-re is
meretesek a főkarsztvízrezervoár vízének ter
mészetes felszínre lépései, a bodajki tó karszt- 
forrásainak formájában.

1952. december 24-én betört fentebb emlí
tett 2 m'Vperces kréta karsztvíz a nagy vízbe
törésre nem reagált, azóta is változatlan hozam
mal jön. Ennélfogva hidrogeológiai kapcsolat a

iiZ.chra. 
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kettő között nincs. Jól tükrözi ezt a két víz 
kémiai jellemzője is, amelyek közül a kemény
ség és a magnézium-tartalom a legszembetű
nőbb. A kréta karsztvíz tipikus lágy víz 2,4 né
met ossz keménységi fokkal, míg az utóbbi fő
karsztvíz 23-as német ossz keménységi fokkal,, 
a tipikus karsztvizek közé tartozik.

Az utóbbi vízbetörés szokatlan nagy hoza
mának ellenére sem fullasztotta el az egész 
bányát, csupán annak említett keleti része ke
rült feladásra. Ez a korszerű vízvédelmet biz
tosító, előre kiépített nagykapacitású szivaty- 
tyútelepnek köszönhető. Ez a szivattyútelep 
kezdeti 30 m3/perc teljesítőképességgel felerő
sítve, még további egy hónapig tartotta a vizet. 
Végül is a nagyarányú iszaposodás miatt kellett 
feladni, amely intő példa a hasonló homokfek
vőkkel rendelkező bányaüzemek vízvédelmi 
rendszerének kialakítása tekintetében. Ezután 
a vizet a —33-as szintig kellett felenegedni, 
ahol az, jelenleg 26 m3/perc állandósult hozam
mal tartva van.

Ez az eredeti betörési hellyel szemben 5,1 
atmoszféra hidrosztatikai ellennyomást (duz
zasztást) jelent, amely áramló víz esetében még 
mindig jelentéktelen, mert a víznek, az eredeti 
+ 160-as nyugalmi víznívót figyelembe véve 
még mindig 19,3 amoszféra túlnyomása van.

I-MBIO 
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A hozamcsökkenés csak a magasabb szintre 
való feleresztés miatt van, amely az eredeti 
helyre (—84-es szintre visszaszámítva) az is
mert

_Q
VH H , összefüggés szerint, 

továbbra is 30 m3/p vízmennyiséget jelent.
Qx '' — keresett vízmennyiség,
Q =  emelt vízmennyiség,
H — leszívott szint karsztvízszint alatti mélysé 
Hx =  vízbetörés karsztvízszint alatti mélysége.

A víz jelenleg hordalékanyagtól mentes, ami 
azt jelenti, hogy a víz bányatérségeket iszapol- 
ja be, amely végsősorban hozamcsökkenésre ve
zethet.

Érthető, hogy ilyen nagyarányú vízmennyi
ség kiemelése milyen komoly feladatot és ener
giamennyiséget igényel, amely az addigi kife- 
jelzetten rentábilis balinkai bányászat költségeit, 
a ft/tonna mutatóban, messzemenően terheli. 
Ennek elzárása tehát elsőrendű feladat és sür
getőkig is hat, miután ezzel további komoly 
szénvagyonal rendelkező területek feltárása vá
lik lehetővé, és így az akna még 20 évig üze
meltethető, a jelenlegi kitermelhető szénva- 
gyonát és kapacitását figyelembe véve.

Ezen ismertetés után röviden áttekintjük a 
bányamedence földtani, tektonikai és hidro
geológiai viszonyait, a legcélszerűbb vízelzá- 
rási módozatok kialakíthatósága szempontjából.

A bányamedence a magyar középhegység, 
ezen belül az Északi-Bakony északkeleti. pere
mén, a móri szerkezeti árok előterében helyez
kedik el, és a Tatabányától, illetve a Dorogtól 
Dudarig végighúzódó nagy alsóeocén-korú szén
előfordulás egyik jelentős részét tartalmazza. 
Sztratigráfiai felépítésben a mezozoikum, a 
paelogén, valamint a neogén rétegösszletei for
dulnak elő. Legidősebb tagja a mélyfeküt al
kotó triász nónikumi fődolomot, amely szerke
zeti helyzeténél fogva, kb 500 m vastag, s délen 
és délkeleten, felszíni kibúvásban a medence- 
peremet alkotja, ahol északkeleti irányban 
20—22° dől.

Kőzetszövete szivacsos kataklázos szerkezetű, 
ennél fogva vízleadásra nehezebben hajlamos. 
Általában kisebb hozamú vízmennyiségek leadá
sára képes. Fölötte üledék folytonossággal a tri
ász és alsó liász dachsteini, illetve dachsteini tí
pusú mészköve települ, 200—200 m vastagság
ban. Felszínen a déli alaphegység keretet alkot
ják, míg a medence aljzatot a délkeleti peremen 
képezik, ahol az alsó eocén széntelepes réteg
komplexuma az eocén-bázis konglomerátum 
közvetítésével, közvetlenül a triászon települ. A 
mészkövek kőzetszerkezeténél fo^va karsztoso
dásra inkább hajlamosak, és nagymennyiségű, 
lökésszerűen jelentkező vízleadásokra képesek.

A júra magasabb és a kréta legalsó tagozatai fel
tehetőleg lepusztulásból kifolyólag hiányoznak, 
és a szorosabb értelemben vett balinkai bánya
mező területén csak a középső kréta apti agyag 
és márga csoportja van meg. Ennek vastagsága 
erősen változó (0—60 m), s a medence peremen 
általában hiányzik. Három tagozatban van kép
viselve, amelynek középső tagozata a tulaj
donképpeni szürkés-vöröses barna agyagössz- 
let. Ez jelenti a fő karsztvíz ellen a védőréte
get, amely a medence belsejében tökéletes vé
delmet biztosít.

Felette az albai mészkőtagok következnek 
maximálisan 30 m vastagságban, requieniás és 
orbitolinás mészkőösszlet formájában. Ez a 
kréta karsztvíz tárolója, amely felett a glau- 
konitos és a turriliteses agyagmárga következik, 
a cenoman transzgresszió emlékeként.

Ezek vastagsága a krétavégi larámi hegység
képződési fázis hatására bekövetkezett eocén 
eleji denudáció hatásától függően, pár métertől 
120 m vastagságig változik. Kitűnő vízzárók a 
bányamedence nyugati felében mind a kréta, 
mind a főkarsztviz ellen. Felettük az alsó eocén 
széntelepes rétegsora következik, a karbonátos 
aljzaton alapbreccsiával, a márga alkotta alj
zatú területeken pedig tarka agyaggal kezdő
dően, homokos agyag, kvarchomok és édesvízi 
agyagréteggel. A szénképződés emlékeként két 
műre való telep, az I. és IÍI-as telep fordul elő. 
(Jelenleg csak az egyes telep van művelés alatt) 
A széntelepes rétegsor fölött az alsó eocén 
záró tagjaként 8—12 m vastag tengeri ere
detű foraminaferás agyagmárga következik, 
amely üledék folytonossággal a középső eocén 
nummuliniás agyagmárga rétegbe, a parti fá- 
ciesben pedig a főnummiliniás mészkő összletébe 
megy át. Ezék vastagsága pár métertől 20 m-ig 
terjed. A felső eocén foraminareás agyagmár
ga, glaukonitos homokkő és lithotamniumos 
mészkő formájában van kifejlődve, 40—60 m 
vastagságban. A felső eocén ludi és az oligocén 
lattorfi és rupéli emelete hiányzik, amikor is a 
terület szárazulat volt. Ennek következtében a 
felső oligocén katti emeletét nagyvastagságú, 
2—300 m-es terresztrikum tölti ki, amely vál
tozatos rétegsorból agyagmárgából, homokkő
ből és tarka ágyából áll. Az egész területet a 
domborzattól függő vastagságban, általánosság
ban 20—40 m vastag lösz takarja le. (2 ábra.)

Tektonikailag jól kiütközik a kratogén hegy
ségszerkezet. Gyűrődések egyáltalán nem fi
gyelhetők meg.

A szerkezeti síkok általában csoportosan, ve
tőpás zták és vetőnyalábok formájában jelennek 
meg. Általános irányként az északkelet-délnyu
gati fő szerkezeti és a rá merőleges északnyu
gat-délkeleti haránt irány dominál. Ettől el
térő irányok (nyugat-keleti) kis mértékben je
lentkeznek. Legidősebbek az előbbi szerkezeti
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irányok, míg az utóbbiak egészen fiatalok. A 
szerkezeti síkok többszörösen kiújult mozgások, 
amelyek még az attikai fázisban is mozogtak. 
Tíz m-nél nagyobb elvetési magasságú vetők 
általában ritkábbak, inkább az 5 m-es nagy
ságúak a gyakoriak. A vetők legtöbb esetben 
vetőnyalábok, vetőpászták formájában jelent
keznek, amelyek egész közeli területeken is, el
térő dőléseket eredményezhetnek. Ez a még 
feltáratlan területeken, több esetben nagyobb 
elvetési magasságú vetők előfordulására enged 
következtetni.

A vetők általában zártak. A legidősebbek az 
északkelet-délnyugati, az egykori varisztikus 
csapásiránnyal egybeeső szerkezeti irányok, 
míg a harántirányok fiatalabbak. A vetők ten
dencia jelleggel a medenoe pereme felé halad
va sűrűsödnek, és a művelést mindjobban meg
nehezítik. Nagyobb, 50 m-t meghaladó vető 
csak a medenceperemen ismeretes, ahol a me
dencealjzatot alkotó felső triász réteg összlete 
a felszínre kerül.

Hidrológiailag 3 féle vízveszély áll fenn. Fő- 
karsztvízveszély a felső triász és alsó liász 
mészkő összletéből, kréta vízveszély a középső 
kréta mészkő összletéből és rétegvízveszély az 
alsó eocén kvarchomok rétegéből A legszámot
tevőbb a főkarsztvízveszély, amely a legutóbbi 
vízbetörést is produkálta. A főkarsztvíz rezer- 
voárt alkotó dachsteini mészkő kőzetszöveténél 
fogva a szénsavas víz oldó hatásának nem tud 
ellenállni, és így a szerkezeti síkok mentén az 
eocén elején, a demudációs időszakban nagymér
tékben karsztosodott. Ilyen fővízvezető övék 
egymással az utánpótlódás mennyiségét megsza
bó kisebb járatszelvényekkel komunikálnak és 
egységes vizet tárolnak Az itt tárolt karsztvíz 
ellen a kréta rétegei jelentenek védelmet. Leg
nagyobb veszélyt a fővízvezető törések jelente
nek és azok a helyek, ahol a védőrétegek is elvé
konyodnak. Ilyen terület a medenoeperem, amely 
a felszíni triász kibúvások előterében van. Ezek 
a bányászat szempontjából nem jöhetnek szá
mításba, mert a mostani nagy vízbetörésen kí
vül újabb katasztrofális hozamú vízbetöréseket 
eredményezhetnek. A medenceperemen az alsó 
eocén kvarchomok réteg is főkarsztvizet tárol, 
mert a nyugalmi vízszint alatt a fő karsztvíz- 
rezervoárral érintkezik. Ez mindaddig fennáll, 
amíg a homokréteg vastagságát meg nem ha
ladó vetők fojtó hatása nem érvényesül, amely 
a homokréteggel szemben vízzáró agyagréteget 
hoz be. (3. sz. ábra.)
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)

Ilyen vízzáró vetőkig a peremi előtér, köz
vetített karsztvízbetörésket eredményezhet. A 
homokréteg azonban a vízbetöréshez hasonló 
nagymennyiségű víz leadására egymagában 
nem képes. Esetünkben feltétlen más rétegből 
is kell víziadásnak történnie, amely döntően a 
karbonátos aljzat felületén levő alapbreccsiSn 
kívül csak a főkarsztvíz-tároló nagyvastagságú 
rezervoára lehet.

A vízbetörés elfojtására irányuló intézkedé
sek a betörést követő pár napon belül azonnal 
megindulták. Ennek első lépcsőjeként a cemen- 
táíó fúrások telepítése történt meg. A cemen- 
táló fúrások kitűzésénél az az irányelv érvénye
sült, hogy hasadékmenti beáramlásról van szó, 
amely a fúrólyukak helyét is determinálja. En
nek megfelelően a fúrások a vető csapásirányá
val párhuzamosan lettek telepítve.
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Eddig három fúrás telepítése történt a 
241-es, 260-as és 261-es fúrások. Ezek közül 
a 241-es ferdítve is volt, és így gyakorlatilag 
4 fúrás lemélyítése történt. A fúrások minde
nütt 50 m-re az alaphegységbe lettek mélyítve, 
amelyek átmeneti jelleggel, dolomitos padok 
váltakozásával, dachsteini mészkövet harántol- 
tak. A fúrások tektonikailag zavart zónában 
lettek (4-es számú ábra) telepítve, hogy a ve
tőlapot az alaphegységben is harántolják. A 
fúrások közül jól értelmezhető vetőlapot csak 
a 241-es fúrás harántolt — 160-es és a 180-as 
szinten, míg a többi fúrás csak kisebb csúszási 
lapokat mutatott ki. A fúrások mindegyike más
más szinten haránolta az alaphegységet. A 
241-es fúrás 326, 260-as 336, a 261-es pedig 
330 m-ben érte el a mozozóos aljzatot. Ez a 
tény az alaphegység egyenetlen felszínére vall, 
amely karsztos vagy tektonikai forma is lehet, 
így került kitűzésre a 261-es fúrás, a sasbérc 
tetejére, hogy a vízvezető repedést biztosan ha- 
rántolja Sorrendben a 241-es, a 260-as és a 
261-es fúrás lett telepítve. A nagyhozamú víz
betörés ellenére egyik fúrás sem produkált na
gyobb mennyiségű víznyeléseket, csak több
szöri savazás hatására állott elő a cementálás- 
hoz szükséges víznyelés. Ezek eredményekép
pen a 24-esben 2,1/perc, a 260-asban 4,3 m3/ 
perc, a 261-esben 1,1 m3/perc volt a víznyelés. 
Ezen adatok a karbonátos aljzat heterogén víz
vezető képességre vallannak, és azt bizonyít
ják, hogy a fő vízvezető hasadékot nem harán- 
tolták. A produkált víznvelések azonban a 
karsztos járatrendszerrel való közeli, összekötte
tésre vallanak, amely tény a cementálás sike
rességét nem zárja ki.
A fúrásokban különböző időkig történtek nye- 
lési kísérletek, amelyek eredményeként a nyu
galmi víznívó a 241-es fúrásban többszöri in
gadozás után a —Í5 szinten, a 260-as és a 
261-es fúrásban pedig a +128 körüli szinten 
állt be.

Ezen vízszintadatok az eredeti + 160-as 
karsztvízszint legmélyebb depresszióját mutat
ják, amelyet a nagymennyiségű vízbetörés ala
kítót ki. Ennek a depressziós tölcsérnek a su
gara kellő számú vízmegfigyelő fúrási hálózat 
hiányában ma még ismeretlen, de minden
képpen nagy kiterjedésű lehet. Ezt bizonyítja 
a vízbetöréstől 4 km távolságra levő Balinka 
Il-i 224-es fúrás + 143-es vízszintje és a víz
betöréstől 800 m-re levő 215-ös fúrás + 135-ös 
vízszintje, valamint az 100 m-re levő 238-as 
fúrás + 138-as vízszintje.

A 241-es fúrásban produkált — 15-ös szint a 
bányabeli megcsapolás szintje, amely azt bizo
nyítja, hogy ez a fúrólyuk valamelyik banya
üreggel komunikál. Ilyen rövid távolságon be
lül ugyanis, amely fúrások között, a depresz- 
sziós tölcsér nem alakulhat lei ilyen meredeken,

H - i :  1 0 0

Z*t1 264 n o

5. sz. ábra

figyelembe véve a fentebb jellemzett karboná
tos aljzat vízleadó képességét. (5. sz. ábra.)

A vízbetörés hatására a vízkémlelő fúrások 
vízszintjei rendkívül gyorsan reagáltak, amely
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a vízleadó réteggel való közvetlen kapcsolatra 
vall. A 215-ös fúrásban a vízszint az első na
pokban már 12 m-rel szállott alá, és a de
presszió hatása a 4 km-re levő 224-es fúrás
ban is, 4—5 m-es vízszintsüllyedéssel volt érzé
kelhető.
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A fúrások vízbetöréssel való közvetlen kap
csolatának bizonyítására, kémiai nyomjelző 
anyagokkal kísérletet folytattunk. Legalkalma
sabb nyomjelző anyagként a kvantitatíve is jól 
érzékelhető ipari nátrium-klorid oldatot hasz
náltunk, megfelelő hígításban. A sóoldatok be
táplálása eddig a 241-es és a 260-as fúrásban 
történt meg. A klorid-ion kimutatása titrálás- 
sal történt, amely jól mutatta a vázolt előbbi 
feltevést, hogy a 241-es fúrás közvetlenül a 
bányával komunikái A 241-es fúrásban ugyanis 
a bettáplált sóoldat klorid-ion koncentrációjá
nak maximuma már 7 órán belül jelentkezett, 
míg a 260-as fúrásban lényegesen később. Ez 
a 7 órás időtartam a 241-es fúrás esetében sok,

amely azonban érthető, amennyiben elfogadjuk 
ezt a feltevést, hogy a vízbetörés alaphegység
ben meghatározott pontjától egészen a — 33-as 
szinti víz kivételi helyig, gyakorlatilag össze
függő hidrodinamikai rendszerrel kell számol
nunk. Ezen hidrodinamikai rendszerben egy
séges áramlás kell, hogy legyen, amely az egész 
térségben való egyenletes áramlási sebességre 
vall. Ez a többszázezer m2 lefejtett terület is
meretében elképzelhető, és a cementálás el
méleti megalapozottsága szempontjából kedve
zően hat. Az elméleti meggondolás az, hogy 
ilyen hozamú nagy vízbeáramlásnál rendkívül 
nagy áramlási sebességnek.kell lenni. Ez a víz
betörés helyének a széntelep szintjén való té
nyét figyelembe véve, jelen esetben 24 atmo
szféra túlnyomást jelent. Ez a túlnyomás 
egy szűkebb szelvényre vonatkoztatva olyan 
áramlási sebességet jelent, amely nagy szem
nagyságú tömedékanyagot is magával ragad. 
Mivel itt a fentebb jellemzett hidrodinamikai 
tényről van szó, a nagy túlnyomás is nagy te
rületen oszlik el, és így az áramlási sebessé**, 
kicsi. Ez a tény a balinkai cementálás sikeres
ségének az alapja.

Az áramlási sebesség nagysága a fentebb jel
zett hidrodinamikai térben csak a — 33. szinti 
szivattútelep közelében érdekes, amely a Q =  
f. V. összefüggés alapján az alábbiakban hatá
rozható meg, 26 m3/perc konstans vízhozzáfo- 
lyást figyelembe véve. Előbbiből V — Q

f ‘
az f, a szivattyútelephez vezető elárasztott 
vágatszelvény — 7 m2. Így az áramlási sebesség 
26/7 =  3,7 m/perc. Ez a sebesség láthatóan nem 
elegendő ahhoz, hogy a beadagolt durvább 
szemű tömedékanyagot a víz magával ragadja. 
Itt ugyanis teljesen közömbös, hogy a beada
golt tőmedékanyag a karszt-rezervoárból ki
lép-e vagy sem, mert ha kilép akkor is töme
dékelést, illetve duzzasztást érünk el. Adott 
szemnagyság mellett meghatározható az a kriti
kus áramlási sebesség, amely meghaladja a kő
zetszem üllepedési végsebességét, és a tömedék
anyagot magával ragadja. Ez a kritikus sebes
ség a következő összefüggéssel határozható meg. 
(Rittinger-féle képlet.)
V krit =  2.44 ]f  {\ _71 y~ =  m/sec.

r n
d =  kőzetszem (tömedékelő anyag) 0  y i™ 2,l
yi “  tömedékelő anyag fajsúly
yz —: — szállító folyadék (víz) fajsúly y% 1

Ez szerint adott kőzet szemnagyságok moz
gásba hozatalához a következő áramlási sebes
ségek szükségesek:
V krit — 3 mm 0  kőzetszemekre

V krit =  2,44j/* 0,003 -2,1 ^ ° -  = 0,142 m/sec. 
5 mm CD kőzetszemekre
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IM ^/ 0,005V krit■\
10 mm O kőzetszemekre.

2,1 — 1,0
1,0

V torit =  2,44 0 , 0 1
2,1 — 1,0

20 mm O kőzetszemre.
1,0

V krit =  2,44. 0,02
25 mm 0  kőzetszemre.

V krit =  2,44\'f 0,025 — —
í' 1,0

=  0,182 m/sec.

= 0,244 m/sec. 

•= 0,365 m/sec. 

~  0,44 m/sec.
30 mm Q kőzetszemre.

V torit =  2,44 0,03 2,1 Z l l A
1,0 0,5 m/sec.

További összefüggésekkel .meghatározahtó az 
adott áramlási sebességekhez szükséges felüle
tek nagysága, amely azonban a jelenlegi hely
zetet figyelembe véve sok ismeretlen tényezőt 
tartalmaz (öregségek nagysága, omlások stb.).

A cementálás lebonyolítása több munkafázis
ból kell hogy álljon. Először meg kell határozni 
a cementáló fúrások egymásközti interferen
ciáját, majd meg kell határozni a cementálás 
lyukankénti, vagv egyszerre való lebonyolítását, 
és a szemcsenagyság mértékét. Ennek a 3 mun
kafázisnak a keretén belül történt a nyomjel
zési vizsgálat, amely a fúrások egymás közötti 
és a vízbetörés közötti interferenciát is egy
értelműen megállapította. A második munka
fázis keretén belül már eldönthető, hogy a ce
mentálás csak azokon a lyukakon kezdhető 
meg, amelyek a bányával nem komunikálnak. 
Mivel a 241-es fúrás a bányával rövidre van 
zárva, ezért az ebből a szempontból nem jöhet 
számításba. A cementálás először a' 280-as 4,3 
m3-t nyelő fúrólyukban kezdhető el, amely után 
a 241-es fúrás bányval való komunikációja a 
bányaüreg kizárásával megszüntetendő, és a 
cementálás itt folytatandó. A cementálásnál 
figvelembe kell venni azon alapvető elvet, hogy 
a karsztos járatok mechanikai anyaggal való 
kitöltéséről (plombálásáról) lehet csak szó, mert 
egyéb kémiai anyagokkal való elzárási kísérlet 
csak ideiglenes eredményt hozhat.

Ezen utóbbiak felhasználása azonban a me
chanikai törmelékanyag későbbi kihordásának 
megakadályozása szempontjából elengedhetetle
nül szükséges, és áramlásgátló anyagként pre- 
venítve felhasználható.

Hágának a tulajdonképpeni cementálásának 
(tömedékelésnek) a lebonyolítása a bánvászat- 
ban eddig jól bevált technológiával kell hogy 
történien, először a mechanikai tömedékanyag 
leiuttatásával. A tökéletes zárás elérése céljá
ból azonban itt új eljárás is szükséges, amely 
szempontból az áramlásgátló anyagok jöhetnek 
számításba. Figyelembe kell venni ugayni<=: azt 
a tényt, hogy tömedékelés folyamán csökken

az áramlási felület és megnő az áramlási se
besség. Ámenniyben ezen kritikus áramlási se
besség meghaladja az üllepedési végsebességet, 
a tömedékanyag áramlási térbe való eljutása 
állhat elő. Eqikor következik az áramlásgátló, 
térfogatukban növekvő kémiai anyagok bejut
tatása a fúrólyukba. A tömedékelés folyamán 
először a nagyobb öregeket kell tömedékanyag- 
gaí megtölteni, majd a kisebb szelvényeket ké
miai anyagokkal nagy ellenállású helyekké vál
toztatni, és azután ezeket is mechanikai tör
melékanyaggal feltölteni.

A fentebb jellemzett sóoldattal való nyom
jelző kísérlet arra is feletett adott (ami a 
karszt genetikájából következik), hogy van
nak. nagy és kisebb szelvényű helyek, tehát 
különböző áramlási sebességű rendszerek. 
Ugyanis amennyiben a jelzőfolyadék kvanti- 
tatíve teljes koncentrációban áramlik át, az 
közel homogén szelvényre enged következtetni. 
Amennyiben kisebb és nagyobb hidrodinamikai 
terek váltakoznak, akkor (fúvóka elv) kevere
dés lehetősége áll fent, és a jelzőfolyadék kü
lönböző koncentrációban érkezik be, az idő 
függvényében. Ez történt jelen esetben is, s 
így ezen tény bizonyított.

A vízbetörés nagy hozamát, valamint a kri
tikus áramlási sebesség értékét figyelembe vé
ve, indokolt a_ durvább szemnagyságú homokkal 
való tömedékelés kezdés, amely után, ha nye
léscsökkenés mutatkozik, a szemcsenagyságot 
fokozatosan finomítani lehet. Ez a tömedék
anyag indulásnál 20 mm szemnagyságú, lehető
leg mosott dolomit vagy mészkő is lehet, vagy 
tiszta kvarchomok, amely lebegő gélszerű anya
gokat nem tartalmaz. A betömedékelhető töme- 
dékanyagmennyiség még hozzávetőleges becs
lése is irreális lenne, tekintve a karsztosodás 
heterogén jellegét.

Amenny'ben a mechanikai tömedékanyag 
lejuttatásával egyértelmű, kitöltődésből eredő 
nyeléscsökkenés adódik, vagy a tömedékanyag 
a — 33-as szinti szivattyútelepen megjelenik, 
akkor a tömedékelést azonnal abba kell hagyni, 
és a kémiai anyagok bejuttatására kell áttérni. 
Ezen kémiai anyagoknak a következő kritériu
mokat kell kielégíteniük:
Térfogatukban táguló, de szivattyúzható anya
gok legyenek, amelyek alkalmasak nagy áram
lási sebességek esetén is, az áramlási szelvé
nyek ideiglenes lezárására. Ilyen speciális 
anyag csak a nagymultú rétegkizárási munká
latokat folytatott olajiparnál áll rendelkezésre, 
amelynek előállítása több lépcsőben lehetséges.

Áramlásgátló nyűgként először a 260-as 
fúrólyukba gázolajjal kevert nagyobb meny- 
nyiségű bentonitit nyomnának be, az áram
lási szelvényekbe. A gázolajos bentonit előtt 
egy rövid olaj dugót nyomnának, hogy az a 
lyukban ne érintkezzen közvetlen vízzel. A fe
lületi feszültségkülönbségek hatására a hidro
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dinamikai térben a gázolajos bentonit vízzel 
érintkeve, a következő folyamaton megy ke
resztül. (A gázolaj felületi feszültsége 24 dyn/ 
cm, míg a víz felületi feszültsége 2 dyn/cm.)

A gázolajos bentonit a felületi feszültségkü
lönbség hatására olajtól vízre cserélődik, és a 
bentonit szemeken azonnal megkezdődik az 
olajhártya kicserélődése vízre. Ez nagy visz
kozitású és térfogtában növő anyagot biztosít, 
amely a hidrodinamikai térben kompaktul 
áramlik.

Szilárdító anyagként a gázolajos bentonit 
közé répaszletet, hulladékcellofánt, gumi- és 
pneuőrletet is keverhetünk.

A gázolajos bentonit után gázolajjal és fe
lület aktív anyaggal (ipaminnal) kezelt gipeszet 
is táplálhatunk be a fúrólyukba, ahol az vízzel 
érintkezve a kisebb felületi feszültség hatására 
a gázolajat itt is kiszorítja a gipsz felületéről, 
és a gipsz azonnal kötni kezd.

Amennyiben ezen eljárások egyike sem ve
zet eredményre (vízhozamcsökkenés nem áll 
elő) akkor legutoljára nagy aszfalttartalmú me
legített nyersolajat is juttathatunk az áramlási 
szelvényekbe, vagy alacsony lágyuláspontú bi
tument is adagolhatunk be. Ezen utóbbiakhoz 
a fúrólyukat és a közlekedő szelvényeket gőzzel 
felmelegíthetnénk, hogy a nagy aszfalttartalmú 
kőolaj és az alacsony lágyuláspontú bitumen a 
szelvénybe való jutás előtt, túl korán ne hül
jön le.

Az olajiparnál az ilyen kazánok portábilis ki

1. Dr. Ajtay Zoltán: Karsztvíz elleni védekezés a bá
nyaüzemekben. Nehézipari Könyv- és Folyóirat- 
kiadó Vállalat, 1954.

2. Dr. Ajtay Zoltán: Bányavizek elleni védekezés. Mű
szaki Könyvkiadó, 1962.

3. Róth Kálmán: Jelentés az 1957-es és 1958-as cemert-

vitelben rendelkezésre állnak, amelyek közle
kedő járatok gőzzel való átfúvását 60 atin. 
nyomásig biztosítani tudják. Ezen áramlásgátló 
anyagok le juttatása után újból az első lépcsőre 
kell visszatérni, amikor ismét mechanikai anya
got kell bejuttatni a járatokba, amelyek a már 
lecsökkentett kis ellenállású áramlási szelvé
nyeket is kitöltik. Ezt mindaddig kell folytatni, 
amíg a fúrólyukban erős nyomáscsökkenés, il- 
leve nyelőképesség romlás nem áll elő.

Ezután utolsó munkafázisként a bejuttatott 
tömedékanyagok kimosásának a meggátolására, 
nagyarányú túlnyomással produkált gélcemen- 
tezést kell végrehajtani.

A gélcementezést úgy kell lebonyolítani, 
hogy az a víz alatt megkössön, és a mecha
nikai tömedékanyagszemcsék közötti teret és a 
karszt mikro járatait is kitöltse. Mivel a cement 
víz alatt való kötése mindezideig eléggé meg
oldatlan, ezért a kötéshez megfelelő hidrodina
mikai tényezőket kell biztosítani. A gélcemen
tezést bentonit szuszpenzióval célszerű elvé
gezni, amelybe kálcium-clorid kötésgyorsítót 
kell keverni. A gélcement elhelyezése után a 
kiáramló vízmennyiségből már következtetni 
lehet a művelet sikerére.

Ezek megtörténte után lehet csak szó to
vábbi cementáló fúrások telepítéséről, amelyek 
ezen kísérleti jellegű cementálási műveletek 
eredményétől függően kerülhetnek csak tele
pítésre.

a l o m

tálási munkálatokról. Bányászati Kutató Intézet 
kiadványai.

4. Láng József: Balinka akna összefoglaló földtani je
lentése és készletszámítása az az 1964. X. 1-i 
állapotnak megfelelően. 1964. Központi Földtani 
Hivatal irattár.
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Földtani megfigyelések a Földalatti Gyorsvasút által 
feltárt szarmata rétegekben

írta: Barabás Antal

1. Bevezetés • •

A Földalatti Gyorsvasút építése igen jó al
kalmat nyújtott a Budapest altalajánák felépí
tésében résztvett kőzetek részletesebb megis
merésére, az eddigi adatok kiegészítésére, il
letve átértékelésére.

A vasút területén a teljes földtani kép ki
alakítása ma még természetesen nem lehetsé
ges, mivel a munkálatok még nem fejeződtek 
be. Mindemellett az 1954. tavaszáig végzett ha
talmas feltáró tevékenység alapján sikerült 
annyi adatot összegyűjteni, amennyiből a lezaj
lott földtörténeti események vázlatos képe meg
rajzolható.

A Földalatti Gyorsvasút vonala a Vérmezőtől 
kelet felé haladva egyre fiatalabb — k. oligo- 
cén: rupéli márga, agyag; katti slír; tortonai, 
szarmata és pannon agyag-, homok-, kavicsré
tegekben halad. Ezekből az építkezés nagyobb 
— összefüggő — szakaszokat tárt fel, s így le
hetőség nyílt átfogó földtani megfigyelések 
végzésére. Igaz, hogy az említett harmadkori 
rétegek teljes vastagságáról, pontosabban, tel
jes kifejlődéséről (érthető okokból) sem a 
nyomvonalon lemélyített fúrások, sem az egyes 
munkahelyek megfelelő felvilágosítással nem 
szolgálhattak, mivel a kutatólétesítmények ál
talában — egy-két esettől eltekintve — az 50 
m-es mélységet sem érték el. Még a legmé
lyebb (Rókus kórház előtti 087. számú) fúrás 
is csak 60,37 m volt.

Vizsgálódási területünkön (Fehér út—Baross 
tér között) nagyobb mélységet csak á rug- 
gyantaárugyári II. sz. fúrás ért el. Ez a fúrás 
még 1946-ban(?) mélyült, melyet 232,80 m-ben 
fejeztek be.

A Magyar Állami Földtani Intézetben levő 
kézirat szerint

a fúrás 0,00—1,50 m-ig löszt,
1,50—8,00 m-ig kavicsos homokot,
8,00—232,80 m-ig homokos iszapot, iszapos 

homokot
váltakozva tárt fel.

Az iszapolási maradék sajnos a legtöbb eset
ben üres volt. Néhol koptatott és meghatároz
hatatlan moll. héjtörmelék, a 188 m-es szint
ből pedig egy Lamna fogmaradvány került elő. 
Ennek az egyetlen és eléggé általános elter- 
jedésű leletnek az alapján a 8 m-től fel
tárt „iszap’-összlet korát a k. miocén időszakra 
tehetjük.

A Kerepesi út—Fehér út kereszteződése és a 
Baross tér közötti szakaszon, mind a fúrások, 
mind pedig az építkezések szarmata rétegeket 
tártak fel, a Kerepesi út—Dózsa Gy. út talál
kozásától kb. az Asztalos S. utcai MÁV alul
járóig terjedő rész kivételével, ahol a vizsgá
lati eredmények tortonai rétegeket mutattak 
ki. Ettől eltekintve (a Baross térig) idősebb — 
tortonai — képződményekkel csak a szarmata 
rétegek feküjében (a Baross tér környékén és 
a Fehér úti kereszteződésnél) találkozunk.

2. A harmadkori képződmények
rétegtani és szerkezeti viszonyai

A szarmata rétegek keleti pereme a rákosi 
vasúti bevágásból már jól isiiért. Horusitzky 
H. vizsgálatai szerint (1): „A vasúti delta nyu
gati végén a nyílt feltárásban felsőmediterrán 
lajtamészkő rétegekre megszakítatlanul, üledék- 
folytonossággai települnek a szarmata emelet
hez tartozó szennyesfehér mészkő és zöldes, 
meszes., homokos rétegek. A szarmata mészkő 
ikrás felső padjaiban cerithiumok találhatók. 
Az ikrás és eerithiumos mészkő között 5—10— 
20 cm vastag hidrokvarcitlencsék, illetve csí
kok vannak. Ezek a hidrokvarcit lerakódások 
hajdani hévforrásokra utalnak. A eerithiumos 
mészkő riolittufa nyomokat is mutat.”

A szarmata rétegek nyugati szárnyát a Rá
kóczi úton a volt Divatcsarnok melletti munka
hely, valamint a környéken levő fúrások tárták 
fel. Itt a feküt, a rákosi vasúti bevágástól elté
rően, nem lajtamészkő, hanem a f. mediter
ránnak egy változó homoktartalmú — tarka 
agyagja képviseli, melyre a szarmata rétegek 
eróziós diszkordanciával települnek. A szarmata 
törmelékanyag igen változatos és szeszélyes el- 
rendeződésű. Felfelé agyagossá váló zöldesszürke 
molluszkás homok, iszap, majd zöld zsíros 
agyag következik, jelezve a szarmata tenger 
fokozatos mélyülését.

A szarmata üledéksort a Dózsa Gy. út—Asz
talos S. utca között a már említett tortonai ré
tegek szakítják meg.

Az elmondottakból, valamint abból a tény
ből, hogy a rákosi vasúti bevágástól eltérően 
a szarmata és tortonai rétegek eróziós diszkor
danciával érintkeznek, az eddigi vizsgálatok 
alapján az a feltevésem, hogy területünkön a 
szarmata tenger által kialakított kisebb helyi 
„ábráziós medencék” (Divatcsarnok—Asztalos

24



S. u.; Dózsa Gy. út—Fehér út) alakultak ki, 
amelyeket szarmata korú partmenti laza üledé
kek töltenek ki. Valószínűleg ugyanez a hely
zet a f. oligocén (katti) és k. miocén (tortonai) 
agyagrétegek esetében is a Márkus park és a 
Blaha Lujza tér között.

A nyomvonal felfúrása során a harmadkori 
rétegek érintkezését hegységszerkezeti síkok 
mentén tételezték fel. A Földalatti Gyorsvasút 
Duna-balparti szakaszáról adót szakvélemény 
(2) arról tesz említést, hogy: a Parlament
(021. sz. fúrás) és a Ságvári tér (030. sz. 
fúrás) között az oligocén és a k. miocén (tor
tonai emelet) határa élesen jelentkezik. A 021. 
és 022. (Parlament) sz. fúrások anyaga köze
lebbről meg nem határozható oligocént képvi
sel.

A 022. és 030. (Ságvári tér) sz. fúrások között 
az oligocén és k. miocén egymással éles határ
ral érintkezik, ami csak vetődés mentén kép
zelhető el. A vetőtől tovább haladva a 0.53. sz. 
fúrásig az alagút vonala k. miocén rétegsorban 
halad a Deák térnél (060. sz. fúrás) beékelődő 
homoklencsét ugyancsak vető vágja ketté.

Á 032. (Szent István tér?) és 060. sz. fúrá
sok között a k. miocén rétegsoron belül újabb 
vetődést kellett feltételeznünk.

A Márkus parktól (063. sz. fúrás) egészen a 
Luther utcáig (053. sz. fúrás) k. miocén réteg
sor van, mely az őslénytanilag is Igazolható 
szarmata képződményekkel szintén éles, hegy
ségszerkezeti sík mentén érintkezik.

A tortonai és szarmata üledékek között a ve
tő jelenlétét a Rottenbilier utca tengelyében 
(041.) és a Baross téren (042.) lemélyített 50-50 
m mélységű fúrások eltérő rétegsoraival is bi
zonyítani kívánták. Ugyanis míg a 041. sz. 
fúrás végig tortonai, addig a tőle 100 m-rel 
keletebbre telepített 042. sz. fúrás már szarma
ta rétegsort tárt fel.

Részletes és összefüggő feltárás hiányában 
természetesen érthető volt a vetők feltétele
zése. A harmadkori rétegek azonban, feltárá
sainkban mindenütt eróziós diszkordanciával 
érintkeznek. Az utóbbi két fúrás egymástól 
eltérő rétegsorának magyarázata is éppen eb
ben rejlik.

A „medencék” kialakulását á feltárásokban 
mért dőlési adatok is igazolják. Ugyanis az 
úgynevezett „keleti medence” (Dózsa Gy. út— 
Fehér út) K-i részén 270—280710—15°, a nép- 
stadioni állomás kábelaknájában pedig 90— 
10075—10° értékeket mértem.

A „nyugati medencében”’ (Divatcsarnok— 
Asztalos S. utca) a MÁV aluljáró táján a réte
gek DNy-i dőlésűek (10—15°). Megjegyzem* 
hogy a zöld zsíros agyagban előforduló csúszási 
lapokon néha 55—65°, kivételesen 85° áldőlés- 
értékeket is mértünk. A Baross téren a szarma
ta rétegek dőlése DDK, szögértéke: 10—15— 
20°, az átlag azonban 10° körül van.

A tortonai „tarka” anyag dőlése, különösen a  

Baross téren, erősen változó.
Itt a fő dőlési irány: ÉÉK/10—15° körül van. 

De nem ritka a D/30—35°, DNy/60° dőlés sem.
Az ÉÉK-i fő dőlést a környékbeli fúrások is 

igazolni látszanak. A Keleti pu. érkezési olda
lán mélyített 122. sz. 40,00 m-es, ill. tőle K-re
200,00 m-re a Kerepesi út É-i oldalán lemé
lyített 35,00 m-es fúrás a „tarka” agyagot nem 
érte el. Ellenben a két fúrás között a Kerepesi 
út déli oldalán a trolibusz végállomásánál (pesti 
gödör), a  089. sz. 60,00 m-es és az Ügető terü
letén lefúrt 055. sz. 44,00 m-es fúrásokban 
30,00, ill. 40,00 m mélységben a fúró elérte a 
„tarka” agyagot és azt a talpig el sem hagyta. 
Ezek az adatok, a „tarka” agyagon mért dőlési 
adatokkal egybevetve, szintén az ÉÉK-i dőlést 
látszanak igazolni.

Zolnai G., aki a Blaha Lujza tér—Keleti pu. 
közöti tortonai „tarka” agyag részletes megfi
gyelésével foglalkozott, arra a megállapításra 
jutott, hogy „a mediterrán-szarmata rétegekben 
egy nagyon erős KNy-i, egy kevéssé kifejezett 
ÉD-i és egy nagyon kifejezett KÉK-i, NyDNy-i 
szerkezeti irány követhető” (5).

A mérési adatok elégtelen volta, valamint a 
teljes feltárás hiánya miatt a kérdésben vég
legesen állást foglalni nem lehet, de

— a szarmata rétegekben végzett megfigye
lések (az ábráziós törmelék K felé elvékonyo
dik) és mérések,

— a Horusitzky H. által közölt (1) Kerepesi 
úti vízgyűjtőcsatorna szelvénye, mely a f. me
diterrán rétegekből álló ,medence” ellenszár
nyának Ny-i dőlését jól mutatja, valamint

— Zolnainak az a megállapítása, hogy a me
diterrán „tarka” agyag a Blaha Lujza tér kör
nyékén a DDK és alárendelten az É-i, a Divat- 
csarnok és Baross tér közötti zavartalan tele
pülési szakaszon pedig K-i dőlést mutat,

azt a feltevésemet igazolják, hogy a „tarka” 
agyag fő dőlése a „medence” nyugati szárnyá
nak megfelelően — KDK. Ez egyébként meg
felel a Duna vonalától kiinduló általános 
KDK-i dőlés irányának, mely legkifejezőbben 
a Márkus parki munkahelyen feltárt oligocén 
rétegekben jelentkezett. Itt ugyanis az észle
lők általában 90710—12°, 100716°, 90°/20°, 
15760°, 180755°, 55770° stb. dőlésértékekről 
tesznek említést (4).

A Baross téri, egymásnak ellentmondó dőlés- 
adatok magyarázatát a szarmata tenger ábráziós 
tevékenységéből származó átdolgozásokban, 
csuszamlásokban, partomlásokban stb. látom. 
Tehát áldőlésekről van szó. Ilyen alámosásból 
származó mozgást a feltárás más (Asztalos S. ut
cai) szakaszán is észlelni lehetett. Hasonló miocén 
tengerelöntés által „áthalmozott”, „újrafeldolgo
zott” felsőoligocén eredetű ún. folyós homok
rétegekről tesz említést Zolnai G. a Blaha Luj
za téri feltárás esetében is (5).
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A tartónál — szarmata rétegek eróziós disz- 
kordanciával történő érintkezését és a képződ
mények mozgatott, áthalmozott voltát hűen 
szemlélteti a Baross téri munkahelyről készült 
néhány jellemző homlokfal-rajz.

Homlokfal rajtok o Baross -téri monlfahslyro/

Jcbb csó titfaji*:

CMc*U*!r*j**<

«-»*** r‘"M fĉ SKSÍC&Sr**'-*' j

2. sz. melléklet

A szarmata és f. tortonai rétegek fedőjében 
holocén és pleisztocén Duna-hordalékot talá
lunk. A pannon rétegek tehát hiányoznak. Az 
Albertirsai úttól keletre azonban a szarmata 
üledéksoron ÉNy felé kiékelődő kb. 30—50 cm 
vastagságú sárgásbarna (vasoxidos) morzsolódó 
homokos agyagfoltokat találni, melyekből Me- 
lanopsis impressák kerültek elő. A Melanopsis 
impressák arra utalnak, hogy itt a Duna 0 
pontja felett 20 m-rel a Népliget, Kőbánya, va
lamint Cinkota vidékéről ismert a. pannon ré- 
tegösszlet kiékelődő, a lepusztulásból megma
radt foltjairól van szó. A lepusztulás mellett 
szól az a körülmény is, hogy a tortonai-szarma- 
ta rétegek felszíne a Kerepesi úton a Vízművek 
szivattyútelepéig (nyílt feltárásban csak eddig 
volt követhető) eróziós jellegű.

Ugyancsak lepusztított felszínről tesznek ta
núságot a kőbányai szarmata mészkőrétegek 
lenyesett rétegfejei is. Pávai Vájná F. szerint 
a lepusztitó erő az előnyomuló pannon tenger 
volt, mely egyformán tarolta le a szarmata 
mészkövet és más miocén képződményeket (6).

A szarmata rétegók igen változatos képet, 
szeszélyes elrendeződést mutatnak. Az üledék
sor egészére jellemző, hogy összetételében nem 
más, mint az elsekélyesedő szarmata tenger 
egészen partközeli, partmenti felhalmozódása.

A partmenti képződmény legalsó tagját — a dur
va törmelékanyagot — a volt Divatcsarnok és 
a Keleti pu. közötti szakaszon találjuk meg, 
mely részben abráziós úton képződött, részben 
pedig folyóvízi szállítás eredménye. A törme
lékanyag durvaszemű (sárgás-barnás-szürke) 
mész- és kvarchomokból, finom aleuritos lera
kódásokból, a „tarka” anyag megmozgatott, fel
dolgozott részeiből, lajtamészkő görgetegekből, 
agyagból, szapropeles agyagból, meszes kötő
anyagú kemény és laza homokkőtömbökből és 
darabokból, valamint kavicslerakódásokból álL 
A kavicsszemek többségükben koptatottak, s 
közöttük, Zolnai a kvarcanyagúak mellett an
dezit- és kristályospala kavicsokat, ill. törme
lékeket is talált. A nagyobb vastagságú homok- 
rétegekben pedig keresztrétegzettséget is kimu
tatott (7).

A törmelékanyag elrendeződése a volt Divat- 
csarnoktól KDK felé haladva a következő kér 
pet mutatja: először a „tarka” agyag feldol
gozott, kiiszapolt, átmosott anyagával találko
zunk, melyet aleuritos rétegekbe beágyazott 
durvakavics, agyagtömbök, agyag- és mészkő
rétegek követnek, majd a durva törmeléket 
egyre inkább felváltja az apróbb szemű tör
melék, a homok, a meszes kötőanyagú laza és 
kemény homokkő, a szapropeles agyagcsíkok. 
A meszes kötőanyagú homokkőtömbök túlnyomó 
többsége helyben képződött. Szállítottságot, 
mozgatást, a legritkább esetben lehetett rajtuk 
megfigyelni. A helyben képződést igazolja az 
a tény is, hogy a homokkövek környezetüktől 
nem válnak el éles peremmel, hanem abba ész
revétlenül mennek át. A törmelékanyag vastag
sága a hullámverés erősségétől és a hullám
zással összefüggő fenékszint ingadozástól füg
gően változó.

A fúrások és az eddigi feltárások azt mutat
ták, hogy az abráziós törmelék a volt Divatcsar
noknál közvetlenül a pleisztocén lerakódás alatt 
kezdődik, a Keleti pu. felé haladva egyre fino
mabb összetételűvé válik és fokozatosan elvé
konyodik. Ezt a bázistörmeléket szürke, zöldes
szürke, helyenként aleuritos homok, agyagos 
homok, majd zöld agyagrétegek — tehát a fo
kozatosan mélyülő tenger üledékei — borítják.

A Baross téri munkahely földtani viszonyait, 
az előnyomuló szarmata tenger romboló tevé
kenységét az I. sz. melléklet szemlélteti.

A Keleti pu.—Aszalós S. utcai MÁV alul
járó között a helyzet csak annyiban változik, 
hogy (bányanedves állapotkén) zöld, szívós, 
plasztikus, helyenként erősen repedezett man
gáneres, mangándendrites, zsíros agyagrétegek, 
zöldesszürke agyaglencsék, homokeres agyagok 
váltakoznak szürke agyagoshomok-, kavicsos 
homoklencsékkel, ill. rétegekkel.

A magasabb mésztartalmú, zöldesszürke szí
nű agyaglencsékből vett minta Koblenc V. ter
mikus vizsgálati eredménye szerint: „...montmo-
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rillonit agyag-ásvány, a 400 °C felett jelent
kező exoterm csúcs pirít, vagy szerves agyag 
elégéséből származik. Ezenkívül kevés, kalcit 
is mutatkozott; 920 °C körül igen nagy exo
term csúcs jelentkezett, aminek értelmezését 
ez idő szerint nem tudjuk adni. Valószínűleg 
valamilyen átkristályosodás eredménye” (8). 
Az ügetőpálya környékén pedig magas *zulfát- 
tartalmú agresszív vizet tároló, zömében durva
szemű, helyenként apró kavicsos ún. „folyós 
hóm ok’ ’-rétegek az uralkodók, melyek a 4. sz. 
(íigetőpályai) munkahely építkezése során ko
moly gondot okoztak a műszaki vezetésnek. E 
területen — mint azt a 124. sz. fúrás is tanúsítja, 
mely végig homokos, kavicsos rétegösszletet 
harántolt és feltörő vizet is szolgáltatott — 
egy nagyobb kiterjedésű „vízlencsével” számol
hatunk. Ezt támasztják alá a Kerepesi úti nyílt 
feltárásokban és a vonalcsövekben végzett meg
figyelések is. Az építkezés során több helyen 
kisebb-nagyobb szabálytalan alakú, többnyire 
kiékelődő kavicsos, apró kavicseres, vízdús ho
moklencséket tártak fel, melyek hosszabb-rö- 
videbb időn keresztül vizet bocsátottak ki ma
gukból. Egy ilyen nagyobb vízlencsén az 
1953-as év vége felé haladtak át, mely több 
napon keresztül veszélyeztette a munkálatokat.

E „vízbetörés” miatt került a munkahely „nyo
más alá”. A vizsgált szakasz fúrásaiból vett víz
minták szulfáttartalmát, valamint a talajvíz- 
minták adatait a dolgozathoz mellékelt táblázat 
tartalmazza.

Ez a változatos felépítésű szarmata üledéksor 
az Asztalos S. utcánál is eróziós diszkordanciá- 
val érintkezik az idősebb (tortonai) rétegekkel. 
Itt ugyanis (Asztalos S. utca—Dózsa Gy. út kö
zött) egy erősen lepusztított tortonai rétegekből 
álló felboltozódás van, mely a Népsta
dion úti volt Víztorony—Városliget irá
nyában húzódó „boltozat” tartozékának te
kinthető. Erről Horusitzky H. (1) is em
lítést tesz. A szarmata rétegek — íria — a 
Földtani Intézet és a volt Víztorony közé eső 
szakaszon kiékelődnek és DK felé lejtenek. Á 
szarmata rétegektől Ny-ra már f. mediterrán 
képződmények vannak, melyeknek lejtési irá
nya viszont ÉNy-i. E rétegsor fő jellemzői az 
egymás alatt szalagosán elhelyezkedő fehéres- 
zöldesszürke, szürkésfehér agyagmárga, mész- 
márga-padok. Természetesen a pleisztocén Du- 
na-lerakódás alatti legfelső pad az atmoszferi- 
liák hatására erősen oxidált, sárga színű. Az 
agyag, ill. „mészmárga”-rétegek között zöld,

FAV. J. « .  m unkahely.
K EREPES’! Ú r  é s  üijZSfi GY. UT KEfiESZTEZODES £ S  fi KELET! PU MÁV. FUTÓ H ÁZ FORP/TO -  
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zöldesszürke, helyenként élénkkék agyagos ho
mok, ill. vasokker-foltos agyag települ. Az 
egész összletre a vékonypadosság jellemző, sű
rű, szabálytalan repedéshálózattal. A kőzetnek 
ez a tulajdonsága az építkezéseknél sok bajt 
akozott, mert egyrészt a felszíni szivárgó vi
zeknek utat nyitott, másrészt — éppen a töre
dezettségéből kifolyólag — nem egy alkalom
mal a felszínig hatoló szakadásokat okozott.

A 3. sz. munkahely teljes feltárása a pleisztocén és 
tortonai rétegekkel 

Foto: Pellérdyné

A  szalagosán egymás alatt elhelyezkedő 
KÉK 3—5° dőlésű nyugat felé kiékelődő már- 
gapadok a felszíntől számított 28 m mélységig 
települtek különféle vastagságban. A nyílt fel
tárásból ismeretessé vált három márgapad átlag
ban 2—2,50 m, míg a csak fúrással átharántolt 
negyedik, 4,7 m vastagnak bizonyult; A külön
böző márgákon a mésztartalom, helyesebben 
a mészfeldúsúlás megállapítására a sűrűn vett 
minták alapján CaCQ;- vizsgálatok történtek.
A vizsgálati adatok, egymással összehasonlítva, 
figyelemre méltó eredményt mutatnak:

1. Majdnem kivétel nélkül minden márga- 
réteg alsó és felső része mészfeldúsúlás szem
pontjából (CaCCh-tartalma 60-85% között vál
tozik) mészmárga.

2. Az összleten beiül a mészfeldúsúlás ritmi
kusan ingadozik. Tehát a márgák alsó és felső 
részeinek mészmárga jellegűvé történő átala
kulása, helyesebben a mésztartalom feldúsulása 
azonos körülmények között mehetett végbe. A 
mészkő közötti részek CaCO.i-tartalma 25-60% 
között ingadozik.

Az alábbiakban a mésztartalom ritmikus in
gadozását a 3. sz. munkahely északi falának 
felső márgaösszletéből vett minták vizsgálati 
eredményével szemléltetem:

8,75 —9,05 m-ig CaCOí-tartalom 79.77%
9,05-- 9,13 25,12%
9,13-- 9,48 71,55%
9,48--  9,85 „ „ 39,01%
9,85--10,17 76,27%

10,17—10,80
10,80—11,25
11,15—11,30
11,30—11,40

89,63%
43,19%
50,41%
68,08%

A felhozott példa a_mészfeldúsulás ritmikus 
voltát igazolja, valamint a márgarétegek felső 
és alsó részének mészmárga jellegére is adatot 
szolgáltat.

Felmerül a kérdés, hogy a kőzetek mésztar
talmúnak ritmikus változását milyen tényező 
vagy tényézők válthatták ki. Valószínűleg itt 
a litorális zónának — feltehetően biogén ere
detű — mészkiválásairól van szó. Á mészlera- 
kódásban szerepet játszhatott a helyi klíma ha
tása is. A ritmikusan változó lerakódások való
színűleg a tengervíz helyi jellegű ingadozásá
nak következtében beálló kémiai változások 
eredményei.

Az Albertirsai úttól K-re eső nyílt feltárás 
szarmata, agyagos, aleuritos rétegeiben is van
nak magas CaC03-tartalmat felmutató (80-83 
%-os) mészfeldúsulások. Ezek annyiban külön
böznek az említett rétegektől, hogy eredeti te
lepülési helyükön nedves állapotban puhák, 
gyúrhatok és tapadnak. Ezek a mészfeldúsu
lások a mésziszap-lerakódások tipikus példái.

A mésziszapok 5—10 cm-től 3—6 m-ig ter
jedő lencsékben fordulnak elő. Homoktartal
muk változó. Két egymás szomszédságában fek
vő beágyazásból vett minta kiszárítva makrosz
kóposán is különbözött egymástól, amennyiben 
a magasabb homoktartalmú keményebb, míg az 
alacsonyabb homoktartalmú puhább, és pl. író
krétaként is jól használható.

A felső tortonai rétegekben (094. sz. fúrás 
Dózsa Gy. út Ny-i oldalán) egymás alatt elhe
lyezkedő több tufacsík is ismeretes. Tekintettel 
arra, hogy a szóbanlevő fúrás teljes anyaga el
veszett, így a tufacsíkokról közelebbi adatok 
nem állnak rendelkezésre. Dr. PappF. 1951. jú
lius 29-én a FAV-központnak adott jelentésében 
is csak mint vulkáni tufáról 'emlékezik meg (4). 
Ezek a tufacsíkok a 7—13,50 m-ig terjedő sár
ga, illetve szürke márgaösszlet alatt, 19—19,50 
m> 21—21,50 és 22,00—22,30 m-es szintekben 
fordultak elő. Minden valószínűség szerint a 
tortonai-szarmata emelet határán, ill. a tortonai 
időszak végén lerakódó riolittufáról van szó, 
amit a vonalcsövekben általam is észlelt rolit- 
tufa-nyomok is igazoltak. De Horusitzky H. is 
arról tudósít, hogy a Dongó, Zalán és Hajcsár 
út találkozásánál 1908-ban lemélyített fúrás — 
23,60 m-től f. mediterrán — dacittufás, lajta- 
mészköves és kemény agyagrétegeket tárt fel (1).

A felső tortonai rétegektől K -re— a már em
lített „keleti medencében”, egészen a Francia 
út’g — szürke, jól rétegzett szarmata korú, vál
tozó szemnagyságú agyagos homorétegek van
nak, melyekben helyenként kiékelődő, igen dur
va, élesszemű apró kavicsos — több-kevesebb
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mennyiségben vizet tartalmazó — kövületes 
homoklencsék találhatók.

A Hungária úttól K-re eső szakaszon igen 
jelentős szerepet játszik az iszapfrakció. A dur
vakavicsos homoklencséiktől eltekintve a szem
csevizsgálati eredmények zömmel a 0,002— 
0,1-ig terjedő szemeloszlási értékeket mutatják, 
tehát az üledék többségét a finomhomok, ho
mokliszt, aleurit alkotja (9).

Jellemző képződménye még ennek a szakasz
nak a kisebb-nagyobb foltokban betelepülő 
mésziszaplencsék, melyek főleg az Albertirsai 
út—Hungária út közötti szakaszon fordulnak 
elő nagyobb számban.

A homokkő igen alárendelt szerepet játszik 
a „keleti (szarmata) medencében”. Annál na
gyobb a jelentősége a barnás-fekete, úgyneve
zett szapropeles anyagbetelepüléseknek. Ilyen 
képződményeket az Albertirsai úttól K-re eső 
szakaszon, az Asztalos S. utcai részen a 3/a 
munkahely mindkét vonalcsövében találtam. 
Ezek a néhány m hosszúságú, de 0,50 m-nél 
ritkán vastagabb képződmények lencsésen ki
ékelődnek. A bennük található ősmaradványok 
olajbarna színűek, igen sok közöttük — külö
nösen az Asztalos S. utcai részen — a gerinces 
csonttörmelék (rinocerosz, antilop és rágcsálók). 
Ilyen képződmények egyébként a Baross téri 
munkahely szarmata rétegeiben is előfordulnak.

A Francia úttól keletre a „homokos réteg- 
összlet” sötét színűvé válik, és fokozatosan el- 
agyagosodik. Az agyaréteg felett — az Albert
irsai úttól keletre — a sárgásbarna, foltos pan
non agyag maradványai találhatók meg, me
lyek sok Melanopsis impressát tartalmaznak. 
A pannon-, de a szarmata agyagösszletben is 
(a Duna hordaléka alatt kb 2,0 m mélységig) 
a jégkorszak szoliflukciós jelenségei voltak 
megfigyelhetők. Erről a kérdésről külön dolgo
zatban számoltam be (10).

A szarmata-tortonai rétegek — mint már 
említettem — itt sem vetővel, hanem eróziós 
discordanciával érintkeznek. Az előnyomuló 
szarmata tenger romboló tevékenységét hűen 
megőrizték az őslénytani vizsgálatok alapján 
f. tortonai korúnak bizonyult márgarétegek. 
Előbb a hullámverés okozta sérülések nyomai, 
majd az alámosás következtében előállott lesza
kadások a feltárás során jól megfigyelhetők vol
tak. Ezt a folyamatot szemlélteti a FAV 3/a 
munkahely jobb és bal vonalcsöveiről készített 
részletes földtani szelvény.

A vonalcsövek földtani szelvénye kb. a MÁV 
fordító korongjától az Asztalos S. utcáig terjedő 
szakaszt öleli fel. Feltehető, hogy korábban 
ezek a márgarétegek egészen a Keleti pu.-ig 
megvoltak, de a szarmata tenger, vagy a pleisz
tocén Duna eróziós tevékenységének áldoza
tul estek. Nyomukat a Keleti pu. indulási ol
dala mentén mélyített fúrások egynémelyike 
állítólag harántolta is.
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Az Albertirgai úttól K-re eső területeken 
koptatott szemű futóhomok-felhalmozódások is 
vannak^ melyek az ún. vöröses-barna erdei ta
lajjal váltakozva települnek. Az eredeti talaj
zóna nemcsak a Kerepesi út mentén, hanem 
attól É-ra, ill. D-re eső területen is megtalál
ható. így pl. a Népstadion területén, a Népsta
dion útnak a Hungária út és Thököly út közti 
szakaszán, valamint az épülő FAV kocsiszín 
területén. A vörösesbarna erdei talaj sokszor 
igen éles határral jelentkezik a sárgás-barna 
futóhomokkal. A tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a vöröses-barna erdei talaj valamivel ma
gasabban helyezkedik el a futóhomoknál. Mint 
ismeretes, a pleisztocén Duna-parttól (mely a 
FAV nyomvonalát nagyjából a Rákóczi út vé-

A márgapadok Hungária út felé eső K-i ré
szének a szarmata rétegekkel való érinkezését 
beépítés miatt megfigyelni nem lehetett.

3. Negyedkori képződmények

A szarmata-tovtonai rétegek fedőjében min
denütt a fiatal, negyedkori lerakódásokat talál
juk .meg. A holocén-pleisztocén rétegek nem 
mindenütt különíthetők jól el egymástól. 
Ugyanis az általánosságban választóvonalul fel
vett löszös szintek, csak a nagyobb vastagságú 
rétegekben mutathatók ki. A Fehér úttól a 
Hungária útig löszös szintek sehol sem mutat
koztak. A Hungária úttól a Keleti pu.-ig, nagy
jából összefüggő löszös-homok, eliszaposodott 
löszös-homok, humuszos löszös-homok formá
jában részben a nyílt feltárásokban, részben a * 
fúrások anyagóban kimutathatók.



gén keresztezi) K-re eső területen a Duna fo
kozatos viszahúzódása után az ÉNy-ról fújó 
szél felhalmozta a futóhomokot. Ez a terület 
hosszú időn keresztül a Duna árterülete volt. 
Az időszakonként kiöntő Duna a mélyebben fek
vő részeket majdnem állandóan víz alatt tartotta, 
a magasabb részek pedig erősen átnedvesedtek, 
melyeken megtelepedett a növényzet. így nagy 
foltokban kialakult az ún. ártéri erdő. Talán 
ezzel vannak összefüggésben a Baross téren és 
a  Kerepesi út egyes részein a FAV-fúrások ál
tal több helyen is kimutatott tőzeges lerakódá
sok is.

A hajdani árterület emlékeit mutatják a Kut- 
tói-dűlőből eredő, a Népstadion—Millenáris
pályán keresztül DK—ÉNy irányban lefolyó 
egykori Városligeti patak, valamint a kőbányai 
Pék-erdő tájáról eredő, s a Keleti pu. keleti 
végén a Városligeti patakba folyó kis pata
kocska medermaradványai.

A holoeén-pleisztocén rétgekről kétségtelenül 
megállapítható, hogy a nyomvonal mentén K- 
ről Ny-ra haladva, egyre nagyobb vastagságot 
mutatnak. Az Albertirsai úttól K-re 4—4,5 m, 
a Hungária út—Kerepesi út kereszteződésénél 
6,5 m, a Dózsa Gy. út (MÁV fordító korong) 
8,75 m, a Keleti pu. előtt már 11 m.

A pleisztocén rétegekben végzett vizsgálatok 
eredményeképpen a Kerepesi út menti /szakasz 
pleisztocén része a Duna 2-es sz. megemelt 
terasz-szintjéhez tartozik. A kérdéses terasz az 
újpleisztocén korba sorolható.

4. A rétegek néhány talajfizikai adata

A kőzetek talajmechanikai vizsgálata elsősor
ban műszaki célokat szolgál, de a vizsgálati 
adatoknak földtani szempontból is van jelen
tősége, amennyiben egyes geológiai megállapí
tások talajmechanikai adatokkal igazolhatók. A 
talajmechanikai vizsgálatok alapján az egymás
tól távol eső területen képződött agyagok azo
nosíthatók. Erre jellemző példa a szarmata 
zöld, zsíros agyag, amelynek különböző helyek
ről vett mintáin végzett vizsgálati eredmények 
a következő képet mutatták:

A kőzet állapothatárai
A mintavétel F P Pi

■helye (folyási (sodrási (plasztikus
* határ) határ) index)

FAV 3/a jobo eső 70,90% 30,50% 40,40%
FAV 3/a bal cső 
Kerepesi út —

69,80% 23,05% 46,75%

Ügető pálya, 
124-es. fúrás, 
33 m-bő'I

61,50% 13,03% 43,47%

Keleti pu. érk. 
old. 4. sz. fúrás, 
24 m-böl

" 25.92% 68,00% 42,08%



Amint látjuk, a plasztikus index-értékek igen 
kis 'ingadozást mutatnak. Az eddig elmondot
takból viszont tudjuk azt, 'hogy a zöld zsíros 
agyag nem összefüggő réteg, hanem lencsésen, 
foltokban települ. A plasztikus index-értékek 
kis eltérése alapján tehát a különböző helye
ken települt zöld, zsíros agyagok egymással 
a képződési feltételek szempontjából azonosít
hatók. A táblázatban mutatkozó, mindössze 
6%-os eltérés egyrészt a hézagtérfogat, más
részt a W% (természetes víztartalom) különbö
zőségéből adódik. A zöld zsíros agyagok W° <-a 
16,70—25—90% között ingadozik.

Ha megnézzük egy zöld homokeres agyag 
állapothatárát az előbbi zsíros agyagokkal szem
ben, a kapott értékeknél jelentős eltérés mutat
kozik.

Nézzük meg néhány laza üledék talajmecha
nikai adatait. Erre a célra két — többségében 
homokos összetételű fúrás rétegsorát választot
tam ki. A fúrásokat 1953. nyarán mélyítették 
le a  Kerepesi út mentén. Mindkét fúrás U-ér- 
ték (szemosztályozottság) szempontjából került 
vizsgálatra.

123. m fúrás. Ügető Ny-i vége, MÁV-támfalon belül

Szemeloszlás^  A minta- A kőzet 
>1 vétel meg- 

mélysége nevezése
U-érték súlyszázaléka w%

1 9 m homokos 70% kavics
'kavics 43,20% 20% homok

2% homokliszt
2 15 m kavicsos 17'% kavics

homoik 5% 71% homök

g 123. m. fúrás. Ügető Ny-i vége, MÁV-támfalon belül

Szemeloszlásg A minta 
t>> vétel

A kőzet 
meg- U-érték

o mélysége nevezése súlyszázailéka w»/(

12% homokliszt
3 16 m kavicsos 37% kavics 

53% homokhomok 13%
10% homokliszt

4 21 m homoklisztes 73% homok
homok 4,18% 26% homokliszt 

7% is zap 
66% homok

5 28 m homoki isates 34% homokliszt
homlok 5%

124-es sz. fúrás. Ügető K-i vége, HÉV mentén 
a gyalogjárón

'03tsl A minta- 
>> vétel 
g  mélysége

A kőzet 
meg

nevezése
U-érték

1 4,76 m löszös 2,11%

2 7,56 m 5%

3 12 m homoki isztes
homok 6,80%

4 18 m
t

homokos
kavics 10,78%

5 22: m homok 5,30%

6 23 m kavicsos
homok 6%

7 24 m homok 4%

8 26 rn homokiiisztes
h-omOk 0,0%

9 27 m homok 4,28%,

16 29 m homoklisztes
homok 1,90%

11 30 m homok 0,53"

Szemeloszlás 
súlyszázaléka W»/,

88% homok 
12% homokliszt 
91% h omok 

9% homokliszt

7% kavics 
65% hcaniolk 
28% homokliszt 
73% kavics 
27% homok 
15% homokliszt 
82% homok 
3% kavics 

15% 'kavics 
76%. homok 

9% homokliszt 
14% homokliszt 
71% homok 
5% (kavics 
5% iszap 

27% liszt 18,90% 
68% homok 
16% homokliszt 
84% homok 

5% iszap 22,40% 
22% homokliszt 
73% homok 
10% homokliszt 
90% !hom. 2I,2Q%

A táblázat jól mutatja, hogy:
1. a fúrások anyaga igen laza, homokos ősz- 

szetételű.
2. A megvizsgált anyagok többsége osztályo

zott, tehát viszonylag nagy a szemcsék közötti 
hézagtérfogat, melyet víz tölthet ki. Sajnos 
a hézagtérfogatra vonatkozó értékek nem álla
nak rendelkezésre. Ez a vizsgálati eredmény 
ugyanis, megmutatná, hogy mennyi a kőzet ter
mészetes vízbefogadó képessége. A szórványo
san megadott W0/0-adatok a hézagtérfogat-érté- 
kek nélkül csak hozzávetőlegesek lehetnek. A 
fúrásoknál szerzett személyes tapasztalatok azt 
mutatták, hogy a rétegek bő víztartalmúak, 
vagyis a megadott W%-értékeknél jóval ma
gasabb a szóbanforgó rétegek természetes víz
tartalma.

5. Őslénytani leletek

Végezetül az érdekesebb, illetve az egyes 
képződmények korát eldöntő őslénytani vizs-r 
gálatok eredményeit kell még röviden ismer
tetni.

A feltárások, ül. vonalcsövek kihajtása során 
számos antilop, rinocerosz. delfin csont- és fog-



maradványok, továbbá cápafogak, rákolló, vala
mint rágcsálók maradványai kerültek elő. A 
legtöbbjük közelebbről nem volt meghatároz
ható. Az egyik legértékesebb lelet egy kis rág
csáló gyenge megtartású, de majdnem teljes 
álkapcsa volt, melyet a Hungária krt.—Dózsa 
Gy. úti munkahelyről gyűjtöttem be. A marad
vány a Cricetodon sansaniense és lusitanicum 
alakkor egy új faja, mely (C. suburbanus n. sp.), 
a felső mediterránba (tortonai emelet), esetleg 
az alsó szarmatába tartozik.

Ugyancsak erről a munkahelyről a szarmata 
rétegekből került elő felvételezések során egy 
Rhinocerotida felső zápfog (jobboldali) külső 
falfelülete és apró töredékei.

A volt Divatcsarnok melletti munkahelyről 
Zolnai G. hozott fel kis rákolló-töredéket (Ca- 
lappa cf. heberti). A maradvány pontosabb meg
határozásra hiányosnak bizonyult. Nagy való
színűséggel a tortonai emeletbe sorolható, mint 
annak homokos, meszes parti tengeri alakja.

A felsorolt ősmaradványok meghatározását 
dr. Kertész Miklós végezte.

Ezek az ősmaradványok majdnem kivétel 
nélkül a szapropeles agyagcsíkokból kerültek 
napvilágra.

Mollusca faunában a szarmata rétegek, kü
lönösen annak az Albertirsai úttól keletre eső 
szakasza rendkívül gazdag. A leletanyag elég 
jó megtartású, így meghatározásuk sem jelen
tett különösebb nehézséget. A jellemző kövü
letek a következők:

Cardium vindobonense Parts eh, Cardium suessi 
Barb., Cardium cfr. protractum Eichw Ervilia 
podolica Eichw., Mohrensternia inflata Andr., 
Pirenella picta Bast., Hidrobia ventrosa Mont., 
Irus gregarius Partsch, Cerithium rubiginosum 
Eichw., Mohrensternia angulata Eichw., Car
dium latisulcum Münst, Trochus sp., Amnicola 
immutata Frf., Modiolus sp., Musculus sarma- 
ticus Gatnev, Natica sp., Bulla sp., Serpula sp.

A 3/ sz. munkahely márgapadjainak és a köz
tük levő laza homokos üledékeknek a tortonai 
emeletbe való tartozását a belőlük előkerült 
mikrofauna csak megerősíti. A foraminifera 
társaság ugyanis kifejezetten tengeri bentoni- 
kus elemekből áll. Kis egyedszámban a Cibi- 
cides dutemplei (d’Orb) C. propinquus (Rss), 
Eponides sp., Gyrordina soldanii (d’Orb), Tex- 
tularia carinata (d’Orb)., Bulimina punctata 
(d’Orb), Lagena striata (d’Orb), Dentalina sp., 
Haplophragmoides sp.>Uvigerina pygmea (d’Orb), 
Virgulina schreibersii Czjz., Robulus cultratus 
Monti., Nodosaria latejugata Gümb. nagynö
vésű formája fordul elő. A planktonikus alakok 
közül nagyon kis egyedszámban Globigerina 
bulloiides (d’Orb) található meg. A változó só
tartalomhoz szokott néhány eurihalin faj közül 
csak az Elphydium erispum L. és az E. striato- 
punctatum F. M. található meg. Az elegyes 
fajok hiánya, illetve kicsiny száma és a ten

geri elemek uralkodó volta azt bizonyítja, hogy 
kifejezetten tengeri fáciessel állunk szemben. 
A makro-, illetve mikrofaunát dr. Schréter Z., 
ül. dr. Sidó Mária határozták meg.

A Baross téri munkahely áthalmozott törme
lékanyaga a tortonai és a szarmata emeletre is 
jellemző, rendkívül gyenge' megtartású, mol- 
lusca-anyagot tartalmazott. Így összemosottan 
egymás mellett megtalálható volt a Flabelli- 
Pecten lejthaianus Partsch., a Serpula sp., a 
Cardium sp., Bulla sp., Modiolus sp., stb. töre
dékei. Néhány meghatározhatatlan haltöredék is 
előkerült. Halmaradványban a budai (Batthyány 
téri) munkahely oligooén rétegei bizonyultak 
gazdagnak. Helyenként tömeglesen, fordulták 
elő, de gyenge megtartásuk miatt csak kevés 
került belőlük meghatározásra.

A Fehér út — Baross tér között m élyült fúrások 
vízföldtani adatai

1. Végállomástól — Hungária útig

Fúrás
száma Fúrás helye Terep A.Tadajvíz- 

t. f. m. szint

Fúrás
talp-
mély
ségié

Max. 
S03 mg/1 
tartalom

012. Kerepesi ú t —
Francia út 115.921 5,80 m 40,20 315,86

011. Dongó u.
11. sz. előtt. 116.875 5,80 m 26,01 253,98

082. Kerepesi út —
Fogarasi út 115.808 6,70 m 30.50 1317,84

081. Kerepesi út —
lóverseny-
pólya 116.218 4,15 m 21,95 264,52

080. Kerepesi út — 
lóverseny
pálya 116.798 4,10 m 21,20 —

11. Hungária fű t— Kel-eti pu.-ig

094. Kerepesi út —
Dózsa Gy. út 115.048 4,80 m 30,00 120,46

043. Kerepesi út —
Dózsa Gy. út 110.172 4,90 m 51,16 248,58

084. Kerepesi út —
Keleti pú. 
érk. oldal 110.291 5,00 m 51,05 _

089. Kerepesi út — 
Pesti gödör 
sariotk 111.902 60,55 290,00

088. Kerepesi út —
Ügető 111.334 4,’80 m 60,50 114,20

083, 112.529 5,40 m 49,90 —

055. 112.430 4,87 m 44,53 200,58
017. 112.904 5,20 m 

6,10 m
40,67 221,32

019. 114.218 50,66 81,60
016. Kerepesi út — 

Gumigyár 
előtt 116.384 8,00 m 48,86 327,08)

090. Kerepesi út —
Asztalos S. u. 116.289 7,30 m 50,90 —

018.
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Fúrás
száma Fúrás helye Terep A. Talaj víz- 

t. £. m. szint

Fúrás
talp
mély
sége

Max. 
SO3 mg/1 
tartalom

015. Kerepesi ú t -
Dózsa Gy. út 117.156 7,10 m 46,51 429,42

014. Kerepesi út —- 115.504 6,95 m 40/74 234,90
Hungária út 115.361 4,80 m 40,45 305,32

III. Baross tér

093. Baross tér — — - 23,80
042. 109,00 5,02 m 50,42 297,16
085. 109.025 7,60 m •60,15 378,76
069. 109.182 3,90 m 50,90 412,76
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vonalának kb. 20 méteres sávjáróL (1951. I. 20. 
Kézirat.)" FAV irattár.

3. Dr. Horusitzky F. — Dr. Papp F.: Földtani jelentés.
(Kézirat.) FAV irattár.
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vány- és Földtani Tanszék FAV jelentései. (Kéz
irat. 1951. VI. 29.) FAV irattár.

5. Zolnai G.: Jelentés a Blaha L. tér (7.) munkahely
ről. (Kézirat.) MÁFI.

6. Pávai Vájná F.: A z  1938. évi Budapest környéki ki
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8. Koblencz V.: FAV 3/a munkahely B vonalcső termi
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Mérnökgeológiai problémák az építésügy terén
írta: Dr, Karácsonyi Sándor és Varga Márton

A területrendezéssel foglalkozó építészmér
nök, aki a terület adottságaihoz kívánja tele
pülésfejlesztési tervét alakítani, vagy a mérnök, 
aki a talajt mérnöki létesítmény kialakítására 
és megépítésére használja fel, a földfelszín 
alatti viszonyokkal foglalkozó szakemberektől 
bizonyos információkat vár. A szolgáltatandó 
információknak olyanoknak kell lenniük, hogy 
a megkövetelt gazdaságossági határokon belül 
a mérnöki létesítmény állékony és rendeltetésé
nek megfelelő élettartama alatt kifogástalanul 
használható legyen. A múltban a mérnökök és 
városrendezők részére a szükséges információ
kat eleinte csak a geológusok, majd néhány év
tizede a talajmechanikusok bekapcsolásával kö
zösen szolgáltatták. Az információszolgáltatás 
a föld felszín alatti talaj és talajvíz viszonyokra 
egyaránt kiterjedt. A beruházások megvalósítá
sában idővel más elvek és arányok alakultak 
ki, és éhben az új helyzetben a geológusok és 
talajmechanikusok adatszolgáltatásai egyes ese
tekben már nem feleltek meg maradéktalanul 
az építési és iparpolitikai szempontoknak. Ezért 
a két tudomány közé egy harmadiknak, egy

összekötő, az átfedő területek magábafoglaló 
tudománynak, a mérnökgeológiának kialakítása 
vált szükségessé.

Az Építésügyi Minisztérium (továbbiakban 
ÉM) területén található mérnökgeológiai prob
lémákat a következőkben lehet összefoglalni.

I. Az ÉM geológiai igényei

Az ÉM területén a geológiai igények mind az 
építőanyag-, mind az építőiparban jelentkez
nek.

Az építőanyagipar geológiai igényei a követ
kező 4 iparágban döntő fontosságúak:

— a tégla- és cserépiparban,
— a mész-, cement- és azbesztcement ipar

ban,
— a kő- és kavicsiparban és
— a finomkerámia iparban.
Az építőipar geológiai igényei általában az 

alábbi területeken jelentkeznek:
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— regionális tervezéseknél,
— a tömbösített ipari és mezőgazdasági tele

püléseknél,
— a telepítések közművesítésénél és
— a közlekedési hálózat tervezésekor.
Mind az építő-, mind az építőanyagipar a 

mérnökgeológiával szemben a következő kívá
nalmat támasztja:

— foglalkozzék az ipar műszaki fejlesztési 
kérdéseivel,

— oldja meg a mérnökgeológiai térképezés 
feladatait és

— végezzen távlati és konkrét tervezésekhez 
feltárásokat, és azokat a célnak megfele
lően értékelje.

A műszaki fejlesztési tevékenység keretében 
a legégetőbb megoldásra váró feladatok a kö
vetkezők:

— a térképezési metodika fejlesztése és
— a feltárási módszerek tökéletesítése.
Természetesen a hazai fejlesztési igényeket

a KGST tagállamaival összhangban és együtt
működve kell megoldani.

A mérnökgeológiai munkálatok során nyert 
adatokat és értékeket a kezelhetőség és átte
kinthetőség céljából térképeken célszerű áb
rázolni. Az építőipart kiszolgáló térképek műi
den esetben céltérképek. Ezek a térképek a vá
rosok és községek

— általános rendezési terveihez és
— részletes rendezési terveihez 

készülhetnek konkrét és távlati tervezések ese
teiben.

Az építésügy (építő- és építőanyagipar) terü
letén a gyakorlati földtani és mérnökgeológiai 
problémák az alábbiak:

— nagy területek mérnökgeológiai vizsgá
lata és értékelése építési célokra,

— földalatti vizek feltárása, víztelenítése, va
lamint

— az építőanyagipar részére szükséges ás
ványi nyersanyag kutatása, javaslattétel 
a kitermelés helyes körülményeinek ki
alakítására.

A következőkben az említett három problé
mával részletesebben szükséges foglalkozni.

A korszerű városkialakítás és lakásépítkezés 
egyaránt szükséges teszi a koncentrált lakó
telepek kialakítását és ezáltal nagyobb terüle
tek folyamatos beépítését. A nagyobb terüle

tekre kiható építési tevékenység tevékenység 
esetében — a telepítési hely kijelöléséhez — 
szükséges a számításba vehető területek érté
kelése, az építést megelőzően pedig a beépí
tésre kiszemelt részterület komplex szemléletű 
mérnökgeológiai vizsgálata.

Egy-egy építmény elhelyezése esetén a kör
nyező területen kialakult viszonyok csak kis 
mértékben, főleg csak lokálisan változnak meg, 
és ennek megfelelően a tényleges építési fel
tételeket is csupán helyileg kell vizsgálni. Na
gyobb terület beépítése esetén azonban az 
adottságok az egész területre kiterjedően vál
tozhatnak meg, az esetleges változások az egész 
telepítésre visszahatnak. Mindezekből követke
zik, hogy területrészek igénybevétele esetén is 
komplex jellegű vizsgálatokat kell végezni, 
mivel a terület egységes szemléletét nem ala
kíthatjuk ki a helyi jellegű vizsgálatok ered
ményeinek mozaikszerű összeillesztésével.

A mérnökgeológiai vizsgálatoknak ez esetben 
az a feladata, hogy a közvetlen hatásokon felül 
felderítsék mindazokat a közvetett hatásokat is, 
amelyek jelentősége nagyon sokszor a tervezők 
figyelmét elkerüli, utólagosan azonban számos 
nem kívánt bonyodalmat eredményezhet. Egy- 
egy terület beépítése kapcsán tehát a mérnök- 
geológiai vizsgálatoknak az a feladata, hogy 
mindazokra a körülményekre fényt derítsen, 
amelyet a beépítés hatására megváltozhatnak, 
vagy amelyeket a beépítés módjának kialakí
tásánál — a tervezéskor, kivitelezés alatt és 
üzemeléskor — figyelembe kell venni.

A telepítési előmunkáaltok keretében vég
zendő mérnökgeológiai vizsgálat feladata a szá
mításba vehető terület mindazon sajátosságai
nak felderítése és értékelése, melyek összessé
géből a beépíthetőségre és módozataira javas
latot lehet tenni. Az előzetes mérnökgeológiai 
felméréseknél így többek között tekintettel kell 
lenni a terület felszíni vizeire, a felszíni vizek 
lefolyásának irányára, sebességére, a lefolyó 
víz tömegére, a felszín alatti vizek helyzetére, 
az eróziós veszélyekre, csúszásokra, suvadások- 
ra, az építésre kijelölt helyeken a földtani fel
építésre, a terület alkotó kőzetek különböző 
tulajdonságaira, a felszíni és felszín alatti vizek 
elleni védekezés (agresszivitás, víztelenítés stb.) 
szükségességére. Mindezeken felül még számí
tásba kell venni a területen, vagy közelében 
nyerhető és az építkezés során felhasználható 
építő vagy egyéb anyagokat (kavics, homok, 
feltöltéshez szükséges anyaglelőhely stb.).
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Az előzőkben ismertetett és új építkezések
kel és építményekkel kapcsolatos mérnökgeoló
giai vizsgálatokon felül említést kell tenni első
sorban épületkárok következtében szükségessé 
váló mérnökgeológiai vizsgálatokról is. Az ilyen 
jellegű károsodások szinte minden nagyobb 
építkezésünk szomorú kísérői, mintegy rámu
tatva azoknak a komplex mérnökgeológiai vizs
gálatoknak a hiányára, amelyet még a helyi 
jellegű vizsgálatokban nagy szakismerettel és 
gyakorlattal rendelkezők is sok esetben szük
ségtelennek tartottak. Az utólagos vizsgálatok 
természetszerűleg nem pótolhatják a helyes 
előmunkálatok hiányát, mert a vizsgálatokat a 
beépítettség korlátozza, a vizsgáaltok mielőbbi 
lefolytatását és befejezését a további károsodás 
elleni félelem sürgeti, és nem utolsó sorban a 
már bekövetkezett károk eleve kizárják azokat 
az eredményeket, amelyeket a jóidőben végzett 
vizsgálatok feltétlenül szolgáltattak volna.

2. VízMtárás — víztelenítés

A korszerű lakásépítkezések keretében még 
olyan területeken is csak közműves lakóházak 
kialakítása kívánatos, ahol a környezet építési 
színvonala ettől lényegesen elmarad. Az épít
kezések szükséges velejárója ilyen esetekben 
a közművesítések megoldása. A 15 éves lakás
fejlesztési program összeállításakor szinte min
den tervezett építkezésnek kulcskérdése volt a 
vízellátás és szennyvízelvezetés lehetősége. 
Egyes lakótelepek építésekor a vízellátást és 
szennyvízelvezetést sok esetben egyedileg kell 
megoldani és kialakítani, míg nagyobb lakótele
pülések létesítésekor központi és szennyvízel
vezetést kell biztosítani. Vízföldtani adottsá
gaink alapján az ország területének nagy ré
szén a vízellátás elsődleges lehetősége a felszín 
alatti vízkészlet rendszerint kutakkal történő 
igénybevételével adódik. A vízbeszerzés célsze
rű és gazdaságos megoldására így, az altalaj 
víznyerési viszonyait kell vizsgálni, és a lakás
építéshez kapcsolódó egyéb tervezési munkák 
keretében kell a vízbeszrezés és vízellátás ter
veit is kialakítani. Hasonló feladatok jelentkez
nek egyebekben azoknál az ipari és egyéb lé
tesítményeknél is, amelyek kivitelezésével is az 
építésügy foglalkozik.

E végleges jellegű megoldások mellett sok 
esetben keresni kell — ideiglenes feladatként 
az építkezés első fázisának időtartamára — a 
száraz munkagödör legcélszerűbb biztosításának 
feltételeit is. A víztelenítés problémája a sajátos 
földtani adottságok alapján igen sok esetben 
nem korlátozható a helyi feltárási eredmények 
értékelésére, és ezekből egyetlen esetben sem 
lehet következtetést levonni a vízutánpótlódás 
mértékére vonatkozóan. A gazdaságos és cél
szerű víztelenítés kérdése így ismételten komp

lex műszaki-földtani, tehát mérnökgeológiai is
meretet és víztelenítési kérdésekben való gya
korlottságot igényel.

Az előzőkhöz tartozik — a víztelenítési prob
lémáknál sokkal nagyobb jelentőségű — a víz- 
beszerzési feladatok vízföldtani adottságainak 
szabatos értékelése, mert amíg a víztelenítés 
esetében a víznek adott szintig történő leszívá
sa, ill. adott térből való kizárásának időleges 
megoldása a feladat, addig a vízbeszerzés te
kintetében mind a feltárás mélysége, mind te
rületi kiterjesztése a víztelenítés által szabott 
korlátok sokszorosát teheti ki. Természetszerű
leg a vízbeszerzés gazdaságossága is a vízföld
tani viszonyok és az egyéb adottságok helyes 
mérlegelésétől függően nagyobb határok közt 
változhat, hiszen itt a termelés egyéb problé
mái mellett új tényezőként, többek között, a 
termelendő víz minősége is rendkívül jelentős.

3. Az építőanyagipar részére szükséges 
ásványi nyersanyagok kutatása és kitermelése

Az építőiparra váró feladatok teljesítése ér
dekében jelentős mértékben fokozni kell az épí
tőanyagipar termelését, sőt egyes iparágakon 
belül a termelést az előzőkkel szemben meg 
kell többszörözni. Az építőanyagipar fejleszté
sének előfeltétele a felhasználáshoz szükséges 
ásványi nyersanyagok feltárásának és kutatá
sának növelése.

A meglevő üzemek korszerűsítése céljából a 
már termelésbe vett nyersanyag-bányák köze
lében kell lehetőség szerint a szükséges építő
anyagmennyiséget feltárni, azonban a techno
lógia kívánalmainak emelkedése miatt a fel
használható nyersanyag kutatását a már ter
melésbe vett ahszonanyag jobb minőségben 
való beszerzésére kell irányítani.

Űj üzemek létesítése esetén az üzem telepí
tési helyének kiválasztásánál eleve tekintettel 
kell lenni a szükséges mennyiségű, és lehetőség 
szerint a legjobb minőségű, valamint a leggaz
daságosabb körülmények között kitermelhető 
építőanyag lelőhelyekre. Az építőanyagkutatás
nak így már az üzemtelepítés stádiumában is a 
helykijelölésre is vissza kell hatnia, és a tele
pítési hely kiválasztásánál egyik döntő tényező
ként kell jelentkeznie.

Az építőanyagkutatás jellegénél fogva sajá
tosan hármas feladat. A feladat egyik részét 
az ásványi’ anyagoknak geológiai felkutatása, a 
másik részét a feltárás, valamint a leművelés 
körülményeinek kialakítását tervező mérnöki 
munka, a harmadik részét pedig a használati 
alkalmasság megállapítását szolgáló technoló
giai vizsgálatok képezik.

A kutatás lefolytatásának mérnökgeológiai 
jelle és a használhatóság érdekében szükséges 
technológiai vizsgálatok kettőssége következté
ben az építőanyagkutatás helyes módszerei
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mind ez ideig általában nem alakultak ki. Máig 
sem nyert felismerést az a tény, hogy az ás
ványi nyersanyagokat elsősorban mérnökgeo
lógiai szamlélettel kell kutatni és vizsgálni. 
Mérnökgeológiai szemlélet alapján kell meg
határozni a feltárás helyes módszerét, a telepí
tendő fúrások, aknák számát és elrendezését. 
Mérnökgeológiai szemlélettel kell elsődlegesen 
a kutatási mintákat értékelni, ilyen szemlélet
tel kell a feltárt készlettet felmérni, és a kész
letmeghatározás megbízhatóságát eldönteni. E 
szemlélettől eltérően az eddigiek során sok ta
pasztalat utal arra, hogy a kutatást teljesen 
ötletszerűen folytatják le, és jó esetben egy-egy 
geológus időszakos részfeladatokra korlátozódó 
bevonásával igyekeztek biztosítani a szükséges 
földtani vonakozású eredményeket.

II. Az építésügyi földtani és mérnökgeológiai 
problémáinak jelenlegi megoldása

Az építésügy területén jelentkező földtani és 
mérnökgeológiai problémák és feladatok meg
oldására eddigiekben az alábbi gyakorlat ala
kult ki.

1. Nagy területek mérnökgeológiai vizsgálata

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakás
építésnek és településfejlesztés előkészítő mun
kálatai keretében elsősorban az egyedi épületek 
kialakításához kapcsolódó helyi jellegű vizsgá
latok módszere és rendszere alakult ki. A lo
kális vizsgálatokat a különböző tervező irodák 
keretében működő talajmechanikai részlegek 
végzik, és csak az ÉM két nagyobb, mélyépí
téssel foglalkozó vállalata képes a lokális vizs
gálatokon felül mérnökgeológai vizsgálatokat is 
végezni. A nagyobb területek beépítését meg
előző mérnökgeológiai vizsgálatokra az esetek
nek csak kisebb hányadában került sor, mert 
sem az építésügy irányító szerveinél, sem a be
ruházóknál, sem pedig a tervezőirodáknál nem 
érvényesül súlyának megfelelően a mérnök
geológai szemlélet. Mindennek következménye, 
hogy a vizsgáaltokra rendszerint idő és anya
giak sem állnak rendelkezésre, még ha törté
netesen fel is ismerik adott esetekben a mér
nökgeológai vizsgálatok szükségességét. A je
lenlegi tervezési rend mellett egy nagyobb te
rületre kiterjedő és az adottságokat általános 
összefüggésében vizsgáló mérnökgeológai kuta
tás időszükséglete sem arányosítható a terve
zési előmunkálatok egyéb időszükségletével.

Ezen a problémán elsősorban úgy lehetne 
segíteni, ha a nagyobb beruházások előkészíté
sét, a beruházás tényleges kezdetét jóval meg
előző időszakra ütemeznék. Megítélésünk sze
rint egyetlen szakember előtt sem lehet kérdé
ses, hogy a tervezés színvonalának emelésére,

a beruházás gazdaságosságára, különösen pedig 
a létesítmények időállóságára döntő hatású le
het a nagyobb területek összefüggő rnérnök- 

* geológai vizsgálata és értékelése. Ennek alá
támasztását — különösebb indokolás nélkül — 
pl. a dunaújvárosi parfal szakadás és a most 
utólagosan folyó vizsgálatok elvégzésének szük
ségessége szigorú figyelmeztetésként jelzi.

2. Vízfeltárás — víztelenítés

Az építésügy keretében jelentkező mérnök- 
geológiai problémák közül a vízbeszerzési és 
víztelenítési feladatok megoldását minősíthet
jük a legrendezettebbeknek. Az ÉM keretében 
két mélyépítési szaktervező vállalat rendelke
zik mérnökgeológai és hidrológiai feladatokkal 
foglalko ó részlegekkel. Ezen túlmenően a víz- 
telemítési problémákat — miután azok egyes 
létesítményekhez kapcsolódók — a szakterve
zők is megfelelő gyakoralattal és szakértelem
mel oldják meg. Különösen a vízbeszerzési kér
dések megoldása tekinthető rendezettnek és 
magas színvonalúnak, bár itt is előfordul egyes 
esetekben még olyan mulasztás, mely a fel
adatnak nem kellő időben történő felismerése 
miatt részben a tervezés, részben pedig az 
üzembehelyezés időszakában nehézséget okol
hat, és olyan gyors megoldások kialakítását 
igényli, amelyeknél főleg a biztonság és a gaz
daságos ság rovására kell engedményeket tenni.

3. Építőanyagkutatás

Már az előzőkben is utalást tettünk arra vo
natkozóan, hogy az építőanyagipar nyersanyag- 
kutatásai tekintetében mindezidegi nem alakul
tak ki a kutatás helyes módszerei, és így ma
gának a kutatásnak a gyakorlata sem minő
síthető kielégítőnek. Az építőanyagipar egyes 
iparágaiban egymástól teljesen elkülönülve 
igyekeznek a nyersanyagkészletre vonatkozó 
megbízható eredményeket beszerezni, és az eh
hez szükséges jobb feltárási feltételeket kiala
kítani. Az egyes iparágakban az építőanyag- 
kutatás az alábbiak szerint történik:

a) Kő-, kavicsipar
A kőbényászat vonatkozásában a nyers
anyagkutatás a felhasználás jellegétől füg
gően általában út- és vízépítés, továbbá 
burkolókő vonatkozásában történik. A kü
lönböző jellegű felhasználás szerint a ku
tatásokat a tröszt különböző vállalatai öt
letszerűen és a geológiai szemlélet hiányá
ban végzik, ill. végeztetik.
A kavicsbányászat a meglevő bányaüzemek 
fejlesztésével, valamint az új kavicsbányák 
létesítésével kapcsolatos haszonanyag-kuta-
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tásra egy kézi fúróberendezéssel rendelke
zik. A feltárások irányítására, értékelésére 
megfelelő szakgárda és apparátus nem áll 
rendelkezésükre, így e munkálatokat évek 
óta az FTI látja el.

b) Tégla-, cserépipar
A közvetlen bányanyitáshoz szükséges üze
mi feltárások lefolytatására az iparág 11 
vállalatából 10 rendelkezik kézi fúróbe
rendezéssel, azonban gyakorlatilag csak két 
vállalatnál folyik ilyen jellegű üzemi elő- 
feltárás. A távlati kutatásokat a tröszt föld
tani csoportja végzi, 3-4 meglevő fúró
berendezéssel. A fúrás során feltárt anya
got az egyik vállalatnál működő labora
tórium vizsgálja. A feltárások irányítására, 
kiértékelésére, a kutatási eredmények föld
tani dokumentálására gyakorlatilag egy 
geológus középkáder áll rendelkezésre, míg 
a csoporthoz tartozó nagyobb gyakorlatú 
két szakember elsődlegesen bányalefedési 
tervezéssel foglalkozik.

c) Mész-, cementipar
A  mész-, cementipar építőanyag kutatásá
ra az a jellemző, hogy e kutatások meny- 
nyisége és jelentősége ellenére mind ez 
ideig semmiféle megnyugtató feltárási 
módszer nem alakult ki. A kutatások irá
nyítását elsősorban az ÉaKKI látja el, ez 
azonban a kislétszámú szakgárda és a fel
tárásokhoz szükséges apparátus teljes hiá
nya mellett nem tekinthető megnyugtató 
megoldásnak. Ez a magyarázata annak, 
hogy az ÉaKKI-ra bízott kutatásokban és 
azok irányításában az ÉKME Ásvány- és 
Földtani Tanszéke, valamint nem kis mér
tékben az FTI is részt vesz. A feltárásokat 
pedig - különböző vállalatok végzik. Az 
ÉaKKI mellett az építőanyagkutatások 
szervezését még rendszerint az IPARTERV 
látja el, feltehetően annak eredményeként, 
hogy a kidolgozásra hozzájutó feladatok 
előkészítése az előzőkben vázolt problémák 
miatt sok esetben nem éri el azt 'a mély
séget, hogy azok alapul vételével — gaz
daságosság tekintetében is — értékelhető 
tervtanulmányok lennének készíthetők. Az 
IPARTERV ilyen jellegű igényeit általában 
az FTI felé érvényesíti.

d) Finomkerámig-ipar
Az iparág minden építőanyagkutatási fel
adatát a Nehézipari Minisztérium oldja 
meg.

III. Javaslat

Az építőanyagipar egyes iparágaira jellemző 
kutatási módszereket értékelve megállapítható,

hogy azok lefolytatása és irányítása nem egy
séges. Azok az építőanyagipari kutató egységek, 
amelyek saját feltáró felszereléssel rendelkez
nek — a feltárások technikai részében járatos 
szakemberek hiányában — munkáikat kezdet
legesen, igen alacsony termelési színvonalon 
végzik. Azok az iparágak, amelyek saját fel
táró felszereléssel nem rendelkeznek, ki van
nak szolgáltatva a kivitelező vállalatok határ
időre és minőségre egyaránt kiható munkájá
nak. Mindezeken felül ki kell emelni, hogy a 
legjelentősebb kutatásokat igénylő mész- és ce
mentipar keretében sem a kutatások — az egész 
iparágra kiterjedő — irányítása, sem pedig 
azok lefolytatása nem tekinthető megoldottnak.

Mindezeken túlmenően a jelenleg folyó épí
tőanyagkutatásokat azzal jellemezhetjük, hogy 
ezekben az iparágakban sokszor nem céltudatos 
kutatás folyik, hanem a nagyrészt j ól-rosszul 
kijelölt területek vizsgálatát végzik. E feltárá
sok sajátosságaként nem a készlet hat az ipar
ra, hanem az ipar tervezett fejlesztéshez igyek
szünk megfelelő készleteket biztosítani. Ez a 
helyzet még olyan iparágakban is, mint a ka
vicsbányászat, amelynél az ország számos te
rületén rendelkezünk beszerzései Illetőséggel, 
de nem jutottunk el addig, hogy e reménybeli 
területeket felkutassuk és számításba vegyük, 
és az újabb bányatelepítéseket a felvevő és a 
lelőhelyek egyidejű vizsgálata alapján határoz
zuk meg.

Külön probléma és új feladat a házgyárak 
létesítésének kérdése. Ezek a technológiái jelle
gű építőanyagok (mész, cement stb. mellett igen 
sok homokot és kavicsot is igényelnek. Nincs 
tudomásunk ezek telepítésével kapcsolatban 
sem olyan előmunkálatokról, amelyeknél a te
lepítést építőanyagkutatás eredménye alapján 
hajtották volna végre, annak ellenére, hogy a 
gazdaságos működés nyilvánvalóan függ a ka
vics és homok költséges szállításától is.

Az építőanyagkutatás jelenlegi helyzete any- 
nyiból is hátrányos, hogy az országban számos 
helyen folyik különböző célzattal feltárás, föld
tani és mérnökgeológai kutatás, amelynek ered
ménye az építőanyagipar szempontjából ve
szendőbe megy, mert sehol nem áll rendelke
zésre megfelelő adottság az eredmények össze
gyűjtésére és az építőanyagipar szempontjából 
való értékelésére és nyilvántartására. Mindez 
vonatkozik magára az építőanyagkutatásra is, 
mivel az ÉM-en belül folyó kutatásoknak sincs 
központi nyilvántartása. Ezeknél sokkal hátrá
nyosabb, hogy az ÉM nem rendelkezik egyet
len olyan szervvel sem, amely a készletek fel
kutatását és értékelését végezné.

Az építőanyagkutatásokkal kapcsolatban kö
zöltek összefoglalásaként megállapítható, hogy 
a vizsgálatoknál a földtani szemléletnek kell 
elsősorban érvényesülnie. Ezt a célt szolgálja 
az Országos Ásványvagyon Bizottságnak azon
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rendelkezése, amelynek alapján a kutatások 
eredményeit földtani zárójelentésbe kell össze
foglalni; a megkutatottságra vonatkozó bizony
latot is csak ennek alapján adják ki.

E szemlélet érvényrejuttatása alapján elsőd
leges feladat az ÉMl-hez tartozó olyan szerv ki
jelölése, amely az építőanyagkutatások irányí
tását egységesen és átfogóan minden kutatásra 
kiterjedően képes ellátni, és a földtani záró- 
jelentéseket azonos szemlélettel összeállítani. 
Ezen felül kívánalom, hogy a feltárások jelen
tős részét saját kutatórészlegeivel végezze el, 
és a más szervek által végzett kutatások irányí
tására műszaki (fúrástechnikai) és földtani vo
natkozású ismeretekkel rendelkező szakemere- 
ket tudjon biztosítani. További feladat az épí
tőanyagkutatási eredmények egységes nyilván
tartása, esetlegesen más jellegű kutatásoknak az 
építőanyagfeltárás szempontjából való átértéke
lése, valamint perspektivikus kutatások folyta
tása és a reménybeli készletek számba vétele.

Az előlzőkből látható, hogy az építésügyi fel
adatok helyes előkészítése, valamint az építő
anyagkutatások megbízható és kellő színvona
lon való lefolytatása céljából nem nélkülözhető 
a geológiai tevékenység, amelynek az építkezés 
és településfejlesztés színvonalának emelésével 
párhuzamosan egyre nagyobb és sokrétűbb fel
adatokat kell megoldania.

Az építésügy jelenlegi szervezetében az irá
nyítás vonatkozásban teljes mértékben hiány
zik a geológiai szemlélet, és ennek hiánya ká
rosan hat ki a feladatok gyakorlati megoldá

sára is. A geológiai szemlélet érvényesítésére 
feltétlenül kívánatos volna az építésügy irányí
tó szervénél olyan egységet létrehozni, amely
nek feladata volna az építésügyi tevékenység 
különböző szakágai között a geológiai kutatások 
helyének és mélységének kijelölése, valamint 
az ilyen jellegű munkák elvi irányítása és az 
építésügy, továbbá a földtani hatóságok közötti 
összekötő és koordinációs tevékenység bizto
sítása. Az építésügy központi geológiai egysége 
mellett célszerű volna, ha a különböző iparágak 
is legalább 1-1 geológiai szemléletű szakember
rel rendelkeznének.

Az építésügyi geológiai szolgálatának kiala
kításához tartozna ezen kívül annak az opera
tív szervnek a kijelölése is, amely a jelenlegi 
ötletszerű geológiai kutatásokon túlmenően az 
építésügy minden ilyen jellegű vizsgálatát és 
kutatását egységesen értékelné, és az eredmé
nyeket az összes ilyen jellegű kutatásokra ki
terjedően nyilvántartásba venné. A geológiai 
kutatásokat egységesen végző szerv képezné az 
építésügy elvi irányításában kialakítaná geo
lógiai csoport bázisát és hatna kezdeményezően 
az építésügyi geológiai vonatkozású tevékenysé
gére.

Az előzőkben felsoroltuk azokat a geológiai 
igényeket, amelyek az építésügy terén jelent
keznek, érintettük azokat az alapvető elveket, 
amelyekre figyelemmel kell lenni a feladatok 
kielégítő megoldásainál, továbbá képet igyekez
tünk alkotni a feladatok megoldására létreho
zott, ül. meglevő szervezetek tevékenységéről.
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Meg kell azonban állapítani, hogy a feladat bo
nyolult és sokrétű, hogy a jelenlegi szervezeti 
forma nem kielégítő. A mérnökgeológiai tevé
kenység megfelelő végzése kétirányú szervezeti 
fejlesztést követel, mégpedig egy irányítói és 
egy végrehajtói szervezeti hálózatot, ill. lánco
latot.

Az irányítási szervezet felépítésének lényege 
az lenne, hogy minden geológiai tevékenységet

folytató szervnél legyen egy geológus vagy 
mérnök, aki összefogja ezeket a munkálatokat. 

Az egyes szervek összefogására az ÉM-ben 
Építésföldtani Szolgálat

elnevezéssel geológiai csoportot kellene életre- 
hívni, mely csoport egyben a KFH-val tartaná 
a kapcsolatot és képviselné az iparági és nép- 
gazdasági érdekeket. Az Építésföldtani Szolgá
lat szervezeti sémája az 1. ábrán látható.

Telepuléstervezések építésföldtani előkészítése
írta: Kieb Béla — dr. Török Endre — dr. Zsilák György László*

Magyarországi tervezői gyakorlatban először 
merült fel egy üdülőváros településével kapcso
latosan mérnökgeológiai térkép és szakvéle
mény készítésének igénye. Az ÉM Városépítési 
Tervező Vállalat Balatongyörök térségében je
lölte ki a 6000 főt befogadó üdülőváros helyét. 
Az építés földtani előkészítésére 1964. nyarán 
került sor. Az itt végzett munkálatokról, feltá
rásokról és értékelésekről, valamint a térképe
ző munkáról számolunk be tanulmányunkban. 
A térképező munka során figyelembe vettük 
a földtani adottságokat, az építmények és kő
zetek egymásra hatását, a városépítés lehető
ségeit.

A terület földrajzi helyzete
Balatongyörök a Keszthelyi-hegységnek a Ba- 

laton félszigetszerűen benyúló magaslatán tele
pülő, szép fekvésű üdülőhely. Az üdülőváros 
telepítésére kijelölt terület a községtől KÉK-i 
irányban fekszik, központi része a külön vasúti 
megállóval rendelkező Becehegy, mely köz
igazgatásilag Balatongyörökhöz tartozik. A jel
zett terület Ny-i határán emelkedik Balaton
györök nevezetessége a Szépkilátó. A 140 m 
tszf. magasságú dombról a Balaton egyik leg
szebb, legtöbbet méltatott panorámája tárul 
elénk.

A fúrásainkkal feltárt és vizsgált terület a 
Balaton és a Keszthely—tapolcai műút között 
helyezkedik el. Enyhe, a Balaton felé lejtő te
rület, egyes részei 10-20 m-re emelkednek a 
Balaton vízszintje fölé. A műút feletti rész vi
rágzó szőlokultúrájú területe 50-60 m-rel emel
kedik a Balaton fölé, majd meredek, karsztos, 
triász időszaki dolomit, márgás mészkőből álló 
hegyvonulat emelkedik a Keszthelyi-hegység

* Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ás
vány- és Földtani Tanszék.

platoszerű hegyvidékének DK-i szegélye. (1. 
ábra.

1. ábra. A vizsgált sík terület és a műút felett emel
kedő meredek triász dolomitból álló hegy vonulatának 

látképe

A Szépkilátó—Csalit-hegy—Ederics-hegy—
Sípostorok meredek sziklafalai és szurdokszerű 
völgyei a dolomit erős töredezettsége folytán 
jelentős mennyiségű törmelékszállítást eredmé
nyeznek, ezt a fúrásainkban feltárt rétegek tá
masztják alá. Ugyanis fúrásainkban jelentős 
mennyiségű dolomit- és mészkő-kavics fordul 
elő, mely az itteni meredek hegyoldalról szár
mazik. ■ '#

A terület földtani felépítése

A Szigliget-tapolcai öböltől Ny-ra hosszú, 
É—D-i irányú, egyenletesen meredek rézsűvel, 
300—400 m tszf. magasságig emelkedik ki a 
Keszthelyi-hegység. A hegység plató jellegét 
világosan elárulja K-i lejtője, mely általában 
triász időszaki dolomitból áll, csak a hegység 
alján simul hozzá szelidebb lejtésű, pannóniai
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rétegekből álló lösszel és lejtőtörmelékkel fe
dett halomvidék.

Triász alaphegység

A beépítésre kerülő terület NyÉNy-i határán, 
a műút fölötti szakaszon meredek hegyvonulat 
húzódik. Ennek a Balatonhoz legközelebb álló, 
kiugró része a Szépkilátó. A felszínre bukkanó 
alaphegységrögök felsőtriász időszaki fődolo- 
tmitból, kisebb részben márgás mészkőből épül
nek fel. A fődolomit a Szépkilátó, valamint a 
környező 'kőbányák feltárásaiban jól tanulmá
nyozható. A sárgásszürke dolomit erősen kimoz
dított helyzetben települt. A porladó kőzetanyag 
erősen összetört, felaprózódott, a kőzetet 10 
cm-enként litoklázis hálózat járja át, így építő
kőnek alkalmatlannak minősül. (Lásd: 2. ábra.)

2. ábra. Sűrű litaklázisakal átjárt dolomit a Bece-hegyi 
szőlőkben

A dolom't a műút fölött a szőlőkben jelen
téktelen vastagságú fedőtakaró alatt tovább 
nyomozható. Törmelék formájában a délibb te
rületen is kimutatható.

Pannóniai-pleisztocén-holocén fedőüledékek

A triász kőzetkeből álló alaphegység D-i és 
K-i pereméhez fiatal, laza üledékekből álló,

szelíd lejtőjű domb vonulat csatlakozik. A Bala
ton vízteknője mindenütt fiatal, pannóniai ré
tegekbe mélyül, ahol a víz partján idősebb kő
zetek vannak, azokról a Balaton medrének ki
alakulása után pusztultak le ezek az üledékek.

A Keszthelyi-hegység balatoni lejtőjén a 
pannóniai rétegek sárga homokja kisebb-na- 
gyobb öblözetekkel Balatongyörökig kíséri a tó
melléket. Balatongyöröktől hirtelen ÉK-nek 
fordul a Balaton partja, és itt kezdődik a nagy 
kiterjedésű Szigligeti-öböl. A pannóniai rétegek 
Győröktől a Badacsonytomajon túlfekvő Ábra- 
hám-szőlőig 15 km. nyílású tágas öbölbe lép
nek. Balatongyöröknél a szürke színű, kemény, 
homokos agyagpadok a Balaton partján messze 
benyúlnak a vízfenékre.

A hegység lábánál nagyon kevés helyen buk
kannak elő a homokos lösz és lejtőtörmelék 
alól a pannóniai rétegek. Csak az árkokban ész
lelni a homokos agyagot, s a sárga agyagot, 
homokos rétegeket. A pannóniai rétegekre hu
muszos, tőzeges és iszap szemnagyságú üledé
kek települnek. Helyenként dolomit és mészkő
törmelékes, murvás, kavicsos anyag települ 
közbe, mely az időszakos, torrens jellegű víz
folyások felhordásának terméke. Közvetlen a 
Balatont övező területen jelenkori szerves 
iszap-, tőzegrétegek jelentkeznek, a  felszínig 
emelkedő talajvízzel.

Az építésre kijelölt területen 20 db 55 mm-es 
átmérőjű sekélyfúrást mélyítettünk le (4-7 m 
mélységig), a laza üledék elhelyezkedésének 
megismerése céljából, A fúrás során vett üle
dékmintákat részletes földtani és fizikai vizs
gálatoknak vetettük alá. A vizsgálati eredmé
nyek alapján megállapítottuk, hogy az üledékek 
túlnyomórészt az iszapos finomhomok, finom- 
és középszemű homok, valamint a finomhomo
kos frakcióba sorolhatók. Az agyag jelentéktelen 
százalékot képvisel. Az alaphegység közelében 
mélyített fúrásaink a fenti üledékekbe ágya
zott 5—50 mm átmérőjű dolomit- és mészkő
törmeléket tártak fel. A Balaton partján le
mélyített fúrások felső rétegei várhatóan igen 
sok szerves anyagot tartalmaztak (ll-39 /̂o)> 
ezek puha, rugalmas anyagként viselkednek.

I. táblázat
Fúrási minták kőzetfizikai jellemzői

Fúrás
száma

Minta helye 
m

Vízitartalom
w%

Egyirányú
kp/cm2

1 4,30 26 2,20
3 4,40 27 1,00
5 4,80 30 2,60

12 3,00 13 0,80
14 5,60 24 1,00
17 2,60 24 0,80



Az L táblázatban a rétegeket jellemző né
hány fizikai, szilárdsági értéket mutatunk be. 
A közölt egyirányú nyomószilárdsági értékek

3. ábra. Balatongyörök üdülőváros területének földtani
térképe

tájékoztató jellegűek, az építmények konkrét 
elhelyezésének ismeretében a talajfeszültségek 
részletes vizsgálata szükséges. Ezen felül vala
mennyi fúrásban a vett minták víztartalmát is 
meghatározzuk, ennek alapján megállapítható, 
hogy a w =  10,0—35,0%. A terület földtani vi
szonyait a 3. ábrán láthatjuk.

Morfotektonikai viszonyok

A vizsgált terület Ny-i határát a Keszthelyi- 
hegység ÉK—DNy-i lefutású törése szabja meg. 
A peremtörés mentén az alaphegység NyÉNy-i 
irányban kibillentve mintegy 15—35%-kal dőlő 
rétegekkel jelentkezik. (4. ábra.) Az alaphegy

4. ábra. A triász alaphegység kibillentett tömege.

ségből lefutó völgyek irányát az ÉNy—DK-i 
irányú haránttörések szabják meg. A vizsgált 
területszakasz legdélibb részén a korábban em
lített haránttörés irányában előre ugrik a Szép
kilátó térsége, az alaphegység itt közelíti meg 
legjobban a Balaton partvonalát. .Nagyjában a 
műűt csapásával egyezően mintegy 10 m rela
tív magassággal jelentkezik töréses lépcső vo
nala, amely szembetűnően morfológiailag ketté 
osztja a területet, egy lankásan emelkedő terü- 
letszakaszra (Balaton és a műút közötti terület
rész), és egy nagy energiájú, kezdetben kőom- 
lásos és összetöredezett alaphegységű területre 
(műúttól ÉNy-i irányba). Jelentős a Báláton- 
part mentén a tőzeg és a lápos, kotus terület. 
A Balaton különösen a vizsgált területszakasz 
D-i részén gyarapítja, építi a parti sávot, míg 
a középső és a felső részen a finom üledék el- 
hordódik.

Hidrogeológiai viszonyok

A terület vízföldtani viszonyait erősen befo
lyásolja a triász időszaki dolomitból, alárendel-
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ten mészkőből álló alaphegység hidrogeológiai 
jellege.
Karsztvíz

A Keszthelyi-hegység 71 km2 területen nyeli 
és vezeti a csapadékot a mély karsztba. A 
karsztvíztükör a hegység D-i peremén mint
egy 118-120 m tszf. magasságban helyezkedik 
el. Túlfolyásait a Keszthely és Balatongyörök 
közötti Balaton-parton fakadó forrásoknál, 105- 
110 m tszf magasságban találjuk. A hegység 
Gyenesdiás—Balatongyörök peremének vízbő
ségét már* idős Lóczy L. is kiemelte. Ezek a 
források a karsztvíz megcsapolásának pontjai 
ott, ahol nagyrészt törésvonalak mentén a fő
dolomit, karsztvízszint alatti magasságokba a 
felszínnel elmetsződik. Ezek a források nem 
mindig a pannóniai homok alól, hanem a do
lomitban levő törésvonalak mentén törnek elő. 
Hőmérsékletük alapján nem valószínű, hogy tö
résvonal mentén nagy mélységből feltörő for
rások, inkább a dolomit repedéseivel felgyü
lemlő karsztvíz természetes kibúvásai. Ilyen 
törésvonal mentén feltörő forrás található a 
vizsgált terület DNy-i határán, a Szépkilátó 
tövében, az ún. Római forrás. Vizét már a ró
maiak is hasznosították. A forrás vízhozamára 
vonatkozó adatok a VITUKI mérései alapján:

Qmax. =  188 1/p (1952. VIII. 25.)
Qmin. =  12 1/p (1955. VIII. 30.)
Q = 6 0  1/p. (1951. XII. 4.)

Vizsgálatunk szerint a víz 6,9 pH-jú, 22 mg/1 
oldott CCh—t tartalmaz, hőmérséklete 15 °C.

Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök 
vidékén az ásott kutak nagyrésze szintén 
karsztvizet szolgáltat. Ez a víz ún. máodlagos 
karsztvíz, nem közvetlen a dolomitból jön fel
színre, hanem a dolomitot fedő vízzáró pan
nóniai agyagon települő vízáteresztő murvás, 
homokos rétegekből. Ezeket a kutakat nagy 
vízbőség jellemzi, ez a vízmennyiség nem adód
na, ha a vízgyűjtő területük csak arra a kes
keny vízáteresztő murvás sávra korlátozódna, 
mely a kutak fölött a hegység lábáig terjed.

Talajvízzel a hegység peremén mindenütt 
találkozunk, ott, ahol a pannóniai agyagos-ho
mokos rétegsor nagyobb kiterjedésben jelent
kezik a felszínen, vagy a vékony, pleisztocén 
takaró alatt. A talajvíz a vizsgált területen igen 
változatos mélységben helyezkedik el, szintjét 
3 tényező befolyásolja: 1. karsztvíz, mely a te
rület ÉK—DNy-i határát képező triász alap
hegység, tektonikailag erősen szabadalt szegé
lyén D-re áramlik, 2. a csapadék, mely a mur
vás, homokos üledékeken át beszivárog, 3. a 
Balaton víztömege, melynek vízszintje közel ál
landónak tekinthető; depressziós hatása a 
karsztvízszint alakulásában érződik, de a mély
fekvésű, közel vízszintes településű laza üledé-
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5. ábra. Balatongyörök hidrogeológiai térképe
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6. ábra. Balatongyörök üdülőváros beépíthetöségi
térképe
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kékből felépített területen csapadékos időben 
inkább ellennyomó rendszer szerepét tölti be.

A talajvíz a Balaton közelében mélyített fú
rásainkban felszínig emelkedett, ezzel szemben 
az alaphegység közelében 8—10 m mélységben 
helyezkedett el. Ugyanakkor a talajvíz tenger- 
szint feletti magassága egyöntetűen . a Balaton 
irányába csökkent, 25 m terepszint-csökkenés 
a talajvízszint 20 m-es esését vonja maga után. 
(5. ábra.)

1964. VI. 24-én mért talajvízszintet közepes
nek tekinthetjük. Mivel ezen a területen talaj
vízszint észlelés rendszeresen nem folyt, csak 
saját, rövid időszakra terjedő méréseinkre tá
maszkodhatunk. A talajvízszint maximumok a 
koratavaszi és a késő őszi időszakokban jelent
keznek, alapozások végrehajtására így csakis a 
téli és nyári időszak alkalmas.

Az üdülőváros kijelölt területén 8 helyen 
betonagresszívitási szempontból vízkémiai vizs
gálatokat is végeztünk. A vizsgálatok a szoká
sos alkotórészekre — SO., CO2 és pH-ra terjed
tek ki, a kapott értékeket a 2. táblázatban fog
laltuk össze. A fenti adatok alapján a 17. fúrás 
és V. út környékén II. kategóriájú védeke
zés szükséges. Az 1-es fúrás környékén véde
kezés nem kell. A 3. és 4. fúrás környékén 
a H2 S miatt különleges védekezés kell, ugyan
csak szükséges védekezni itt a CO2 ellen is.

II. táblázat
Vízkémiai vizsgálatok eredményei 

(A vizsgálatokat dr. Bidló Gábor végezte)

k ú f tó ta a  SOimg/1 pH COí Mo*ic» ,zé5

1 30,34 6,9 —
3 229,60 6,5 —
4 341,94 6,9 —

17 568,26 7,2 —
II. kút 252,97 6,7 20

IV. kút — 7,2 24
V. kút 779,00 7,2 —

Római í. — 6.9 22

Javaslat a terület beépíthetőségére

A 6. ábrán feltüntettük a vizsgált terület 
beépíthetőségét. Beépíthetőség szemponjából öt 
csoportot különböztetünk meg. A tektonikai, 
alapozási és földani viszonyok tisztázása érde
kében a 7. ábrán dokumentáltuk a terület föld
tani szelvényét. Beépíthetőségi osztályozás az 
alábbi:

I. Beépítésre kiválóan alkalmas terület, ala
pozásnál, amennyiben életvédelmi létesítmé
nyek is készülnek, betonagresszívitással szá
molni kell. Ezen a területen több szintes épü
letek kiviteíezhetök. Az objektumok tervezésé
nek megkezdése előtt részletes kőzetfizikai vizs- 
átlagos mélysége: 5—10 m. a terep színe alatt.

I/A. Beépítésre kiválóan alkalmas terület, ala
pozások végrehajtásánál talajvíz miatt különle
ges védekezés nem szükséges. Ezen a területen 
számolni kell az alaphegység kis mélységben 
való elhelyezkedésére. A talajvíz 5—10 m 
mélységben helyezkedik el a terep színe alatt.

I/B. Földrajzi fekvése miatt vendéglátóipari 
kombinát létesítésére javasolt terület. E .terü
leten a triász alaphegység a felszínen helyez
kedik el, a Szépkilátó alatti Római forrás az 
objektum vízellátását biztosítja.

II. Az üdülőváros súlypontjaként javasolt te
rület. Földrajzi helyzete szabja meg rendelteté
sét, az épületek elhelyezése esztétikailag meg
felelő lehet, mert e területről szép kilátás nyí
lik a Szigligeti öbölre. Előnye a területnek a 
Balatonhoz való közelésége is. Vizsgálatunk 
szerint a talajvíz 1-5 m mélységben helyezke
dik el, a terület egyöntetű képéhek kialakítása 
érdekében, tereprendezés végezhető 110 m 
tszt. magasságban. A talajvíz közelésge, vala
mint agresszivitása miatt e területen védekezés 
szükséges.

III. Csak egyiszintes épületek kivitelezésére 
javasolt terület. A talajvíz a terepszintet meg
közelíti, a dús vízinövény vegetáció is a terü
let mocsaras voltát bizonyítja. Ezen a területen 
csak az üdülőtelepet kiszolgáló strandlétesít
mények, öltözők, büfék helyezhetők el. Feltét
lenül szükséges a terület rendezése, a 108 m 
tszf. magasságában.

IV. -V. Hegyvidéki, beépítésre nem javasolt 
terület. Az alaphegység erősen töredezett volta, 
valamint a porló dolomit jelenléte miatt nagy
méretű lepusztulás várható.

VI. Tereprendezés után camping-tábor léte
sítésére alkalmas terület, DDNy-i részén jelen-

7. ábra. A vizsgált terület ÉNY—DK irányú földtani 
szelvénye
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lég is működik a camping-tábor, melyhez a 
strandot kiépítették.

Megvizsgálva a területet, valamint annak 
közvetlen környékét, megállapíthattuk, hogy 
15 km-es körzetben helyi építőanyag nem áll 
rendelkezésre. A korábban művelés alatt álló
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Készletszámítások megbízhatóságának vizsgálata 
a bauxitbányászatban a kimerült lencsék alapján

írta: Bíró Béla

A rendelkezésre álló szakirodalomban nem, 
vagy csak alig található olyan tárgyú cikk vagy 
tanulmány, amely azt tenné vizsgálat tárgyává, 
hogy egy hasznosítható ásványi nyersanyag a 
teljes letermelés után mennyiben igazolta az 
eredetileg feltételezett va^v számított értéke
ket. j

A bauxitbányászat területén az 1960—64. 
közötti időszakban több bauxitelőfordulás rész
ben vagy teljesen kimerült. Ezek túlnyomó 
többségében lencsés településűek voltak, me
lyek érckészlete mintegy önálló egység a fel
tárások előtt a külszínről mélyített kutatófúrá
sok alapján lett meghatározva. Területileg ezen 
lencsék a Nyirád községtől mintegy 6 km-re 
fekvő Iza-major, ill. Darvastó térségében vol
tak. A kimerült lencsék induló készleteinek 
meghatározása túlnyomórészt a ma is szokásos 
módszerekkel, azonos hálózati sűrűséggel ke
rült meghatározásra.

A több éves adatgyűjtés, amit a lencsék fel
tárásával párhuzamosan, annak teljes kimerü
léséig végeztünk, lehetőséget nyújt arra, hogy

a tényleges, tehát a bányászatilag igazolt ada
tokat összehasonlítsuk az eredetileg feltételezett 
induló készletszámítási adatokkal. A jelen cikk
ben összesítésben vizsgáljuk a mennyiségi ada
tokat. Amennyiben eltérés mutatkozik, úgy 
vizsgálat tárgyává tesszük, hogy milyen ténye
zők idézték elő induló készlethez viszonyított 
növekedést vagy csökkenést. Ezen tényezőket, 
annak ellenére, hogy két teljesen azonos meg
jelenésű bauxitlencse nincs, mégis fel kell 
használni az újabb kutatófúrásokkal feltárt 
lencsék készleteinek meghatározásánál. Azon 
túlmenően, hogy elegendő nyersanyagbázis áll
jon a bauxitbányászat rendelkezésére, nem kö
zömbös az a tény sem, hogy a már megkutatott 
bauxitelőfordulások készleteire milyen mérték
ben támaszkodhatunk úgy mennyiségi, mint 
minőségi vonatkozásban.

A helyes távlati tervezés, a részletes bányá
szati tervezés, valamint a racionális ércvagyon
gazdálkodás a lehetőségek szerint olyan kész- 
lettszámítást igényel, amely legjobban meg
közelíti a reális valóságot.
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A vizsgált 14 bauxitlencse tömege nem teszi 
lehetővé, hogy egy ilyen szűk keretek között 
tárgyaljuk a kimerült lencsék minőségi vonat
kozású problémáit, csupán a mennyiségi oldalt 
vizsgáljuk, azt is az összes készletre vonatkoz
tatva.

Egy bauxitlencse ipari bauxitjának mennyi
ségi meghatározása aránylag összetett feladat. 
A bauxitföldtan elméleti és gyakorlati isme
retét feltétlen megkívánja. Vázlatosan ismer
tetem azon tényezőket, melyek a készletszá
mítás pontosságát befolyásolják. A hazai bauxit- 
előfordulások a triász karbonátos kőzetek 
karsztos térszíni mélyedéseiben helyezkednek 
el, ennek megfelelően a íekü irányban a bauxit- 
test is követi e karbonátos kőzetek formáit. A 
bauxit fedője alsó-eocén szenes agyag, de a 
bauxitképződést, illetőleg áthalmozódást követő 
erózió folytán lehetséges alsó- vagy középső
eocén mészkő. A külszínhez közelfekvő darvas
tói néhány lencsénél fiatalabb miocén rétegek 
is települhetnek közvetlenül a bauxitra. A fe
dőrétegeknek bauxittestre történő diszkordáns 
települése ellenére is a bauxit felszíne egyen
letesebbnek mondható, mint a fekü felé.

Ennek megfelelően a bauxitelőfordulások és 
lencsék alaktani megjelenési formája rendkívül 
különböző. A fenti tényezőkön túl, a tektonika 
helyes értelmezése is döntő szerepet játszik 
nemcsak a földtani értelmezésnél, de magánál 
a készletszámítás pontosságát illetően is. A 
bauxit képződését megelőző preformáló törések 
(őstriász vetők) — melyek létrehozták azt az 
árokrendszert, melyben a bauxit képződése 
vagy áthalmozódása során települt — döntő je
lentőségűek. Ezen törésvonalak (ausztriai, szub- 
herciniai) menti árokrendszer biztosította azt 
is, hogy a belé települt bauxit a későbbi eró
ziónak nem esett áldozatul. Sokszor azonban 
az erős tektonikai igénybevétel csak elősegítette 
a nagyobb mérvű karsztosodást a vető zóná
jában, s így a helyszíni felvételek nem elegen
dők biztos meghatározásukhoz. Bányában egy 
vágatban ugyanis a vető síkjának (ha síknak 
lehet egyáltalán mondani) csak egy kis felülete 
kerül feltárásra. Ahol a  tektonikai igénybe
vétel nem morzsolta össze a vető zónáját, ott 
ritkán találkozunk szabályos vető-síkkal is. A 
bauxittestet is érintő fiatalabb mozgások közül 
több a magasabb fedőképződményeket is érin
tette (larámi, pireneusi, szávai és fiatalabb 
hegységképződési fázisok). Ezek a törések a 
pontos készletszámításhoz történő meghatáro
zása fontos feladat. A Nyirád környéki lencsés 
előfordulások esetében a bauxit képződés utá
ni törések, vagy felújult törések minőségrontó 
hatásúak. Más területen (Halimba, Határvölgy) 
előfordul, hogy ezen törések a minőséget ja
vítják, melynek oka abban 'keresendő, hogy a 
lefelé szivárgó vizek a kovasavat kimossák, 
mely lefelé szivároghat.

A másik tényező, ami lényeges, hogy a 
bauxitelőfordulás nem alkot teljes tömegében 
ipari minőséget. Egy része az ipar számára ma 
még hasznavehetetlen, mivel a gazdaságos fel
dolgozást figyelembe véve nem éri el az ipari 
minőséget. A bauxittest minősége viszont nem 
egységes szabály szerint változik. Ezen minő
ségi változás úgy horizontális, mint vertikális 
irányban mutathat erős változásokat. Tehát egy 
bauxitelőfordulás vagy lencse érckészletének 
meghatározását körültekintő, alapos földtani 
értelmező előkészítésnek kell megelőznie. Erre 
való törekvés az utóbbi években mindinkább 
megnyivánul. A kimutatott ércvagyon megbíz
hatóságának fokozása és a számítási módszerek 
tökéletesítése főleg úgy lehetséges, hogy a bá
nyászati feltárásoknál szerzett tapasztalatokat 
és következtetéseket levonva az újabban meg
kutatott bauxitelőfordulásoknál alkalmazást 
nyernek. \

A következőkben a már kimerült Darvastó 
IX. lencse részletes vizsgálatát végezzük el bá
nyaművelési szintenként. A többi lencséknél 
az ilyen részletességgel történő vizsgálat mellő
zésével táblázatosán közöljük %-os értékben az 
összehasonlításokat az induló készlethez viszo
nyítva. A tényleges készlet, ami bányászatiig 
igazolást nyert, magában foglalja a termelés, 
a termelési veszteség, valamint biztonsági pil
lérben lekötött ércvagyon adatait

I. Darvastó IX. lencse vizsgálata

A Darvastó IX. lencse ércvagyona sokszög
módszer segítségével lett meghatározva, mely 
összesítésében a következő:

Készlet AbO, SiO Hányados
115,8 et. 52,7 4,3 12,3

A lényegében leművelésre került, s így a há
ny ászatilag igazolt (termelés, termelési veszte-, 
ség, pillér) készlet a következő:

Készlet AbQ: SÍO2 Hányados
124,2 et. 52,2 5,1 10,2

A fenti számokból megállapítható, hogy az 
eredetileg meghatározót készletet a bányamű
velés által igazolt készlett jól megközelítette. 
Készletben mutatkozó 8,4 et. többletet az in
duló készlethez viszonyítva 7,3% eltérést je
lent.

A bauxit minőségét meghatározó AI2O : SiO  
hányadosban 2,1 eltérés nem jelentős.

Megállapítható tehát, hogy bauxitelőfordulás 
érckészletének számítását a jelenleg alkalma
zott kutatási és számítási módszer segítségével 
jól meg lehet közelíteni a tényleges helyzetet!
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1. ábra. Darvastó IX. lencse bányaművelési szintjei
nek keresztszelvénye

Mivel a bauxitlencsék nagyobb vastagságot 
érnek el, ezek leművelése több szeletben törté
nik, melynek vastagsága általában 3 m. Ha te
hát a kutatófúrások által harántolt bauxit tel
jes vastagságát a művelési szinteknek megfele
lően osztjuk, megkapjuk a várható ércvagyon 
mennyiségét és minőségét a kérdéses szintre 
vonatkoztatva.

Az eredeti számítás szerint a sokszögterüle
tek alapján kialakított szintek azonban már 
részleteiben nem közelítik meg a tényleges

helyzetet sem mennyiségi, sem minőségi vonat
kozásban. A bányaművelés számára viszont el
engedhetetlen, hogy a feldolgozó ipar, valamint 
exportra kerülő bauxit minőségi megkötöttsé
gének eleget tudjon tenni. Olyan ismert terü
letekről kell termelni, melyek mennyiségi és 
minőségi vonatkozásban a részletes kutatás 
adatai alapján meg vannak határozva. A bá
nyafeltárással párhuzamosan ezért megindul a 
részletes kutatás, mely főte talp és előfordulá
sokból áll. Ilyen módon érhető el a készletek

1. sz. táblázat
Darvastó IX. lencse mennyiségi összehasonlítása bányaművelési szintenként

Bányaművelési
szint

Bányászatilag 
igazolt 

e. t.

BKV eredeti 
szám szerint 

e. t.

Bány. fúr. kút. 
szerint 

e. t.

Eltérés az induló készletben
BKV szerint 

készlet %
Bány. fúr. kút. szerint 

% készlet
1 2 3 4 5 6 , 7 8

+  185 szint 14,2 11,7 15,5 — 2,5 21,4 +  1,3 8,4
+  182 „ 21,7 15,5 23,1 — 6,2 40,0 +  1,4 6,1

+  179 31,9 21,9 32,0 — 10,0 45,7 +  0,1 0,3

+  176 „ 30,7 20,9 28,7 — 9,8 46,9 -  2,0 7,0
+  173 „ 16,1 19,2 17,2 +  3,1 16,1 +  1,1 6,4

+  170 „ 8,4 16,2 8,4 +  7,8 48,1 — —

+  167 „ 1,2 10,4 1,2 +  9,2 884,6 — —
összesen: 124,2 115,8 126,1 -  8,4 7,3 +  1,9 1,5

„A” megkutatottsági foka. Az 1. sz. táblázatban 
bányaművelési szintenként összehasonlításként 
közöljük a bányászatilag igazolt, az eredeti kül
színi kutatásokból számolt (Bauxitkutató V., 
röv.: BKV), valamint bányabeli fúrásokkal 
megkutatott készleteket, illetve a köztük fenn
álló különbséget et.-ban és %-os eltérésben. 
A viszonyítási alap mindkét esetben az induló

készlet, amelynek a meglétét számítással fel
tételeztük. A BKV által megkutatott készlete
ket bányaművelési szintekre bontva megálla
pítható, hogy a +185, +182, +179 és +176. 
szintek a ténylegesen igazolt készlet pozitív 
értelmében tolódott el. Ez azt jelenti, hogy a 
bauxit fedü alatt levő bányaművelési szintek 
az előre jelzett határokon túl is műrevaló
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bauxitot mutattak. A %-os eltérés itt 21,4— 
46,9 között változott.

JL.

2. ábra. Darvastó IX. lencse eredeti lencsehatára és 
a lefejtések szélső határa, a feltételezett és tényleges 

tektonikai összehasonlítása

A  +173, +170 és +  167. szintek lényeges el
térést mutatnak, negatív értelemben, mégpedig 
a mélység felé növekvő irányzattal. Ennek az 
a magyarázata, hogy a fekü dolomit erősen 
karsztos, tölcsérszerű kifej lődésű, s a fúrás köré 
szerkesztett sokszög már nem lehet mérvadó, 
főleg a +170, ill. a +167. szintekre vonatkoz
tatva.

Megjegyezni kívánjuk, hogy az így kialakí
tott szintek csak B és C megkutatottsági kate
góriát érték el. Ha részleteiben nem is közelí
tette meg ezen módszer a tényleges helyzetet, 
de összességében mutatkozó 7,3%-os eltérés na
gyon iis jónak mondható, főleg az ércvagyon 
nyilvántartás, valamint a távlati tervezés szá
mára.

A bányabeli fúrásokkal részletesen megkuta
tott szintek ,,A” kategóriába sorolhatók. A Dar
vastó IX. lencse esetében a feltárás a +176. 
szinten történt, s ezen feltáró vágatból volt le
hetőség főtef órásokkal a +185. szintet meg
kutatni. Az első +185. szint így nem érhette 
el teljes egészében az „A” megkutatottsági fo
kot. Számítások szerint a bányabeli fúrásokkal 
mgkutatott „A” kategóriájú készlet átlagosan 
±2,5% meghatározási pontosságot eredményez 
egy előfordulásra vonatkoztatva. Megengedett 
maximális eltérés részleteiben sem haladhatja 
meg tapasztalataim szerint a ±7,0%-ot. össze
sítésben —1,9- et. többletkészlet 1,5%-os meg
határozási pontosságot jelent.

Ha figyelembe vesszük a szénbányászat sok
szor (kedvezőbb települését, ahol Bogackij sze
rint az „ A” kategóriában megengedett százalé
kos hibahatár 13%, akkor a bauxitbányászat
ban elérhető ± 7% eltérés jónak mondható.

A Darvastó IX. lencse átlagos minősége a bá- 
nyabeli fúrások szerint:

AbOa : 52,5% SÍO2 : 4,9%
Hányados: 10,7

A bányászatilag igazolt készlet ALOs tartal
ma 52,2%, tehát 0,3% eltérést eredményezett, 
SÍO2 tartalomban pedig 5,1% nyert igazolást, 
ami 0,2% eltérést jelent.

Az eredeti készletszámításhoz viszonyított 
8,4 et. növekedés, mint a rajzon is látható, a 
feltételezett tektonika megváltozásának ered
ménye. Az egyes bauxitlencsét lehatároló törés
vonalakat nem a szokásos módon, a produktív 
és meddőfúrások féltávolságában kell felvenni, 
hanem a vető csapásvonalát hosszában követni 
kell.

Ezen összehasonlítás a íSak fokozott mérték
ben emeli ki azt a körülményt, hogy az üzemi 
bányaföldtani szolgálat célratörekvő munkája 
a napi részletmunkák, valamint a tervezés szá
mára is nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat, 
fia az eredeti számítás a lencse egészére jó és 
megbízható, az nem jelenti tehát azt, hogy a 
részletes kutatás által szolgáltatott adatok nél
külözhetők.

II. Kimerült bauxitlencsék vizsgálata

A külszíni kutatófúrások adatai alapján az 
egyes bauxitlencsék ércvagy onának meghatáro
zása az alábbi módszerek felhasználásával tör
ténik :

a) fúrási hatásterület (sokszögmódszer),
b) földtani tömbök módszere,
c) függőleges szelvénymódszer,
d) számtani középarányos módszer.
A párhuzamos szintes szelvénymódszer a bá

nyaművelési szintosztásnak megfelelően a ter
melő üzemek bányaföldtani szolgálatának fel
adata.

A vizsgált lencséknél a kutatófúrásokkal „A”, 
illetve „B” és „C” megkutatottsági kategóriát 
értünk el. Jelenleg az „A” kategóriát csak bá
nyászati feltárással és bányabeli részletes fú
rási (talp, főte) kutatással lehet elérni. Az in
duló készletek megkutatottsági fokát, tehát az 
összes számított és feltételezett ércvagyon kate
góriák („A”, ill. „B” és „C”) közötti %-os meg
oszlását a vizsgált lencsékre vonatkoztatva a 
2. sz. táblázat 3. és 4. rovataiban tüntetjük fel.
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2. sz. táblázat
A kimerült bauxitlencsék ércvagy ónénak vizsgálata

Sor
szám A lencse megnevezése

Induló készlet Bányászatilag
igazolt Eltérés 

az .induló 
készletben 

%-bain
A megkutatott készlet a kategóriák %-ában az induló

kéítzletJhől
A (B) kát. Ct kát. A-f-iB+Ci keit. %-ban

1 2 3 4 5 6 7
1 Izamajor II. 45 55 100 87 +  13
2 III. 56 44 100 113 — 13
3 IV. 67 33 100 97 +  3
4 VII. 65 35 100 109 — 9
5 ?) VlII/a 60 40 100 74 +  26
6 XI. 27 73~ 100 240 —140
7 XII. 58 42 100 132 — 32
8 XIX. — 100 100 142 — 42
5 Darvastó V. 44 56 100 62 ■ -f  3 8

10 VI. 81 19 100 91 +  9
11 VII. 42 58 100 55 +  45
12 VIII. 69 31 100 82 -f 18
13 IX. 36 64 100 107 — 7
14 Deáki p, II. 41 59 100 96 +  4

összesen: 60 40 100 95 +  5

A magas megkutatottsági kategória nagyságát 
döntő mértékben befolyásolja az a körülmény, 
hogy. kisebb vagy nagyobb lencse érckészlete 
kerül-e meghatározásra. Kisebb lencséknél, me
lyek ércvagyona 100—15Ó et., vagy ez alatt 
marad, úgy a magas megkutatottsági kategória 
az 50% alatt marad. A vizsgált kimerült len
cséknél összesítésben a magas kategória 60%, 
a Ci kategória pedig 40%-ot képvisel az összes 
készletből.

A bányászatiig ténylegesen igazolt készle
tek között az alábbiak szerepelnek:

a) Tényleges termelés
b) Elszámolt termelési veszteség
c) Műszaki és gazdasági okok miatt véglege

sen bentmaradó ércvagyon.
A 2. sz. táblázat 6. rovatában a bányászatiig 

igazolt készletek %-os értéke van feltüntetve 
az induló ércvagvonhoz viszonyítva. Ennek 
megfelelően a 100% feletti érték azt mutatja, 
hogy az eredetileg számolt; ill. feltételezett 
készlet kevesebb volt, mint a ténylegesen iga
zolt. |

A 100% alatti érték pedig azt mutatja, hogy 
bányászatiig kevesebb ércvagyon nyert igazo
lást, mint eredetileg feltételezve volt.

A 2. sz. táblázat 7. sz. rovata az induló érc
vagyon meghatározási pontosságát mutatja 
élőiéi helyesen. A + előjel az eredeti készlet
számítási adatoknak az igazolt ércvagyonhoz 
viszonyított többletét fejezi ki. A — előjel pe
dig természetesen azt mutatja, hogy kevesebb 
ércvagyon lett feltételezve, mint az igazolt 
készlet.

, Természetesen az induló készlet megatározási 
pontosságánál a %-os érték csak abban az eset
ben tükrözi teljesen reálisan a tényleges hely

zetet, ha közel azonos nagyságrendű ércva- 
gyonnal rendelkező lencsék készleteit hasonlí
tanánk össze. Ezért nem egyszerűn a számtani 
középértékkel számoltuk az összesítéseket, ha
nem az egyes lencsék ércvagyonának súlyozá
sával.

Abszolút értelemben a vizsgált 14 lencse 
eredeti érckészletének meghatározási pontos
sága csak 5 esetben haladta meg a 3(T%-ot. 
Ahol ilyen eltérés van, ott nem a készletszá
mítási módszer helytelenségét kell megállapí
tani. Ezekben az esetekben a földtani viszo
nyok helytelen, vagy esetleg nem látott körül
ményeinek az értelmezéséből, a bauxitlencse 
esetleges nem tökéletes lehatároltságából ki
folyólag lett az átlagosnál nagyobb eltérés.

Áz alábbiakban vázlatosan ezen 5 lencse in
dulókészleteinek meghatározásában levő diffe
renciákat ismertetj ük:

1. Izamajor XI. A legnagyobb eltérés az Iza- 
majos XI. lencse esetében, ahol bányászatilag 
az indulókészletnél 140%-kal több nyert iga
zolást. Ennek okai a következők:

a) Az igen kisméretű lencse (70x50) 3 pro
duktív fúrással került megkutatásra 50x50 m-es 
hálózati sűrűséggel.

b) A lencse lehatárolása meddő fúrásokkal a 
lencse ÉK és DNy irányban nem volt tökéle
tes, s a fejtések ezen a részen a megállapított 
határokon túl is több szeletben műrevaló bau- 
xitot találtak. (3. sz. ábra.)

c) A Ci megkutatottsági kategória az összes 
készletből 73%-kal volt képviselve a 27%-os 
magas kategóriával szemben.

2. Izamajor XII. Ezen lencsénél a 32%-os 
meghatározási pontosság az induló készletben 
részben területi növekedésnek, részben az ipari
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3. ábra. Izamajor XI. lencse feltételezett Összehason
lítása, a tényleges fejtések szélső határával

bauxit vastagságának kedvezőbb alakulásának 
tulajdonítható. A bányászatilag igazolt tényle
ges fejtések szélső kontúrjai a feltételezett len
cse határához viszonyítva lényeges eltérést nem 
mutatnak.
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4. ábra. Izamajor XII. lencse feltételezett határvona
lának öszehasonlítása a tényleges határral

3. Izamajor XIX. A kis kiterjedésű lencse 
készleté 2 produktív fúrás alapján került meg
határozásra. A teljes készlet a Ci kategóriában 
volt. Az ércvagyon többlet területi növekedés, 
valamint egy fúrás ipari bauxit vastagságának

növekedése idézte elő, melyben ipari bauxit 
műrevaló vastagságban nem szerepelt. így 
42%-kal több ércvagyon nyert igazolást.

4. Darvastó V. Az erősen tektonizált lencse 
részben külfejtéssel, részben pedig mélyműve
léssel került kitermelésre. Az induló készlet 
38%-kal több ércvagyont feltételezett, mely 
csökkenését az alábbi tényezők idézték elő:

a) A peremi területen a bauxittest egységes 
folytonosságát megszakítva (áthalmozódás) 10— 
15 cm vastagságú homokcsíkok a bauxit minő
ségét nem iparivá rontották, mivel szelektív 
termelés a fenti tények miatt nem volt meg
oldható.

b) Az eredeti készletszámításnál analógia 
alapján számolt térfogatsúly értéke 2,0, míg a 
térylegesen mért érték 1,82-nek adódott.

c) A kutatófúrások köztes területén kisebb 
homoklencsék mélyedtek a bauxittestbe, me
lyek-az eredeti számításba ipari bauxitként ke
rültek kimutatásra.

d) A mélyművelési része a lencsének két egy
máshoz közel fekvő törésvonal közé esett, s így 
földtani szempontból érthető módon a köztes 
terület is erősen zavarttá tette.

5. Darvastó VII. Az eredetileg számolt kész
letnél 45%-kal kevesebb bauxitvagyon nyert 
igazolást. A Darvastó VII. lencse nagysága meg
felel a normális lencséknek (5. sz. ábra), azon
ban az ipari bauxit vastagsága 4,1 m, ami lé
nyegesen kisebb, mint más lencsék esetében 
(7—12 m). A fekü dolomit rendkívül erősen 
karsztosodott és tagolt, s így a bauxit csak a 
kisebb-nagyobb mélyedések kitöltő anyagaként 
szerepel. A sok meddő, elővájás, amit az egyes 
produktív fúrásokra hajtottunk a megfelelő 
szinten, a bányaművelés gazdaságosságát erő
sen rontotta. Megállapítható az is, hogy a bá
nyaművelési szintosztást a szintben is erősen 
változó produktív kutatófúrások által jelzett 
bauxitra nem lehetett optimálisan kialakítani.

Ezenkívül a műrevalóság kérdése sem egy
formán jelentkezik a bauxitbányászatban. Á 
fedü irányában az 1,5 m műrevalósági határ 
tartható, mivel a vágatok tapszintje változatlan 
marad a kiékelődés felé haladva. A fekü dolo
mit felé azonban egy 3 m vastagságú szeletet 
alapul véve az 1,5 m műrevalósági határ a 
talptól számított 1,5 m dolomit magasságot je
lent. Ezen határ csak a meredeken emelkedő 
dolomit esetén tartható a bauxitbányászatban. 
Megfigyeléseim szerint fekü kiékelődés felé a 
0,4—0,6 m dolomit magasság a talpon a leg
gyakoribb.

A többi vizsgált lencsénél az eltérés normá
lisnak mondható. További 5 lencsénél az ösz- 
szes készletben abszolút értelemben 10% alatt 
marad az eltérés, 3 lencsénél pedig 20% alatt. 
Az Izamajor VÍII/a lencsénél a 26%-os eltérést
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lényegében a tektonika helytelen értelmezése, 
valamint 1. fúrás téves adatainak tudható be, 
mely fedőben állt le.

o

5. ábra. Darvastó VII. lencse feltételezett lencse határa, 
a bányaművelési szintek szélső határa, a tektonika 

összehasonlítása

összefoglalás

A bauxitbányászatban a kimerült bauxitlen
csék alapján az eredeti kutatófúrások felhasz
nálásával s számolt ércvagyon összehasonlítá
sát végeztük el a bányászatilag ténylegesen 
igazolt adatok alapján. Jelenleg a készletek 
mennyiségi oldalát vizsgáltuk 14 bauxitlencsére 
vonatkozóan. Az egyes bauxitelőfordulások 
készletei nagyságrendileg 30—600 e. t. között 
változtak. Kisebb bauxitlencsék érckészletének 
számítása természetesen nagyobb hibaszázalé
kot ad, mint egy közepes vagy nagy bauxitva- 
gyonnal rendelkező lencse.

összesítésben a magas „A”, ill. „B” megku
tatottsági kategória a 14 lencsénél 60%, a Ct 
kategória pedig 40%-a volt az összes induló 
és elfogadott érckészletnek. Bányászati feltárá
sokhoz az 50%-os magas megkutatottsági kate
gória elegendő. Mivel nagyságrendileg külön
böző bauxitlencséket vizsgáltunk, az összesítést 
a készletek mennyiségi adatait figvelembe véve 
súlyozott értékekkel számoltunk, összesítésben 
az induló készletek meghatározási valószínű
sége 95%, a meghatározási pontosság 5%. Ez 
azt jelenti, hogy a feltételezett ércvagyon mind
össze 5 % -kal/jelzett több ércvagy ont, mint a 
bányászatilag igazolt készlet.

Az egyes bauxitlencséknél mutatkozó na
gyobb eltérések okai a következők:

1. A bauxitlencse lehatárolására telepített 
meddő fúrások kisebb hálózati sűrűsége, mint 
a produktív fúrásoké.

2. Helytelen tektonikai értelmezés.
3. Némely esetben a fúrások által jelzett 

ipari bauxitvastagságnak az eltérése a  tényleges
' értéktől.

4. A földtani zavarok, melyeket a kutatófúrá
sok alapján nem lehetett feltételezni.

5. Az induló készletnél számolt térfogatsúly 
értékének megváltozása, a tényleges értékhez 
viszonyítva.

6. Az átlagosnál lényegesen kisebb ipari 
bauxitvastagság (4 m, vagy ez alatt) egy len
csére vonatkoztatva a fekü dolomit erős karsz
tosodását is (kifejezi, ami a feltételezett érc
mennyiségét erősen negatív irányba befolyá
solja.

Az egyes megkutatottsági kategóriákban el
érhető pontosság a vizsgálataim szerint a bau
xitbányászat viszonylatában a következő:

„A” megkutatottsági kategóriában, melyet a 
bányászati feltárás és részletes fúrási kutatás 
alapján érhetünk el -7% .

„B” megkutaiottsági kategóriában, mely a 
szélső produktív fúrásokon belül eső területet 
foglalja magába, és területén főtörésvonal vagy 
felújult törésvonal nem megy keresztül, a fel
újult törésvonal nem is képezheti a „B” kate
gória határát, úgy az elérhető pontosság a kész
letek meghatározásában -15%.

, p \ ’ megkutdtottsági kategóriában, mely a 
szélső produktív fúrások összekötő vonalától a 
lencse széléig tart, az elérhető pontosság ± 30%. 
Ennek előfeltétele az, hogy a lencse lehatárolá
sára telepített meddőfúrások legalább olyan há
lózati sűrűséggel legyenek telepítve, mint a 
produktív fúrások, területén pedig felújult tö
résvonal nem haladhat keresztül.

megkutatottsági kategória nem volt a 
vizsgált bauxitlencséknél, de a C2 kategóriában 
a meghatározási pontosság a bauxitbányászat
ban véleményem szerint nem is becsülhető.

A készletszámítási módszerek közül vizsgá
lataim szerint a földtani tömbmódszer és a füg
gőleges szelvény módszer adja a legmegbízha
tóbb értékeket az egyes bauxitlencsék érckész
leteinek meghatározásánál.

A vizsgált bauxitlencsékből több önálló fel
tárásból (lejtősakna, légakna) került feltárásra, 
s így az egy lencsénél a készletek esetleges erős 
negatív irányú eltolódása a bányaművelés gaz
daságosságát erősen rontotta. NAz összesítésben 
levő megbízható 5%-os készletmeghatározás 
egy lencsecsoportra nézve azonban megnyug
tató a bauxitbányászat számára. Ugyanis az 
utóbbi években a feltárásra kerülő bauxitlen- 
cséknek a külszíntől számítót mélysége növekvő 
irányzatú, ami több bauxitlencse koncentrált 
feltárását tette szükségessé. Ilyen értelemben 
a jelenleg készülő koncentrált telepítésű függő
leges aknák (Izamajor I, II. és Darvastó—Nagy- 
tárkány aknák) feltételezett ércvagvonának 
mennyiségi megbízhatósága a vizsgálataim alap
ján teljesen megnyugtató az elkövetkezendő 
időben a bauxitbányászat számára.
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Szerves üledékek fizikai tulajdonságai
írta: dr. Szilvágyi Imre

A műszaki gyakorlat szempontjából a szerves 
üledékek kezdvezőtlen tulajdonságaik, elsősor
ban nagy összenyomhatóságuk miatt különös 
figyelmet érdemelnek. Régi vélemény, hogy 
szerves rétegek, különösen pedig a legkedve
zőtlenebb típust képviselő tőzeg felett nem le
het biztonságosan alapozni. Számos külföldi és 
hazai példa bizonyította, hogy gyakran már 
néhány deciméter vastag szerves réteg jelentős 
épületkárt okozott (Debreceni NB épülete, Mű
csarnok). Ezért utóbbi évtizedekben, amióta 
gyakorlatilag minden új épület részére talaj- 
mechanikai vizsgálat készül, általános gyakor
lattá vált, hogy minden olyan esetben, ahol a 
tőzeg vastagsága néhány decimétert megha
ladta, mélyalapozást javasoltak. Ugyanakkor 
több tőzegréteg felett alapozott épületet isme
rünk (Róbert Károly úti kórház, Bp. XIII., 
Reiter F. utcai épületek), amelyeken — kisebb- 
nagyobb süllyedés ellenére — lényeges károso
dás nem következett be. Az ismert káreseteket 
átvizsgálva is feltűnő, hogy majdnem minden 
esetben a tőzeg jelenlétén kívül egy további 
hiba, vagy kedvezőtlenül megválasztott szerke
zet szerepel, ami a károsodást fokozta (például 
a debreceni NB épület alaplemezének helyte
len vasalása, a  hosszúvasak hiánya okozta a tö
redezést; a Műcsarnok esetén a fedélszerkezet

nem volt megfelelő, több esetben dinamikus 
hatás vagy vízelfolyás volt megfigyelhető).

Nem lehet általános érvénnyel kezdvezőtlen- 
nek minősíteni a  szerves alkotórészek jelenlétét. 
Ismeretes, hogy a szerves kolloid (különösen Ca 
ion jelenlétében) igen jó ragasztóanyagot alkot, 
a szemcséget agglomerálva kedvező talajszer
kezetet idéz elő. Például a Duna-Tisza közén 
a humuszos homok sokkal előnyösebb töltés
képző anyag, jobban tömöríthető, mint a hu
muszmentes futóhomok. Humuszos anyagból 
készült töltés jobban ellentáll a szél, víz eró
ziós hatásának. Stabilizálásra is alkalmasabb, 
mint az azonos szemnagyságú, de humuszmen
tes változata.

Érdekes, hogy a szakirodalomban viszonylag 
igen kevés tanulmány foglalkozik a szervest 
üledékek tulajdonságaival, pedig mind az épí
tési költségek csökkentése, mind az építési idő 
lerövidítése érdekében a szerves réteg feletti 
síkalapozás lehetőségét kell keresni, ez pedig 
csak a szerves üledék jellemzőinek ismereté
ben lehetséges. _

Jelen tanulmány célja, hogy összefoglalja 
a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál az 
utóbbi időben a szerves talajokkal nyert ta
pasztalatokat, és a szerves anyagok viselkedé
sének néhány jellegzetességére mutasson rá.
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Szerves üledékek keletkezése

A szerves üledékek igen változatos tulajdon- 
ságúak, egy helyen, egy rétegen belül is a ke
letkezés körülményeitől függően jelentős álla
potváltozás lehetséges. Valamennyi szerves üle
dékre jellemző, hogy fiatalkorú; keletkezésé
nek a lassan süllyedő, tehát vízzel tartósan el
borított, mérsékelt égövi területek kedveznek. 
Hazánkban jelentős tőzegképződés volt az in- 
terglaciális nedves időszakokban (Dunántúl, 
Duna-Tisza közén) és azóta is a jelen korig.

A hazai szerves üledékek — adottságaink miatt 
— rétlápokban keletkeztek. Az üledékképződés 
a lápiszap lerakódásával kezdődik (1. ábra), 
amelyet a parti növényzet előrenyomulása, 
majd záródása követ. A rétegek vízszintes ér
telemben szabálytalanul, a felszíni bemélye
déstől függően helyezkednek el, függőleges ér
telemben nézve is eltérők. Anyaguk jellegzete
sen anizotrop, tulajdonságaik eltérők függőle
ges és vízszintes irányban.

i.)

A szerves üledékek gyakran az árvizek által 
behordott ásványi agyaggal kevert, de lehet 
rétegzett is.

A lefolyástalan mocsárban keletkezett tőzeg
sár folyadék módjára viselkedik, a. terhelés alól 
kitér. Ismeretesek az ilyen területen való út
építés nehézségei (német, holland példák). Ha 
a szerves anyagot más, vízzel-széllel szállított 
anyag takarja be, a terhelés hatására vízleadás, 
állapotváltozás indul el; víz alatt maradva, a 
szerves anyag lényeges lebontása nélkül. Víz 
felett megindul a szerves anyag bomlása; ez a 
fejlődés vizsgálatunkon kívül esik.

Szerves üledékek osztályozása

A talajosztályozási szabvány szerves talajok 
osztályozására vonatkozó előírásai nem szeren
csések. Szervesnek nevezi a szabvány azokat a 
talajokat, amelyeknél 10%-náZ nagyobb az izzí- 
tási veszteség. Ismeretes, hogy agyagkolloid 
vagy karbonátok jelenléte esetén az izzítási 
veszteségből nem lehet a  szerves anyag meny- 
nyiségére 'következtetni. 1955. után Biczók ja
vaslatára a Dennstedt-készülékkel meghatáro
zott 5%-nál nagyobb szervesanyagtartalom kri
tériuma terjedt el. A Densetdt-kísérletet is szá
mos hiba terheli. Az elnyelt széndioxid meny- 
nyiségébői ezenkívül tapasztalati szorzóval szá
mítjuk a szervesanyag-mennyiségét, ami a kü
lönböző jellegű, anyagú képződmények össze
hasonlítását meghamisítja. Csak a szerves anyag 
szétroncsolásán alapuló vegyi eljárások valame
lyike lenne megbízható.

A szabvány a szerves üledéket két csoportra 
bontja: a  rostos-szálas szerkezetűeket tőzegnek 
nevezi, a kolloid módon elosztott szerves anya
got tartalmazókat szerves iszap, illetve szerves 
agyagnak (a kettő között a Pi = 25% plasztikus 
index a határ).

A szerves üledékek fűtéstechnikai és egyéb 
felhasználása szempontjából hamutartalmuk és 
víztartalmuk a leglényegesebb. Mindkét érték 
igen tág határok között változik (hamutartalom 
5—70%, víztartalom 50—2400%), építés földtani 
szempontból önmagában nem jellemző.

Különösen keveset mond a víztartalom; érté
ke terhelés alatt egynegyedével is csökkenhet, 
kiszáradva pedig szerkezetátalakulás követke
zik be, a tőzeg eredeti víztartalmát nem veszi 
fel újra.
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A tapasztalat szerint a szerves üledékek osz
tályozására, várható tulajdonságaik előrejelzé
sére a fajsúly és száraz térfogatsúly értéke a 
legjellemzőbb,

A fajsúlyt célszerű légpiknométerrel megha
tározni, értéke s — 1,6 — 2,5 glcm3 között mozog 
(hévízi tőzeg 1,7 g/cm3, nagybereki 1,65 g/cm3,

kecskeméti pleisztocén tőzeg 2,3 g/cm3). Külön
leges keletkezésű tőzeg fajsúlya ennél kisebb is 
lehet (hangatőzeg 1,4 g/cm3, felláp tőzege 1,5 
g'em3).

A megfigyelések szerint az s >  2 g/cm? faj
súly már nagyobb ásványi tartalomra, jobb váz- 
szerkezetre, kedvezőbb teherviselésre utal.

2. ábra. Tőzeg állapotváltozása összenyomódás közben
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A szerves üledékek térfogatsúlyának értéke 
yo — 0,2 — 1,3 g!cw? között változik. A yo >  
1 g/cm? értékek esetén az összenyomódási mo
dulus általában M ■ >  40 kg/cm2, tehát ekkor 
még tőzeg fölötti síklapozás is szóba jöhet.

Véleményünk szerint a szerves üledékek el
különítésére az izzítási veszteség előírása bi

zonytalan és felesleges, többet mond fajsúlyúk. 
Ezenkívül a rostos-szálas anyagú szerves üle
dék szemrevételezéssel, a sötétszínű, szerves 
gyanús iszap-agyag pedig a Casagrande-íéle 
osztályozás alapján ismerhető fel; ha 

Pi <  0,75 (F — 20)
szervesnek minősül. Igen jellemző a szerves 
üledékekre képlékenységük változása a kiszá-

összfnw m odJ s  .

50  m  w  m  /

3. ábra. Különböző állapotú tőzegek összenyomódása
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radás után is: mert a természetes nedves álla
potban végzett és kiszárítás után meghatározott 
folyási határ kísérlet között lényeges eltérés 
van.

Szerves üledékek összenyomhatósága és 
teherbírása

A szerves üledékek összenyomódása mindig 
jelentős állapotváltozással jár. Terhelés alatt

lényegesen csökken a hézagtényező (2. ábra). 
Érdekes, hogy egy bizonyos terhelésváltozás 
után tehermentesítve, alig van expanzió, tehát 
a szerkezet átalakulása maradandó. Terhelés 
alatt feltűnő a vízáteresztőképesség csökkenése 
(2. ábra), eẑ  természetesen a konszolidáció las
sulását jelzi. Ez' is oka annak, hogy szerves 
üledék konszolidációs ideje víztelenítési előse
gítése esetén jelentősen lerövidül (homokcölö- 
pök).

HONSZOL IDAC/Ó

ELKÉPZELT PE0L06//N MODELLEK.
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p * a / r  p * c y z

(Áörer;Á0//o/c/ ogyog) (szerves ö/ed?Á]

4. ábra. Konszolidáció jellege
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Különböző jellegű szerves üldékek összenyo
módás! görbéi szabálytalan jellegűek, egyesek
nél a kezdeti összenyomódás a jelentősebb; a 
száraz térfogatsúly értékének függvényében 
azonban a pontok rendeződnek (3. ábra). Igen 
jellegzetes a gyors kezdeti alakváltozás után a 
hosszan elhúzódó másodlagos konszolidáció, kü
lönösen akkor, ha a szerves üledékre jutó ter
helés egy. az anyagra jellemző küszöbértéket 
(0,5 — 0,8 kg/cm2) meghalad (4. ábra). A gyors 
kezdeti összenyomódás előnyös, mert így egy
részt az összenyomódás zöme az építési idő 
alatt lezajlik, másrészt előterhelés alkalmazásá
val (pl. útépítés során) a teljes süllyedés nagy 
része előre kiváltható.

A szerves üledékek összenyomódásának jel
lemzésére nem alkalmas a Terzaghi által java
solt rugós reológiai modell (4. ábra 1.), mert ez 
csak a rugalmas alakváltozásokat írja le, sem 
a dugattyús folyadék-fékkel módosított válto
zat (2). A jellemzésre mefeleíőbb az egymáson 
elcsúszó súrlódó ékek modellje (3), illetve en
nek kombinálása az előzőkkel. A súrlódásos mo
dell expanziót nem tesz lehetővé, minden alak- 
változás maradó. Ebből következik, hogy az 
összenyomódás nem számítható a Terzaghi által 
javasolt egyenletből, hanem elvileg a süllyedés 
egy időtől függő összefüggésből lenne megha
tározható.

8 = h {  —  +  —  log.t ] p

ahol s =  süllyedés, h — rétegvastagság, t — idő, 
p =  terhelés, Ci és C2 az anyag összenyomható- 
ságára jellemző állandók. Lóg t határértéke 
elvileg végtelen, gyakorlatilag a szerkezetátala
kulás miatt véges, de kellően nagy (50 év) idő
vel számítandó.

A szerves üledékek összenyomódása konszoli
dációs, rugalmas és másodlagos hatásokból be
következő részekre bontható (5. ábra). Ügy lát
szik, hogy a terhelés növekedésével a rugalmas 
rész csökken, és a másodlagos hatásokból ke
letkező rész erőteljesen növekedik.

Meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban a 
kompressziós kísérlet során a szerves üledékek 
öszenyomódási görbéje — a nem egyenlő idő
ben felhordott terhelési lépcsők miatt — leg
többször szabálytalan. A szabálytalanságok 
okát vizsgálva, gyakran egy munkaszüneti nap 
miatt elmaradó átállításra kellet gondolni, A 
terhelési sebesség lényeges: az állandó időkö
zökben alkalmazott terhelésnövelés esetén a 
görbék szabályos lefutásának, a végső össze
nyomódás a lassú terhelés esetén a nagyobb 
(5. ábra).

Teherviselés szempontjából a szerves anya
gok jól jellemezhetők; lényegében csak kohé
ziójuk van, súrlódásük csekély (y 02 O0). A tri- 
axiálás kísérlet körei általában nem jól érintik 
a burkolót (6. ábra), aminek valószínűleg rész
ben a nem tökéletese mintavétel az oka. Ros
tos-szálas anyagból igen nehéz zavartalan min
tát venni, ezért különösen nagy jelentőségűek 
a helyszíni vizsgálati módszerek (nyírószonda). 
A tapasztalat szerint a  száraz térfogatsúly alap
ján következtetni lehet a kohézió nagyságára 
(6. ábra).

A szerves üledékek teherbírása egyszerűen 
jól becsülhető (y =  0 feltétellel), pl. a képlé
keny anyagokra levezetett képlettel:

q  — 7 t  • C

Mivel azonban alakváltozáskor a helyi nyírás 
lép fel, a  törés 'két tagból is felírható:

ahol Ao tényező a kohéziótól függő állandó 
rész, Bo a helyi nyírási ellenállási tényező, a 
már ugyancsak a kohéziótól függ, K  az alaptest 
kerülete, F felülete. Szerves üledék esetén az 
alaptestek teherbírása a felület növekedésével 
tehát csökken, ami szemcsés anyagokkal ellen
tétes viselkedésre utal.

Építésföldtani szempontból tehát a felsorolt 
kísérletekkel minősíteni tudjuk a szerves üle
dékeket, következtetni tudunk várható viselke
désükre. Vizsgálatunk célja a gazdaságos ter
vezés. Itt figyelembe kell venni a teherviselő 
összlet-építmény kölcsönhatását. Alapelv, hogy 
a tőzeg feletti talaj teherbírását célszerű ki
használni, magasan, viszonylag nagy igénybe
vétellel (kisméretű alaptestekkel pl. gerenda
ráccsal) célszerű alapozni, hogy a tőzegre jutó 
feszültség minél kisebb legyen; a tőzeg tulaj
donságaitól függően a o =  0,5—1,0 kg/cm2 
tényleges feszültséget ne lépje túl. Ha a fel
színközeli réteg rossz teherbíró, kavics talaj- 
cserte igen előnyös lehet.

Az útépítés tapasztalata is ezt igazolja: a 
rossz altalajú területen 2 m magas töltés alkal
mazása a legelőnyösebb. Ez még nem jelent a 
szerves összletre túlterhelést (ö eff öi 0,4 kg/cm2), 
de már jó a  teherelosztása. Lehetőleg jó homok
bői épüljön, 2:1 oldalrézsűvel.

Az épület zárt alaprajzú (téglalap alakú) le
gyen, kiugrások alkalmazása, L, T alaprajzi 
alak nem előnyös. Kedvező, ha az épületnek 
szerkezeti merevsége van.
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Tőzegre igen veszélyesek a dinamikus haté- az aerob bomlási folyamatok megindulása igen
sok; dinamikus igénybevétel mélyalapozást in- veszélyes átalakulást indít el.
dokoL Az alapozás a tőzeg tulajdonságaina és az

Figyelembe kell venni a talajvíz helyzetét, egyéb adottságoknak figyelembe vételével dönt- 
ingadozását is. Igen veszélyes, ha a talajvíz hető el, az utóbbi időben többször javasoltunk 
időnként a tőzeg alá száll, nemcsak az effektív tőzeg felett síkalapozást.
feszültségek megnövekedése okoz süllyedést, de Ismeretes az irodalomból (Biczók, Gabos,

5. ábm. A teljes süllyedés felosztása és a terhelési 
sebesség hatása
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6. ábra. Tőzeg szilárdságvizsgálata, a kohézió értékei

Ungár), hogy számos tőzeg felett alapozott épü
let kedvezően viselkedett. így a XIII., Bulcsú 
utcai garázsépület, amely átlagosan 60 cm vas
tag tőzegréteg felett áll, tökéletesen repedés
mentes. A XIII., Róbert Károly utcai kórház 
és környékének épületein is alig van károsodás. 
A VII., Garai utcában több 4 emeletes lakóház 
áll tőzeg felett. (7. ábra).

A mélyalapozás nemcsak költségessége és 
időtrabló volta miatt lenne ezeken a helyeken 
káros, de a melléépítésből adódó nehézségek 
miatt is (példaként elég itt a Bajza u. 1. sz. 
épületet említeni, ahöl megítélésünk szerint 
feleslegesen készült mélyalapozás).

A szerves rétegek feletti újabb síkalapozások 
közül a szegedi Tisza-parti transzformátorház, a
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7. ábra. Tőzeg felett alapozott épületek példái

kecskeméti Szolnoki úti lakóházak példája em
líthető (7. ábra). Az épületeken károsodás nem 
jelentkezett.

A Duna-Tisza közén az interglaciális korsza
kokban jelentős elmocsarasodás volt, a kelet
kezett szerves üledékek mélyen, elterülve (6-8 
m) helyezkednek el. A tőzeg kedvező tulajdon
ságainak tudható be, hogy általában mindenütt

alkalmazható síkalapozás. A mélyalapozás el
hagyása lakásonként 30 000 Ft költségmegtaka
rítást eredményezett.

Különösen érdekes volt a Szilas patak köze
lébe eső Mogyoródi úti daruzott csarnok pél
dája, ahol a telepítés kötöttségei és rövid épí
tési idő miatt ékszerűen elhelyezkedő tőzeg
réteg feletti síkalapozás kockázatát kellett vál-
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lalni. A bekövetkezett süllyedéskülönbségek a 
vártnak megfelelően (ke'retáilásoxiként 0,5—1,5 
cm) voltak, károsodást nem okoztak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy felül kell 
vizsgálni a szerves üledékek megítélésével,
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A földtani anyagvizsgálat szervezeti helyzete, 
módszerei és fejlesztési irányai Magyarországon

KGST vita-anyagából összeállította: dr. Nagy Elemér

A Magyar* Népköztársaságban folyó összes 
földtani kutatómunka koordináló és ellenőrző 
szerve a Minisztertanács alá rendelt Központi 
Földtani Hivatal. Közvetlenül az alapkutatáso
kat, illetve a nyersanyagprognózisok kialakítá
sával záródó perspektivikus kutató munkát irá
nyítja. A földtani kutatás munkafolyamata, s 
‘így a földtani anyagvizsgálati munka is, elvileg 
kutatási fázisokra tagozódik.

A Központi Földtani Hivatal és a Magyar 
Állami Földtani Intézet 1964. év végén KGST 
kötelezettségként felmérte az országban folyó 
földtani anyagvizsgálat helyzetét.

E tájékozódás 42 intézményt érintett. Ezek 
között a földtani alapkutatásban résztvevő in
tézmények 6 akadémiai kutatóhellyel, 6 alap- 
és perspektivikus kutatást végző intézettel — 
a nyersanyagok szerint szervezett, az egyes 
minisztériumok alá tartozó 20 intézmény —, 
valamint 10 egyetemi tanszék szerepeltek.

I.
A földtani anyagvizsgálat szervezeti helyzete

A laboratóriumi szolgálat szervezete és e 
szervezetben végzett munka jellege országosan

a földtani kutatás általános szervezeti felépíté
séhez igazodik. Ennek megfelelően földtani 
anyagvizsgáló tevékenység is 3 területen fo
lyik: Az alapkutatás, a nyersanyagprbgnózisok 
kidolgozásával záródó perspektivikus kutatás 
területén; a  nyersanyagok szerint szervezett 
intézményekben, valamint az egyetemi tanszé
keken.

Alapkutatással f oglalkoznak az akadémiai ku
tatóhelyek, amelyeknek fő feladata a legáltalá
nosabb földtani folyamatok és törvényszerűsé
gek vizsgálata. Ezek alkalmazott alapkutatási 
munkát csak olyan — általában csekély — mér
tékben végeznek, amilyen mértékben a fő fel
adat ezt igényli. Felügyeleti szervük a Magyar 
Tudományos Akadémia. Ugyancsak foglalkoz
nak alapkutatással is a perspektivikus kutatást 
végző intézmények. Ezek földtani szolgálatá
nak fő feladata szakterületük perspektíváit or
szágosan felderítve, arról prognosztikus áttekin
tést nyújtani.

A nyersanyagok szerint szervezett intézmé
nyek földtani tevékenységének fő feladata az 
egyes ‘hasznosítható ásványi nyersanyaglelőhe
lyek feltárása, készleteik pontos számbavétele, 
és a bányászati munkával kapcsolatos földtani 
kérdések megoldása.
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Az egyetemi tanszékek nem főhivatásszerűen 
foglalkoznak földtani kutatással. Kutatómun
kájuk általában csekély volumenű, és azt az 
oktatás gyakorlati kiegészítéseként végzik.

A vállalt feladatok — esetükben — az alap
kutatástól az ipari kutatásig terjednek.

II.
A földtani anyagvizsgálat eszközei és 

módszerei

Az anyagvizsgálat eszközei közül csak az 
utóbbi években meghonosodott eszközöket so
roljuk fel. Zárójelben adjuk meg azon műsze
rek számát, amelyek földtani kutatást hivatás
szerűen nem végző intézmények használatában 
vannak, de amíg a ‘földtani kutatás az adott 
műszerrel nem rendelkezik, alkalmanként a 
műszerkapacitás csekély hányada a földtani ku
tatás érdekében is felhasználható.

Fotométer 10 (7); polarográf 5 (5); tömeg
spektrográf 0 (2); folureszcens vacuumspektro- 
gráf 2 (2); kvarcspektrográf 6 (7); üvegspektro
gráf 3 (5); . elektronmikroszkóp 0 (5); röntgen- 
difraktométer 2 (6); Debye—Scherrer készülék 
4 (6); derivatográf 1 (7); DTA készülék 6 (5); 
kvantitatív reflexióképességmérő 3 (7); kvan- 
titatív-luminescencia vizsgáló 3 (8); pH és ve- 
zetékképességmérő 4 (’7); mágneses szeparátor 
3 (7); stb.

Az anyagvizsgálati módszereket azok öt nagy 
csoportjában tekintjük át.

A kőzetek és ásványi nyersanyagok analiti
kája területén a nedvesanalitika és a színkép- 
analitikai eljárások különíthetők el. Az első
ben a komplexomletriás, fotometriás, kolorimet- 
rikus és polarográfos módszerek használatosak 
elterjedtem A MÁFI kémiai osztálya legutóbb 
új módszert dolgozott ki a nedvesanalitikai el
járásoknak a pontossági igény feladása nélküli 
gyorsabbá tételére. A második csoportban az 
optikai (kvarc- és üvegspektrográfos), valamint 
a floureszcens röntgenszínképelemzés szerepel
het, A MÁFI színképlaboratóriumában az elem
zési módszer hibalehetőségeit nagyban csök
kentették azáltal, hogy a szokásos grafit vagy 
szén helyett vivőelektródként alumíniumot al
kalmaztak. A hidrogeokémiai kapacitás növelé
se és a módszer érzékenységének növelése cél
jából ioncserélő gyantával folynak kísérletek.

Az ásványtani és ásvány analitikai módszerek 
közül a mikroszkópi ásványanalitika területén 
az áteső és visszavert fényben történő, a Fedo- 
rov-asztallal, a termomikroszkóppal végzett 
vizsgálatok, valamint a fáziskontraszt vizsgálat 
használatosak. A mikromineralógiai vizsgálatok 
nehézfolyadékos előkészítő módszere a mágne
ses szeparálással bővült. A röntgenanalitika te

rületén a Debye-Scherrer kamrás készülékek 
mellett előtérbe kerültek a difraktométeres 
vizsgálatok. A diferenciáltermikus vizsgálatok 
fejlődését a hazai gyártmányú derivatrográfok 
üzembehelyezése biztosítja. Az elektronmik
roszkóp nyújtotta ásványanalitikai lehetősé
geink — a földtani kutatás szolgálatában ilyen 
készülék egyelőre nem lévén — meglehetősen 
korlátozottak.

A geokémiai anyagvizsgálat módszerei közül 
legelterjedtebbek a kémiai analízis felsorolt el
járásai. Az utóbbi években több kutatóhelyen 
alkalmazzák a jobbára kísérleti stádiumban 
levő mikrobiológiai módszereket. Az izotóp- 
geokémiai vizsgálatok (őshőmérséklet meghatá
rozása, abszolútkor meghatározása, ásványgene
tikai vizsgálatok nyomjelző izotópokkal stb.) 
céljaira a földtani kutatás nem rendelkezik sa
ját tömegspektrométerrel, így lehetőségeink 
ezen a téren is erősen korlátozottak.

A kőzettani és szedimentológiai vizsgálatok 
közül a magmás kőzettan vizsgálati fajtái: az 
immár hagyományossá vált kémiai, ásványtani 
(mikroszkópi és röntgenanalitikai) módszerek 
az utóbbi években bevezetett paleomágneses- 
ségi mérésekkel bővültek.

Az üledékes kőzettan vizsgálati módszerei a 
hagyományos kémiai, ásványtani, szénkőzettani 
és mechanikai vizsgálati területeken jobbára 
csak műszerezettségben fejlődtek. Az ún. szedi- 
mentológia területén azonban a fáciológiai jel
lemzők kiterjedt vizsgálata jelentős mértékben 
előrehaladt. Elsősorban a makroszkópos fácies- 
jellegek rögzítése lépett előtérbe, de a fácies- 
viszonyok műszeres nyomozása is több mód
szerrel gazdagodott. Ilyenek'pl. a kőzet redox- 
potenciáljának és pH viszonyainak műszeres 
meghatározása; a kioldható ionok mennyiségi 
meghatározása ellenállásmérővel; a törmelékes 
képződmények szemcseérintkezési eseteinek ki
mérése, valamint a Szádeczky-féle cpv-mód- 
szer automatizálása.

A mérnökgeológiai vizsgálati módszerek ese
tében a laza és a  szilárd kőzetek állapotjellem- 
zőinek meghatározására. hagyományos módsze
rek vannak. Az utóbbi években nem annyira a 
módszerek, mint inkább a műszerezettség vo
nalán tapasztalható fejlődés. Laza anyagok ese
tében a konzisztencia határok és a konziszten
cia vizsgálata általában a világszerte elterjedt 
módszerekkel történik. Ez a helyzet a tömör
ségi vizsgálatok, valamint a talajok vízzel kap
csolatos tulajdonságainak vizsgálata, továbbá a 
szilárd kőzetek esetében az ellenállósági és szi
lárdsági vizsgálatok területén is. A földellen
állás, üregkutatás, fúrások közti interpolálás 
stb. feladatok esetében á  geofizikai módszerek 
jelentős szerepet kaptak.
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IÍI.
A továbíejlesztés irányai

A kőzetek és ásványi nyersanyagok analiti
kája területén.

A magyarországi földtani kutatás céljaira kb. 
8ü évvel ezelőtt kezdte meg a MÁFI kémiai 
laboratóriuma a kőzetek és az ásványi nyers- 
anyagok kémiai elemzését. Az elemzési módsze
rek azóta világszerte fejlődtek, e fejlődéssel — le
hetőségeikhez képest — a magyar laboratóriu
mok is igyekeztek lépést tartani. Az utóbbi 
években egyre inkább előtérbe lép az a törek
vés, hogy a kutatások megnövekedett irama 
és részben változó jellege miatt a módszereket 
nagyobb mennyiségű elemzés gyors elvégzésére 
tegyék alkalmassá. További törekvés az, hogy 
a régebben is vizsgált fő alkotókon kívül az 
azelőtt elhanyagolt, de az évek folyamán egyre 
inkább előtérbe kerülő nyomelemek, ritka ele
mek meghatározása is kiterjedten és kielégítő 
pontossággal történjen. Ezeket a célkitűzéseket 
egyre több műszeres eljárás bevezetésével és a 
nedvesanalitikai eljárások fejlesztésével célsze
rű megvalósítani.

A geokémiai vizsgálatok területén a rendsze
res területi (regionális) geokémiai kutatómunkát 
a KFH felügyelete alá tartozó MÁFI geokémiai 
osztálya megkezdte. E munka célja, a területi 
komplex földtani kutatás részeként, a hazai 
képződmények mintaanyagának geokémai mód
szerekkel történő vizsgálata. A vizsgálati ered
mények korrelációs értékelése, szelvényszerű és 
térképi ábrázolása, a nyomelemasszociációk 
megállapítása, a nyomelemdúsulások genetikai 
okainak feltárása, végső soron a geokémiai fej
lődéstörténet s a felismert hasznosítható anya
gok, különösen a „hasznosítható nyomelemek” 
prognózisának kidolgozása. A jövő célkitűzései 
közé tartozik az izotópgeokémiai kutatómunka 
műszeres alapjainak lerakása és az e témakörbe 
tartozó, jelenleg földtani kutatást hivatássze
rűen nem végző intézmények által készített ab
szolútkor határozások, paleohőmérsékletméré- 
sek rendszeresebbé tétele, ill. földtani kutató
helyen történő megszervezése.

Az ásványtan területén a röntgen difrakto- 
méteres vizsgálatok jelenleg csak 10% pontos
ságú kvantitatív értékelést tesznek lehetővé. 
E pontosság fokozása elsősorban az agyagos 
kőzetek és a vulkáni üvegek vizsgálata terü
letén lenne nagyon jelentős. A hibahatár nagy
mérvű csökkentése etalonsorozatok összeállítá
sával és elemzésével lehetséges. Ehhez viszont 
az ásványtanos szakemberek megértő segítség- 
adása, együttműködése szükséges elsősorban.

A kőzettan területén a kőzetminősítést szol
gáló módszerek általában régi, jól bevált eljá
rásokon alapulnak. A tömégvizsgálat igénye 
elsősorban az üledékes kőzetek területén jelent

kezik. A megoldás lehetőségét a félautomatizált 
módszerek (ülepítőmérleg, fotooellás szedi- 
mentométer, stb.) alkalmazásában látjuk. A kő- 
zetminősítésen túlmenő, a kőzet litofáciesére 
utaló bélyegek műszeres vizsgálata terén — a 
pH és redoxpotenciál, a kioldható elegyrészek 
vizsgálatával szemben is — a nagyobb mennyi
ség mérését lehetővé tevő, gyors módszerek ki
alakítása a  követelmény. Az üledékföldtan fa- 
ciológiai és szedimentológiai vizsgálati módsze
rei esetében is tanulmányoznunk kell a kiber
netika nyújtotta lehetőségeket, ahogy arra dr. 
Kertay Gy. a  Magyarhoni Földtani Társulat 
1964. évi közgyűlésén is felhívta a figyelmet.

A mémökgeológia területén az építési, út-, 
vasút- és vízépítési feladatok rendkívül nagy- 
mennyiségű mérnökgeológiai, talajmechanikai 
vizsgálatot igényelnek. Ezek a feladatok az or
szágban jelenleg működő talajmechanikai la
boratóriumok kapacitását teljes mértékben le
kötik. Az utóbbi években egyre sürgetőbben 
merült fel a prognosztikus jellegű mérnökgeo
lógiai térképek készítésének szükségessége. E 
térképszerkesztési és térképkiadási feladatok 
megoldásához elengedhetetlenül szükséges egy 
központi irányítás alatt álló, korszerűen szer
vezett és berendezett mérnökgeológiai labora
tórium létesítése. Ennek alapját a Magyar Álla
mi Földtani Intézet 1964-ben létrehozta, kor
szerű felszerelése, berendezése folyamatban 
van.

Földtani anyagvizsgálati lehetőségeink opti
mális kihasználásának előfeltétele, hogy orszá
gos szinten a földtani kutatás főcélkitűzéseihez 
— intézményi szinten pedig a helyi főfelada
tokhoz igazodjék szervezeti felépítése és fel
adata tekintetében egyaránt. Az esetenkénti 
kapacitás profilirozása pedig célszerűen simul
jon az esetenkénti feladathoz. Kapacitásunk ha
tékonyságát jelentősen növelheti a helyes koor
dináció, az intézményi, országos és nemzetközi 
szintű tervszerű együttműködés.

1965. februárjában a mienkhez hasonló 
anyagvizsgálati felmérésről számoltak be a 
KGST államok varsói földtani ülésén az egyes 
delegációk. A felmérés eredményeit három 
szekcióban ismertették. A kémiai analízis szek
ciójában mind a hét KGST állam — az ásvány- 
kőzettani szekcióban Bulgária, Lengyelország, 
Románia, NDK és Magyarország —, a. tech
nológiai szekcióban NDK, Lengyelország, Ro
mánia és Magyarország képviseltette magát. 
Az első két szekció munkájában megfigyelő
ként resztvettek Mongólia küldöttei is.

Az első két szekcióban általános vélemény
ként, jegyzőkönyvben is rögzített módon, meg
állapítást nyert, hogy valamennyi tagállamban 
előnytelenül alakult a szakember-laboráns 
arány. Pl. Romániában 2 anyagvizsgáló speci
alista jut egy laboráns, Bulgáriában 300 geo-
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; lógus'anyagvizsgálati igényét 12 laboráns elé
gíti ki stb. Ugyanakkor valamennyi országban 
a fejlődés a gyors és nagyszámú vizsgálatok 
irányába mutat, ami viszont megfelelő létszá
mú segéderő nélkül elképzelhetetlen.

Mindhárom szekció delegációi megállapodtak 
abban, hogy a földtani anyagvizsgálat műszerei 
és módszereire vonatkozó rendszeres informá
ció-csere a KGST államokon belül referatív 
formában feltétlenül megszervezendő.

A szocialista országokban használatos földtani 
anyagvizsgálati műszerek és módszerek alap
jában véve azonosak a nálunk használtakkal, 
vagy azok lényege — mindhárom szekció vo
natkozásában — ismeretes hazai szakembereink 
előtt. Ásványkőzettani vonalon általános elis
mertségnek örvend Derivatográfunk, valamint 
a Gamma 3D fáziskondenzor. Technológiai vo
nalon a hazái montmorillonit szétválasztási 
módszer keltett nagy érdeklődést, leírását vala
mennyi ország képviselője megkérte.

Ásványkőzettanos szakembereink számára fi
gyelemre méltó lehet a Szovjetunióban kidol
gozott ún. Kuznyeoov módszer, amely biotitok

különböző hullámhosszúságú fényben történő 
kettőstörés vizsgálatán alapul, és abszolútkor- 
meghatározást tesz lehetővé. Hasonlóan érdek
lődésre tarthat számot a víztartalmú ásványok 
optikai vizsgálatára szolgáló infravörös mik
roszkóp NDK-ban kidolgozott prototípusa. A 
technológia területén említésre méltó az NDK 
által konstruált, 1 mikron alatti szemnagyságra 
őrlő berendezés (Kefama-Katzhütte: Scheiben- 
Schwingmühle).

A KGST ülés — a földtani anyagvizsgálatra 
vonatkozó kölcsönös információ formájára ja
vaslatot téve — megállapodott abban, hogy a 
következő anyagvizsgálati szakülések feladata 
már a mostaninál speciálisabb, konkrét kérdé
sek megvitatása lesz. így például ásványkőzet
tani vonalon a kővetkező ülésen az elektron- 
mikroszkópi preparátumkószítés metodikáját, az 
ércoptikai vizsgálatok újabb módszereit és a 
Kuznyecov-módszer alkalmazási lehetőségeit 
kívánják megvitatni. Ugyanakkor technológiai 
vonalon kaolinelőkészítéssel foglalkozó szemi
nárium megrendezésére tettek javaslatot.

Hazai szeizmikus kéregkutatás fejlődése 
és eddigi eredményei

írta: Mituch E. — Posgay K.

Szeizmikus kéregkutató méréseinkből sok ér
dekes adatot nyertünk már a földkéreg felépí
téséről Magyarország alatt. E mérések során, 
a puszta adatszerzésen kívül, igyekeztünk olyan 
mérési eljárásokat is kikísérletezni, amelyek ru
tinmérésre alkalmasak, és a gazdaságosság el
vét is szem előtt tartva, biztos eredményeket 
adnák.

Ebben a cikkben röviden szeretnénk ismer
tetni azokat a szempontokat, amelyek kísérle
teinknek irányt szabtak, és az eredményeket, 
amelyek újszerű mérési rendszerek bevezetésé
hez vezettek.

A magyarországi szeizmikus kéregkutatás 
1954-ben kezdődött. Az első években reflexiós 
módszerrel végeztük méréseinket (Gálfi J. — 
Stegena L. 1955, 1957.). Már az első eredmé
nyek érdekes adatokat szolgáltattak: azt mu
tatták, hogy a Magyar Medence területén a 
kéreg jóval vékonyabb, mint a környező orszá
gok alatt, és vékonyabb a világátlagnál is.
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Ezeknek az ország különböző helyeiről szár
mazó adatoknak azonban nem volt elég bizo
nyító erejük, mert az egyes reflexiók a reflek
táló határfelületnek csak mélybeli helyzetéről 
adtak felvilágosítást, annak összetételéről és 
sebességadatairól azonban nem. Azért, hogy 
biztosabb adatokat nyerjünk, 1958—61. között 
(1. ábra) refrakciós módszerrel folytattuk kísér
leteinket (Gálfi J.—Pálos M., 1960.). Ezek a 
mérések igazolták a reflexiós mérések ered
ményeit, de egyúttal arra is rámutattak, hogy 
ezzel az eljárással a nagy észlelési távolság kö
vetkeztében csak igen költségesen (nagy töl
tetekkel) és csak sok nehézséggel lehet jó ered
ményt elérni.

A jobb megoldás keresésének útja kettős volt:
1. Olyan műszert kellet konstruálni, amely 

aiaesonyfrekven ciás átvitelű, s így alkalmas a 
kéregkutatásnál rendszerint alacsony frekven
ciával jelentkező jelek regisztrálására;
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2. ábra. 1963. évi szakaszosan folytonos kéregkutató 
vonal út-idődiagramja és szelvénye

2. Olyan mérési eljárást kellett keresni, 
amelyben kisebb észlelési távolságok is elégsé
gesek.

Az első feladatot megoldotta a  Geofizikai 
Intézet szeizmikus osztályán épített hordozható, 
alacsony frekvenciás átvitelű tranzisztoros be
rendezés, amely 1962-ben készült el 24 csator
nás kivitelben; a másodikat pedig azoknak a 
mérési eljárásoknak a bevezetése, amelyek a 
Mohorovicic határfelületről visszavert széles
szögű — főként a kritikus távolságon túli ref
lexiók — regisztrálásán alapulnak. (Kritikus 
távolságnak azt a távolságot nevezzük, amely
ben a totális reflexió határszögével reflektált 
hullám a felszínre ér.) Mivel a kritikus távol
ságban a visszavert hullámok energiája ugrás
szerűen megnő, azért itt és ezen a távolságon 
túl egy bizonyos szakaszon az észlelés szem
pontjából a legjobb energiaviszonyok uralkod
nak.

A továbbiakban ezért arra törekedtünk, hogy 
olyan mérési rendszereket dolgozzunk ki, ame
lyekben az észlelések ezeken az optimális ener
giájú helyeken lehetségesek. Első feladatunk volt 
tehát a kritikus távolság meghatározása. Elég sű
rűn telepített pontszerű észlelésekkel sikerült is 
a várt energianövekedés helyét, azaz a kritikus 
távolságot a robbantóponttól számított 54—58 
km-re megállapítani (Mitudh E.—Posgay K.— 
Sédy L , 1964.).

A kritikus távolság ismeretében ezután olyan 
észlelési rendszrt terveztünk, amelyben a kriti
kus távolságon túl nagy energiával jelentkező 
szélesszögű reflexiós regisztrálhatók. Ezért a 
robbantópont távolságokat a kritikus távolság
nál valamivel nagyobbra (60 km-re) választot
tuk, az észleléseket pedig a kritikus távolság

körül 22 km hosszú szakaszon folyamatosan 
végeztük. Pontszerűen nagyobb távolságok
ban is észleltünk, hogy a kéreg alsó határáról 
a Mohorovicic határfelületről refrakciós első 
beérkezéseket is nyerjünk.

Ezzel a mérési elrendezéssel 1963-ban Hajdú
szoboszló és Kaposvár között egy 300 km hosz- 
szú vonalat mértünk végig (2. ábra). Mindenütt 
sikerült a szélesszögű reflexiókat regisztrálni, 
és segítségükkel, valamint a kapott egyéb ref
rakciós beérkezésekkel a kéreg vastagságát és 
tagoltságát megállapítani.

Azt találtuk, hogy a Mohorovicic határfelület 
kettős felületként jelentkezik; a két határfelü
let között kb. 1 km-es mélységkülönbség van. 
Az alsó határfelület mélysége a szelvény men
tén 24,4 és 27 km között változik.

A kéregben közbenső határfelületeket is ki
mutattunk. Meghatároztuk a 6100 m/s határ
sebességgel jellemezhető ún. „gránit” szint me
netét, és néhány adatot kaptunk egy 6850 m/s 
határsebességgel jelentkező („Conrad”) határfe
lületre is.

Az ismertetett mérési rendszer hiányossága 
volt, hogy szakossága miatt nem lehetett a mé
rési vonal mentén folyamatosan végigkorre
lálni a  beérkezéseket. Továbbá az energiaviszo
nyok a robbantóponttól számított távolság nö
vekedésével elég jelentősen csökkentek, és így 
az egyes észlelési szakaszok végén a jó beérke
zéseket már csak a töltetek növelésével lehetett 
biztosítani. Ezeknek a hátrányoknak kiküszö
bölésére olyan harántlövéses mérési rendszert 
terveztünk, amelyben az észlelések mindig a 
kritikus távolság közelében történnek, és az 
észlelési adatok között szigorú korreláció van.

68



Ennek a mérési rendszernek vázlatát a 3. sz. 
ábra mutatja be. Itt az észlelések és robban
tások egymással párhuzamos két vonal mentén 
történnek. Az egyes észlelési szakaszokat a 
szemben levő robbantópontíból adott lövések 
segítségével észleljük végig.

3. ábra. Harántlövéses észlelési rendszer vázlata

Ezzel a mérési eljárással végeztük mérésein
ket 1964-ben az Ócsa—Orosháza és Jászárok- 
szállás—Kisújszállás irányában húzódó ÉNY— 
DK irányú párhuzamos vonalak mentén. A pár
huzamos vonalak optimális távolságát a szel
vény elején és végén lőtt rövid hossz-szelvé
nyek mentén meghatározott energiaviszonyok 
segítségével állapítottuk meg. Ugyancsak ezek
ből kiindulva korreláltuk végig a Mohorovicic 
határfelületről kapott beérkezéseket is a két 
hossz-szelvény között.

Az eredményt a 4. sz. ábra mutatja. Az ábra 
felső részén látható a két párhuzamos vonal

mentén végzett észlelések egyesített útidődia- 
gramja, az alsó részen pedig a kéregszelvény. 
A szelvény mélységadatait — mivel a Mohoro
vicic határfelület dőlése csekély — a párhuza
mos vonalak középvonala alá vonatkoztattuk.

A Mohorovicic határfelületről származó beér
kezésekről a következőket állapítottuk meg:

1. A Mohorovicié határfelületről kapott beér
kezések a szelvény egy részén kettős hullám- 
csoportban jelentkeznek éppen úgy, mint ahogy 
ezt a hossz-szelvények mérésekor is megálla
pítottuk.

2. A kettős hullámcsoportból a későbbit lehet 
a szelvény mentén folyamatosan végigkorre
lálni, az első, a szelvénynek csak egy szakaszán 
jelenetkezik folyamatosan, és van ahol teljesen 
hiányzik.

3. A két hullámcsoport általában 200—300 
m/sec-nyira követi egymást.

Az 5. sz. ábra két ilyen jellegeztes szeizmo- 
gramot mutat be. A felső szeizmogramon jól 
látszik a kettős hullámcsoport, az alsón csak a 
második hullámcsoport jelentkezik.

A megszerkesztett szelvény (4. ábra) vissza
tükrözi a beérkezések jellegváltozásait. A szel
vény DK-i részén — egy rövid szakaszon — 
csak egy, a végigkoirelálható alsóbb szint mu
tatkozik, utána hosszabb szakaszon jelentkezik 
a kettős hullámcsoportnak megfelelő kettős 
szint, majd erősebb dőlésváltozás után szakado
zottá lesz a felsőbb szint, végül ÉNy felé telje
sen eltűnik.

ENy
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5. ábra. Harántlövéssel nyert szeizmogramok:
a) A Mohoroviéié határfelületről kettős hullám- 

csoportban jelentkező szélesszögű reflexió
b) A Mohoroviéié határfelületről csak egy hullám- 

csoporttal jelentkező szélesszögű reflexió

A kapott eredményeket összehasonlítottuk 
dr. Kertai György és dr. Körössy László nagy- 
szerkezeti vázlatával (Körössy, 1964.).

Mint a 6. ábrán láthatjuk, a mért szelvé
nyeink középvonala több harmadrendű nagy- 
szerkezeti egységen halad át. (A. 4. ábrán fel
tüntettük a Kertai—Körössy. vázlat szerint a 
medencealjzat mélységét és a nagyszerkezeti 
határokat is.) Szelvényünk DK-en a „dél-tiszán
túli mezozóos aljzatú neogén medence” (VII.) 
területén kezdődik. Ezen a részen szelvényünk
ben a Mohorovicic határfelület egyetlen ref
lexióval jelentkezik. — A „tiszántúli paleozóos 
aljzatú neogén medence” (VI.) területén a jel
legzetes kettős szint követhető. A nagyszerke

zeti egység É-i része felé a két szint között a 
távolság csökken, és az az alsó szint viszonylag 
erősebb emelkedést mutat. A „mezozóos aljzatú 
neogén medence” (V.) területén a Mohorovicic 
határfelületnek egészen enyhe dőlése van, és a 
felsőbb szint kimaradozik. Figyelemre méltó, 
hogy a „Moho” itt kisebb mélységben helyez
kedik el, mint a „palezozóos aljzatú neogén me
dence” területén. — A „paleogén medence” 
(IV). határán nem találunk olyan szembetűnő 
változást, mint a mezozóos és paleozzóos aljzatú 
neogén medencék között, csupán a Mohoroviéié 
határfelület dőlése változik meg egy kissé.

A felsőbb szintekről jövő beérkezésekkel 
kapcsolatban érdekes jelenség, hogy a )Vmezo-
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— 4—  Lovászi-Budofo-okora gyűrt boltozom*
.......... K utatási szem pontból felvett medencéi határé

K utatásra nem alkalm as terület

6. ábra. A magyarországi medenceterületek nagyszer
kezeti egységein kialakult részmedencék az 1963. és 

196i-ben észlelt kéregkutató vonalakkal

ben tartott megbeszélésen az érdekelt országok 
elfogadták.

Ezeknek a vonalaknak egy részén már foly
nak mérések, sőt vannak vonalak, illetve vonal- 
részek, amelyeknek mérése már be is fejező
dött. A térképen ezeket vastag vonalak jelzik. 
A hazánkon keresztülhaladó nemzetközi kéreg
kutató vonalak határmenti összemérésére 1965- 
68. években kerül sor.

A környező országok a hagyományos korrelá
ciós refrakciós hossz-szelvényezési rendszerben 
dolgoznak. Abból a célból, hogy szelvényeink 
könnyebben csatlakoztathatók legyenek a szom
szédos országok kéregkutató szelvényeihez, a 
jövőbeni is főleg hossz-szelvények mentén mé
rünk. Ezekben a szelvényekben továbbra is a 
kritikus távolság környékére korlátozzuk az 
észleléseket, de úgy, hogy ezek a harántszel
vényezési rendszerhez hasonlóan, folyamatos, 
szigorúan korrelációs rendszert alkossanak.

A Kárpát-Balkán-i területen mért nemzet
közi szelvényhálózat mentén szükséges más 
geofizikai módszerek alkalmazása is. Elsősor
ban a gravitációs, mágneses, magnetotellurikus, 
szeizmológiai és termikus megfigyelések ad
hatnak értékes adatokat. Ezeknek a méréseknek 
a szeizmikus mélyszondázásokkal közös, komp
lex feldolgozásától fontos tudományos eredmé
nyekét várhatunk. A Kárpátokkal körülvett

zóos aljzatú neogén medence” ÉNy-i felén a 
medencealjzat alatt hirtelen jelentős energiával 
egy új szint lép be, amely a paleogén medence 
alatt is folytatódik. A szelvényrendszer ÉNy-i 
végén lőtt hossz-szelvényben ez a beérkezés 
6200 mis sebességgel jelentkezett. így az felte
hetően az ún. „gránit” felülettel azonosítható. 
A szint megjelenése, azaz az energiaváltozás 
helye kb. egybeesik az „északalföldi flis aljzatú 
neogén medence” határával. Valószínű, hogy 
ugyanez a szint jelentkezik a szelvény DK-i 
részén is nagyobb mélységben.

Természetesen nem gondoljuk, hogy ez az 
egy szelvény elégséges messzebbmenő követ
keztetések levonásához. Egyezése a Kertai— 
Körössy vázlattal még nem jelentheti sem a 
nagyszerkezeti vázlatnak, sem a mérési ered
ményeknek igazolását. További vizsgálataink 
szempontjából csak azt a következtetést kíván
juk levonni, hogy eddigi eredményeink nincse
nek ellentmondásban a felszínközeli adatok 
alapján megszerkesztett képpel, és ennek fino
mításához a későbbi mérések hozzájárulhatnak.

Méréseinket a szocialsta országok geofiziku
saival közös szelvényhálózatban végezzük.

A 7. sz. ábrán tüntettük fel azokat, a vonala
kat, amelyeknek irányát és mérési időpontját a 
Kárpát-Balkáni Asszociáció belgrádi értekezle
tén megvitatták, és ez év februárjában Brünn-
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pannon medence olyan nagyszerkezeti egység, 
mely iskolapéldája lehet a fiatal lánchegysé
gek területén kialakult medencéknek. — A tu
dományos eredmények mellett a harmadkori 
nagyszerkezeti egységek helyének, kialakulásá
nak tisztázása már a közvetlen nyersanyag- 
kutatást is elősegítheti.
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A Guineái Köztársaság földtanának alapvonalai
írta: dr. Balkay Bálinti

Bevezetés

Guinea földrajzi helyzetet, topográfiájának 
és földtani felépítésének főbb vonásait az ábra 
mutatja be.

A lakosság nagyobb része földművelő; keve
sebb az állattenyésztő. Viszonylag sok a keres
kedő, és akadnak halászok, vadászok és gyűj
tögetek is. Ipari munkásság csak Conakry és 
Fria ipari centrumok körül alakult ki.

Az egykori Francia-Guinea 1958. szeptember 
28-án szabadult fel. Azóta független köztársa
ság, melynek társadalmi célja Sékou Touré el
nök szerint „az afrikai típusú szocializmus fel
építése”,

Az ország területe közel 300 000 km2, mint
egy 3 millió lakosa egyenetlenül oszlik el: a 
tengerpart és a Niger-völgy pl. sűrűn lakott, 
a Simandou-Nimba hegységvonulat csaknem la
katlan. A lakosság nagyrésze a malinké, soussou 
és foulah törzsbe tartozik, de a különböző 
nyelvjárások száma több mint húsz, ezért a hi
vatalos nyelv és az oktatás nyelve mindmáig 
a francia. A személy- és helynevek helyesírása 
éppen ezért a jelen dolgozatban is a francia 
fonetikát követi.

Fizikai földrajz

Hegyrajz. Guinea atlanti partvidéke síkság. 5—50 
km parttávolságban em elkednek ki az első dombok 
és hegyek. Röglépcsőik ÉK felé az 1500 m magasságot 
elérő Fouta Djalon hegységig em elkednek. A Fouta 
Djalon DK felé  Mamou, Faranah és Kissidougou felé  
a Guineai-hátságban folytatódik. Az országot keleten  
az É—D-i csapású Simandou-Nimba hegységvonulat 
zárja le. A Nim ba-hegy a guinead-libériai-elefántcsont- 
parti hármashatáron 1854 m éterrel Nyugat-Afrika leg
magasabb csúcsa.

Vízrajza. A rendkívül változékony vízhozamú fo
lyók — az esős évszaki vízhozam a száraz évszakinak 
tíz-százszorosa lehet — a Fouta Djaliontól és a Gui- 
neai-háfteágtól DNY-ra közvetlenül az A tlanti óceánba 
ömlenek; északon a Bafing, a Szenegál vízrendszeréhez 
tartozik, a többi északi folyó a Nigert gyarapítja.

Éghajlat. Az afrikai szárazföld klim aöveí közül 
Guinea partvidékén a guineai, északi határvidékén a
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szudáni M toatípus uralkodik. A kettő között folyam a
tos az átmenet. Az éghajlati övékből k iüt a Foyta-Dja- 
lon hűvös-száraz, valam int a Nim ba-hegység esős
m eleg azanális kiimája.

A guineai klim atípust határozott téli száraz és 
nyári esős évszak jellem zi. Tavasszal és ősszel éjjeli 
záporok, viharok uralkodnak. Az esős évszakban a hő
m érséklet naipi ingadozása 22 és 31° közötti; a 'relatív  
páratartalom ritkán csökken 80<% alá, és gyakran 
megy 100% fölé, túl telítésibe. Az évi csapadék 25 éves 
átlaga 450ÍO mm; maximuma 6900 mm (1935). Augusz
tus hó sokévi csapadékátlaga 24 esős nap alatt 1100 
mm, maximuma 2800 ram. Az egynapi maximum 13 és 
fél óra alatt 430 mm, az egy óra a la tti. 50 mm volt. 
Az esős évszak m onszun-típusú szelei enyhék, ritkán 
haladják meg a 6 Beaufort-fokot.

A száraz évszakban a hőm érséklet napi m enete 
27 és 34° között jár. Sivatagi, harm attán-típusú szél
járás idején a relatív páratartalom nappal 30%-ig is 
lecsökken, de hajnalban többnyire eléri a telítettséget 
és dús harmatot ad,. Eső egyáltalán nem hull.

A szudáni klim aövben az évszakok egym ásutánja 
■hasonló, de az évi csapadék a földrajzi szélességtől 
függően csak 600—1200 mm. A  relatív páratartalom  
ritkán haladja m eg a  80%-tot; a déli hőm érséklet a 
száraz évszakban 50° is lehet. A páratartalom ilyenkor 
csak 10—20%, miéntis a  szubjektív m elegérzet nem  
kellemetflenebb, mint a hűvösebb, de párás tenger
parton.

Növényzet. A trópusi, esőőserdő Erdős-Guinea 
egyes részeire korlátozódik. A hegyoldalakat ritkásabb 
erdő borítja. Az ország nagyobb része ligetes szavanna 
(emibermagasságú elefántfű, elszórt fiákkal). A Fonta 
Djalaníban m agaslati legelő, partvidéken páim ás bozót 
és mangrove a jellem ző.

A földtani kutatások rövid története

Guineában a századfordulótól a harmincas évekig 
szórványos volt a földtani kutatás. 1930-ban kezdődött 
meg az átfogó 500.0'00-es földtani térképezés, m ely
nek eredm ényei 1954-ig nyilvánosságra kerülték. Csu
pán ÉNy-on maradt ki Gaoual és Youkourikoun 
környéke: erről a részről csak egym illiós földtani tér
kép készült. A felvétel oroszlánrésze E. de Chételat, 
L. Delaire, R. Golouibinow, A. Obermüller nevéhez 
fűződik. Az eredm ényeket a volt Francia Nyugat-Afri- 
kát átfogó monográfiában L. Marvier foglalta össze.* 
(Notice explicaitive de la  carte géologique d’ensem ble 
de l ’Afrique Occidemtale Frangaise, Bulletin N<> 16., 
Direction des M ines de l’A. O. F., Dakar 1953; hatm il
liós méretarányú földtani térkép, bőséges irodalom).*

Az ötezázezeres felvétel befejezte után a dakari 
francia földtani igazgatóság nyomban megkezdte a
200.000- es méretarányú térképezést, légáfelvételek alap
ján készült topográfiai lapokra, de ennek eredm ényei 
ma is valam elyik francia földtani intézm ény irattárá
ban sikkadnak.

Guinea felszabadulása óta a földtani kutatás leg
fontosabb eredm énye egész Kelet-Guinea részletes 
földtani újrabejárása a gyém ánt-, arany- és mészkő- 
kutatással m egbízott szovjet expedíció által, B. Zuba- 
rev és G, Pisszem szkij vezetésével. Eredményeik egye
lőre kéziratban vannak, és nagyrészt titkosak. Rajtuk 
kívül egy lengyel expedíció végzett A. Dudek vezeté
sével ellenőrző kutatást több kisebb érckibúváson, és
200.000- es méretarányban feltérképezte az 500.000-es 
felvételből kim aradt ÉNy-i területet.

Guineáról ma a leghasználatosabb földtani térkép 
a Reich L. által 1962-ben összeállított, kb. hárommilliós 
méretarányú. Rem élhetőleg rövidesen nyilvánosságra

jut a  szovjet expedíció egym illiós térképe, m ely a 
R eich-félétői inkább csak részletekben különbözik.*

Földtani felépítés

Archaikum. A keleti határon a Simandou- 
Nimba vonulat archai szinklinálisának peremi 
részei dahomeyi orto-, paragnájszból, mágmatit- 
ból állnak. A szinklinális magva magnetit- és
hemaitittartalmú itabiritjellegű atakori kvarcit, 
vastagsága 5000 m körüli.

Alsó-Guinea DK-i részén az ún; Moréah- 
scrozat 80 km hosszban ismert dahomeyi gnáj- 
sza és migmatitja sierra-leonei kapcsolatokat 
mutat.

Algonkium. A Simandou-Nimba vonulattól 
Ny, majd ÉÉNy felé Mauritániáig a hatalmas 
birrimi hegységvonulat letarolt roncsai húzód
nak. Guineai területen az egykori birrimi geo- 
szinklinálisnak vidékenként más-más emelete 
van a felszínen.

A Simandou-Nimba vonulattól Mamou vidé
kéig hatalmas területet foglal el a birrimi ún. 
konkordáns vagy Baoulé-gránit. Ez a volt geo- 
szinklinális legmélyebb, palingén, alárendelten 
migmás emelete. A gránitban a prepalingén 
csapásirányokat kvarcit- és migmatitorsók jel
zik. Kivételesen nagykiterjedésű ilyen „intra- 
batolitos migmatit” a 10 000 km2 kiterjedésű 
Fitaba-masszívum Mamoutól D-re. A Baoulé- 
gránát átlagtípusa mészalkáli. monzonitos, érc
szegény.

ÉK felé a gránttömeget jelentős szerkezeti 
vonal határolja a Kankan, Kouroussa és Siguiri 
között elterülő magasabb epi-mezometamorf 
geoszinklinális-emelet felé. A birrimi rétegsor 
itt agyag- és csillámpala, szericites, grafitos, 
kvarcitos palaképződmények, ritkán cioollino- 
lencsék együttese, a magasabb tagokban tufa- 
és tufás közbetelepülésekkel. A Niandan-Banié 
hegységvonulat „zöld kőzetei” (metaandezit, 
bazalt, ortoamfibolit) feltehetőleg a geoszinkli- 
nális egykori tengelyének tengeralatti lávaöm
lései.

Az epi-mezometamorf birrimi sorozathoz tar
tozik az alsó-guineai moréahi képződmények 
szomszédságában az ún. Marampa-sorozat, vala
mint ÉNy-Guineában a Mauritániából és Szene
gálból átnyúló Akjoujt-sorozat.

Infrakambrium. Az egykori birrimi geoszin- 
klinális legfelső, gyűrt, de át nem alakult eme
lete, az ún. falémi sorozat. Guinea területén 
két tagból áll. Youkounkoun és Siguiri között 
az északi határvidéken az idősebb „falémi pa
lák” változatos fáciesű kovás-homokos-tufitos, 
elvétve meszes-homokos képződmények; You
kounkoun környékén a fiatalabb Boundou-ho-

*Guineárói a legfrissebb adatokat tartalmazó 
francia publikáció R. Fouzan: Géologie de l’A f- 
rique, 1960. Payot, Paris.
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mokkő vörös, arkózás szerorogén tektonofácies, 
a  jotni homokkő megfelelője.

Alsó-Guinea DK-i részén ugyanez a sorozat 
. ,Rookell-összlet’ ’ néven Siesrra Leonéba húzó
dik át.

A falémi képződmények kora Szenegálban, 
Maliban és Guineában egyaránt revízió alatt 
áll; valószínű, hogy a sorozat nyugodtabb te
lepülésű magasabb tagjai átnyúlnak a kam- 
briumba, annál is inkább, mert az eddig is
mert paleozóos sorozat az ordoviciummal kez
dődik.

Hegységképződési tekintetben a dahomeyi 
atakori sorozat konszolidációja a protoafricid 
ciklus eredménye. A régebben archainak tartott 
birrimi képződményeket újabban algonkinak 
tekintik, többek közt a szovjet kutatók is, akik 
rádióaktív kormeghatározást is végeztek. Gyű
rődésük ez esetben mezoafricid vagy fiatalabb. 
A falémi képződmények gyűrődése így neoafri- 
cid, a szubhorizontális paleozóos összlet felé ha
tárt szabó szög- és eróziós diszkordaneia pedig 
takoni (namaid) lehet.

Paleozoikum. A falémiumra keresztrétegzett 
kovás homokkő és finom konglomerátum tele
pül durva alapkonglomerátummal. Ez az ún. 
pitai homokkő szenegáli-mali analógiák alapján 
az ordiviciumba tartozik, de lehetséges, hogy a 
kambriumi egyrészt is magában foglalja. Felette 
az első faunával igazolt korú összlet a grapto- 
litás sötétszürke gotlandi agyagpala Télimélé, 
Bőké, Gaoual között. Rá hirtelen fáciesváltozás- 
sal Spirifer verneuili-tartalmú jól rétegzett fi
nom devon homokkő települ. Ez a képződmény 
a paleozoikum zárótagja Guineában. A paleo
zóos sorozat össz-vastagsága 1000 m.

A néhány fok dőlésű paleozóos rétegek a mai 
tengerparttal nagyjából párhuzamos tengelyű 
hatalmas lankás szinklinálist formálnak, mely
nek magvában a gotlandi pala, peremein az or- 
dovici homokkő a tájformáló kőzet. A devon 
homokkő viszonylag jelentéktelen foltokban te
lepül a gotlandiumra. A medence epirogén ala
kulat, csak fiatalon szenvedett rögszétbillenést 
igen szabályos ÉK—DNy és ÉNy—DK csapásé 
töréshálózat mentén.

Fiatalabb magmás tevékenység. Guineában a 
devonnál fiatalabb képződmények részben mag
másak, részben szárazulatai (eluvió-, dilúvió- 
alluviális eredetűek. A magas képződmények 
az alábbi csoportokba foghatók össze:

Az a l k á l i - h i p e r a l k á l i  s a v a n y ú  
m a g m a t i t o k  Nyugat-Afrikában elterjedt, 
de nem nagy tömegű, nehézfémekben gazdag 
gránitos-granodioritos kőzetek, többnyire az ón- 
ércparagenezishez kapcsolódó éroesedéssel. Gui
nea területén ide tartozik a Los-szigetek Ni-Ta- 
pegmatitokkal átjárt, 13% Na^O + KiO-tartal- 
mú nefelinszienitje, valamint a Tominé-völgy 
riolitja.

D o l e r i t - c s o p ő r t .  Nagy elterjedésű és 
tömegű, meglehetősen egyveretű mészalkáli do- 
lerittelérek, teleptelérek, kiömlések. Az utóbbiak 
fontos tájformálók. A doleritfelszíneken gya
kori a jóminőségű bauxit.

U l t r a b á z i t o k .  Jelentéktelen tömegű, vál
tozatos kémiai összetételű kőzetek; ide tartoz
nak az erdős-guineai gyémánttartalmú kim- 
berlitbürtők és telérek, valamint a Kaloum-fél- 
sziget peridotitja Conakry térségében. Ezek a 
magmatitok meglehetősen ércdúsak.

Mindezen magmatitok pontos kora ismeret
len, de összafrikai analógiák alapján többen a 
krétaidőszakra helyezik őket. Tény, hogy Nyu
gat-Afrika a felső-krétában erőteljesen felda- 
rabolódott; az eközben kialakult mélytörések 
hozhatták felszínre a bőséges és gyakran külö
nös kemizmusú magmát. A magmás tevékeny
ség továbbélését igazolja a közeli Dakar oligo- 
miooén bazanit- és ankaratrittufája, valamint 
pleisztocén bazanitja és doleritje.

Harmad- és negyedidőszaki felszínalakulás, 
mállás, üledékképződés. Guinea legidősebb fel
színi formája ősi tönkfelület; a mali-i Sata- 
dougou környékén 600 m magasságból indul, 
Dabola környékén 1050 méterrel éri el leg
nagyobb magasságát, a tengerpart közelében a 
parti síkságot szegélyező előhegyeket már csak 
150—200 m magas. Nyugat-Guineában részben 
elmosta ezt a felszínt a Fouta Djalon fiatal 
emelkedése, keleten pedig a foszlányait is alig 
hagyta meg a fiatal erózió. Roncsait 10—20 m 
vastag laterit borítja, mely különösen a Dabola- 
Tougué környéki doleritfelszíneken bauxitos 
kifejlődésű. A laterit itt vasszegényebb a fel
színen, mint a mélyebb részeiben.

A Guineai-öbö! országaiban több helyütt is
meretes egy vagy két ilyen ősi felszín. Gháná
ban pl. eocén és miocén tönkösödést különböz
tetnek meg. Az idős laterit kora tehát bizony
talan, de a miocénnél nemigen lehet fiatalabb.

A guineai hegységeket általában fiatal, me
redek völgyek szabdalják fel. Ju. Szelivjorsz- 
tov szerint a völgyek legmagasabb teraszai 
a völgyfők táján a domb- és hegytetők altipia- 
nációs szintjeibe olvadnak. A legteljesebb soro
zat nyolc terasz-szintet és a három legidősebb 
terasznak megfelelő három altiplanációs szintet 
tartalmaz. Az ártéri terasz kivételével rendsze
rint laterit borítja ezeket a szinteket. Ezt a la- 
teritet általában felülről lefelé csökkenő vastar
talom jellemzi. A fiatalabb teraszokat a mi günz- 
mindel-riss-würmünknek megfelelő kagéri, ka
masz!, kandzseri és gambliai pluviálisokkal szo
kás párhuzamba állítani. Negyedidőszaki voltu
kat a belőlük elvétve előkerült pattintott kő
eszközök igazolják. Az idősebb teraszok való
színűleg pliocén, legalább viílafrancai korúak.

A tengerparton a teraszok keletkezésével 
nagyjából egyidős képződmények a többszöri 
szintingadozásit jelző abráziós szinlők, elteme
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tett, megkötött és még mozgó parti dűnék, ten
ger alá húzódó laterittakaró foszlányok, vala
mint a laposabb részeket elborító jpartszegélyi 
iszap. Ezen fiatal képződmények legfeljebb 
10—15 m-re vannak a mai tengerszint felett. 
Részletes egyeztetésük a teraszokkal a jövő fel
adata.

A lateritesedés legfiatalabb, ma is tartó sza
kasza vasas páncélképződéshez vezet. Az idő
sebb lateritszelvények vastartalma a száraz év
szak talajvízében részben feloldódva, kapilláris 
hatásra a szelvény felső részébe jut, és ott ke
mény, vastag kéreg formájában kicsapódik. 
Maiságát bizonyítja, hogy már traktorroncsot is 
találtak belecementálva. A vasas kéreg a ten
gerparti iszap magasabb szinlőin is megjelenik.

Gazdaságföldtan és bányászat

Guinea ásványkincseit' súlyos aránytalanság 
jellemzi. A hatalmas laterítes bauxit- és vas
érctelepek, a gazdag atakori itabirit mellett 
a gyémántkészletek közepes, a prekambriumi 
teléres és a pleisztocén alluviális arany csekély 
jelentőségűek. Egyéb műrevaló magmás-migmás 
átalakult ércesedés nem ismeretes; a nem érces 
ásványi nyersanyagokat némi pegmatitkvarc, 
földpát, csillám, üveghomok képviseli. Áz ener
giahordozók hiányoznak, egyes építőipari alap
anyagok (betonkavics, oementmárga, tégla- 
agyag) hiánya súlyos közgazdasági problémát 
jelent.

Bauxit. A háború előtti prospekció nyomán 
a francia magántőke a háború után nagyszabású 
rendszeres kutatásba fogott. A Péchiney cég 
Dabola, Tougué, Kindia, Fria környékén heli
kopteres berepüléssel felderített bauxitterülete- 
ken ritkás fúrás- és aknahálózattal kétmilliárd 
tonna körüli közepes minőségű bauxitkészletet 
mutatott ki. Ezek közül a viszonylag kis part- 
távolság és a közeli Konkorué folyón rendelke
zésre álló vízienergia-potenciál m iatt Fria bi
zonyult a legkedvezőbbnek. Itt a Pechiney és a 
vele társult amerikai Olin-Mathieson Co. és az 
angol British Alumínium Co, a bauxittelep köz
vetlen közelében 480.000 to évi kapacitású tim
földgyárat létesített. Szó volt a timföldgyári 
kapacitás megháromszorozásáról, vízierőmű és 
alumíniumkohó építéséről is, de a hatvanas 
évek elején a guineai kormány államosítási po
litikája és az egyidejű dekonjunktúra elriasz
totta a beruházáshoz szükséges tőkét. Fria ma 
is magánvállalat, évi egymillió tonna bauxitból
400.000 to körül termel és exportál timföldet.

A Péchiney cég által megkutatott többi 
bauxittelepek ma a parttól való nagy távolsá
guk és közepes minőségük miatt nincsenek az 
érdeklődés homlokterében.

A hatalmas kanadai aluminiumtröszt. az 
ÁLCÁN francia leányvállalata, a Bauxites du
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Midi cég 1950-től a Los-szigeteken, Kassa szi
getén létesített bauxitkülfejtest, 500.000 to évi 
kapacitású bauxitmosó és szárító üzemet és ten
geri kikötőt. (Az ottani bauxit áthalmozott: fi
nomszemcsés alapanyaga rosszabb minőségű, 
mint a durvaszemcsés frakció, mosással tehát 
javítható a minősége.) Egyidejűleg Bőké kör
nyékén a Cogon folyó kanyarulatában kutatott 
meg 6ü0, 300 és 150 m-es fúráshálózattal egy- 
milliárd tonna jóminőségű bauxitot. Ebből csak 
a Sangaréhédi nevű platón 150 millió tonna 
55%-nál nagyobb timföld-, 2%-nál kisebb SÍO2- 
tartalmú külfejthető bauxitvagyon van. Érre a 
telepre a Bauxites du Midi vasútvonalat, a 
Nunez folyó torkolatában tengeri kikötőt, egy 
későbbi szakaszban timföldgyárat tervezett. A 
vasút földmunkái részben el is készültek. 1961- 
ben a guineai kormány a szerződött kötelezett
ségeit vonakodva teljesítő vállalatot államosí
totta. A Los-szigeteken állami vállalat folytatta 
a termelést magyar műszakiak közreműködé
sével. A bőkéi bauxit kitermelésére 1963-ban 
a guineai állam az amerikai Harvey Alumínium 
Co-val alapított közös vállalatot. A termelés 
máig még előkészületben sem indult meg.

Lateritvasérc. Guinea műrevaló lateritvas- 
érceinek átfogó megkutatása még nem történt 
meg.

A Conakry fővárost hordozó Kaloum-félsziget 
dunitjén kialakult lateritvasércet az ötvenes 
évek eleje óta a Cie Miniere de Conakry fran
cia vállalat termeli. Az érces szelvény vastag
sága eléri a 100 métert, de kohósitásra csak az 
egy-két méter vastag legfelső vasas páncél al
kalmas, a többi agyagos konzisztenciájú. Jelen
leg a vállalat évi 500.000 to körül exportál; a 
nagyobbarányú értékesítésnek az érc túlságos 
krómtartalma állja útját. A krómdús érc kohó- 
sítása újabban az osztrák VOEST cégnek sike
rült, miértis a közeljövőben nagyszabású érc
export várható Ausztriába. A vállalat az agya
gos érc szinterelését és a vasat, krómot és alu
míniumot egy folyamatban kinyerő elektroké
miai eljárást igyekszik kikísérletezni. Ha ez 
sikerül, a Kaloum-félsziget a világ legfontosabb 
vasércforrásai közé emelkedhetik.

Itabirit. A Simandou-Nimba vonulat 65-70% 
Fe-t tartalmazó itabiritjét és a mállása során 
képződött canga-típusú lateritet a vonulat libé
riái részén erős ütemben bányásszák. A guineai 
oldalon részletes megkutatottság hiányában is 
milliárd tonnás nagyságrendű műrevaló kész
lettel számolnak. Elszállítása guineai területen 
1000 km vasútépítést tenne szükségessé, Libé
rián való átszállítás esetén a tranzitvám és vas
úthasználati díj a jövedelmezőséget veszélyez
tetné. Ezért ma még nincsen konkrét terv az 
érc kitermelésére.

Gyémánt. Guineában 1920-ban találták az 
első gyémántot. A második világháború előtti



és utáni időkben több kisebb francia vállalat 
összesen hat telepen mosta Erdős-Guinea víz
folyásainak alluviumát Fénaira és Kérouané 
térségében. Ezenkívül nagyszámú helyi lakos 
és a szomszédos országokból bevándorolt benn
szülött folytatott primitív eszközökkel gyémánt
mosást. A francia gyarmatügyi hatóság csak az 
ötvenes években fogott rendszeres gyémánt
kutatásba; ennek során találták a Tominé völ
gyében Afrika legnyugatibb gyémántelőfordu
lását. A gyémánt anyakőzetét, a kimberlitet a 
franciák egy helyütt felismerték, de nem ku
tatták meg.

A guineai kormány államosította a francia 
vállalatokat. A készletek összeturkálását elke
rülendő megtiltotta az egyéni termelést, 
és áílami gyémántbánya vállalatot alapított 
szovjet szakértők bevonásával. A szovjet föld
tani kutatócsoport Erdős-Guinea jórészét rész
letesen megkutatta, geofizikai és földtani mód
szerekkel egy tucát kimberlitkürtőt ismert fel 
a kapcsolt „blue ground” és „yellow ground” 
képződményekkel együtt, és kimutatta a kim- 
berlitek kapcsolatát a guineai tengerparttal pár
huzamos és arra merőleges mélytörésekkel. A 
kutatás során a kimberlitben és az alluvium- 
han több millió karát készletet mutattak ki.

A guineai gyémántnak kb. egyharmada ék

szer-, egyharmada forgácsolószerszám minőség, 
egyharmada csiszolóanyagok gyártására alkal
mas.

Arany. A Niandan-Banié vonulat birrimi zöld 
kőzeteihez és a Baoulé-gránithoz kapcsolódó né
hány műrevaló kvarctelérnél fontosabb a Tin- 
kisso, a Niandan és Niger egyes szakaszainak 
és mellékvizeinek mosóaranya, melyet a lakos
ság ősidők óta termel. A kézi aranymosás nyo
mán Guineában jellegzetes gradlis népi ötvös
művészet virágzott ki.

A francia gyarmatügyi hatóság hosszú időn át 
elismerte a helyi törzsek kizárólagos arany
mosási jogát, csak néhány szegényesebb folyó
szakaszon adott gépi mosásra koncessziót fran
cia magáncégeknek. A kézi mosással kitermel
hető aranydús alluvium ma már kimerült. A 
gépi mosás lehetőségét a szovjet expedíció meg
vizsgálta és elfogadhatónak találta. Ugyancsak 
megkutattak és termelésre előkészítettek né
hány aranytartalmú kvarctelért is.

Egyéb ásványi nyersanyagok. Coyah környé
kén, Conakry közelében a prekambri anatexitbe 
települt kvarc-földpát-csillámpegmatitokat Fe- 
rencz K. kutatta meg.

Az egyéb, jelentéktelen ércnyom, üveghomok 
stb. nem érdemel részletes leírást.



Szemle

G. HERBST, G. MAGALOWSKI és E. TZSCHOPPE: 
Prognostische Einschatzung dér Braunkohlen- 
führung im Tertiár aus dem Territórium, dér 
DDR (Kelet-Németország harmadikidőszaki vár
ható kőszénkészletének becslése.)
Zeitschrift für Angewandte Geologie 10. kt. 
No. 9., Berlin.

A szerzők cikkük első részében a készle [szám ítás
hoz szükséges földtani kutatás módját taglalják. .M eg
adják az egyes fórásmódök és fúrási eredm ények kész- 
letszám ítás szem pontjából fontos jellem zőit.

A kutatási munka állom ásaiként felderített, felkuta
tott és m egkutatott (m egvizsgált) kutatási fokú terü
leteket különböztetnek meg. Mindhárom kutatási fokon 
belül „jól”, „elegendően” és „elégtelenül” kutatott te
rületeiket különítenek el.

Felderítettelek m inősül a terület, ha földtani térképe 
elkészült és felfúrták. Hogy „jól”, elégségesen” vagy 
„elégtelenül” felderítettelek m inősül-e, azt az szabja 
meg, hogy a fúrások m ilyen m értékben harántolták a 
kutatandó összletet.

Fedkutatottnak m inősül a már felderített terület, ha 
a fúrásokból nyert adatok felvilágosítást nyújthatnak 
kőzettani és rétegtani felépítéséről, ism eretesek a fe l
tárt nyersanyag (a kőszén) fiak a i, kém iai jellem zői, 
term elésre alkalm as volta. Hogy m ilyen m értékben 
m inősül félkutatottnak, azt a  nyert adatok m inősége, 
biztos, elfogadható volta szabja meg.

A felderített és felikutatott terület jellem ző adatai
nak ism eretében állapítják m eg a m egkutatottság 
(m egvizsgáitság) fokát. Ha a  terület felderítettsége és 
felkutatattsága „jó”, akkor megikutatottsága is „jó”.

V. V. POLIKARPOCSKIN — R. T. POLIKARPOCS- 
KINA:

Biogeohimicseszkije poiszki mesztorozsdenij po- 
leznüh iszkopaem
(A hasznos ásványi leleőhelyek biOgeokemiai 
kutatása)
„Nauika”. Moszkva. 1964.

A biogeokém iai kutatás azon a m egfigyelésen alapúi, 
hogy az érclelőhelyeken a  növényi szervezetekben 
többször elváltozások lépnek fel. Az elváltozásokat 
egyes elem éknek az átlagosnál nagyobbhkoneentóciója 
okozza. Közülük az alábbi kettő tekinthető általános
nak:

1. A növényi szervezetnek és biogén term ékeinek 
m egváltozik a kém iai (elem entáris) összetétele — 
a jellem ző elem ek aránya megnő.

2. A növényi szervezetben és növénytársulásban 
biológiai változások m ennek végbe, funkcionális 
és alaki növekedés, ill. csökkenés á ll be.

A szervezeték kém iai összetételében' bekövetkező vál
tozások általánosabbnak tekinthetők.

Az első fejezetben a szerzők a  növényzet kém iai 
összetételével és az ezt m eghatározó tényezőkkel fog
lalkoznak. Az analitikai m ódszerék érzékenységének  
fokozásával lehetővé vált új, korábban a növények
ben nem ism ert elem ek m eghatározása. Ma már tud
juk, hogy a  növényi szervezetekben az összes kém iai 
elem  jelen van.

Tíz elem  (O, C, H, N, Ca, P, S, K és Mg) teszi ki 
az élő anyag súlyának 99,76%-át. Ebből a  három leg
gyakoribb elem  (O, C, H) 98,5%. A fennm aradt 83 
elem  m indössze 0,24%. Azokat az elem eket, am elyek

Ha .a fokozatokban eltérés van, ékkor rosszabb meg- 
kutatottsági kategóriába kerül.

Az e lv i alapok tisztázása után a szerzők m egállapít
ják, hogy az NDK területén levő harmadidőszaki üle
dékék m egkutatottsági foka nagyon, éltérő. A kőszén- 
tartalom  szem pontjából számiba jövő területeket térké
pen is bem utatják a m egkutatótság fokának feltünteté
sével.

A „jó’ m egkutatottsági fokot csak a  H alle és Cottbus 
környéki kőszénterületek érik el. A többi ism ert terü
let csak „elégséges”, sőt a perem i részeken csak „elég
telen” megkutatot'tsági fokú.

Továbbiakban a szerzők a harmad,időszak földtani 
viszonyait"' tárgyalják. Ennek során ősföldrajzi m eg
állapításokat tesznek, m ély szerint az NDK területén 
a harmadidőszakiban inkább a  DK-i országrészeken 
n yílt mód kőszénképződésre. A felsőeocéntól a  felső- 
oligccénig öt telepszintet különböztetnék meg. Rész
letesen tárgyalják a három középső telepszint elter
jedési, kialakulási és m egkutatottsági viszonyait. A 
tárgyalás siorán ism ertetik az egym ástól távolfekvő 
kőszénlelőhelyek telepeinek azonosítási m ódjait. Meg
állapításaikat a kőszéntelepek elterjedéséről szerkesz
tett ősföldrajzi térképeken is bem utatják. Ezeken fe l
tüntetik a kőszéntelepek m egkutatottsági fokát is.

V égkövetkeztetésként a szerzők leszögezik, 'hogy 
szám ottevő új kőszénkészletek felkutatása nem vár
ható.

A cikk érdekes összefoglalása az NDK-ban haszná
latos kőszénkutatási módszereknek. Ezenkívül sövid és 
világos összefoglalását adja a féltárt és m űvelés alatt 
álló harmadidőszaki fcőszénterületek földtani viszo
nyainak.

(Szentirmai)

az élő anyag fő töm egét adják, makroelemeknék; azo
kat pedig, am elyek bennük igen k is m ennyiségben 
(0, 0,1%) alatt találhatok, m ikroelem eknek nevezzük.

A növényi anyagok összetétele szám os tényezőtől 
függ. Ezek közül a legfontosabbak: a faji sajátosságok, 
a növényi szervek szerinti különböző elem eloszlás, az 
elem tartalam  alkati és vegetációs változásai, klim ati
kus tényezők, a  talaj és a talajképző kőzetek típusa, 
illetve kém iai összetétele.

Részletes, táblázatos összefoglalást kapunk arról, 
hogy hogyan oszlának e l az egyes kém iai elem ek a 
különböző koncentrátor növények, illetve azok egyes 
részeinek hamujában.

A továbbiakban az elem eloszlást szabályozó, fő  té
nyezők részletes ism ertetésével foglalkozik a könyv.

A m ásodik fejezet a biogeokém iai anom áliákat, s  
ezen belül igen részletesen, gazdag illusztrációs anyag
gal a növényzetben kialakuló anom ália udvarokat tár
gyalja. A hasznos ásványi lelőhelyek környezetére sok
szor feltűnően nagy kém iai elem -koncentráció jel
lemző. K edvezőtlen feltételek  m ellett azonban anomá
liák  nem  alakulnak ki. Ilyen esetek: ha az érctelep 
gyenge m inőségű, vagy olyan mélyeraflekvő, hogy a 
növényzet gyökérrendszere nem éri el.

A gyökér, levél, kéreg stb. ham ujából készített kon
centráció görbéket és a talaj geokém iai vizsgálatok gör
b éit gyakran, együttesen készítik és értékelik.

Azokat a növényeket, am elyek gdobotanikai indiká
tor szerepet játszanak k ét csoportra oszthatjuk: spe
cifikus indikátorokra és szim ptom atikus indikátorokra. 
A specifikus indikátorok lehetnék univerzálisak, am e
lyek m eghatározott kém iai elem ekben gazdag terüle
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tét népesítenek be, pl. az ibolya {Viola calaminaria) 
Zn és az Astragalus mallis Mo esetében —, vagy lo
kálisak, amelyek nem mindenütt mutatják a talaj 
nagy koncentrációját, hanem csak egyes meghatározott 
területeken — mint a hegy ékessége (Trientaiis eu-ro- 
peae) a Cseh Érchegységben, amely csak a nagy Sn 
koncentrációjú helyéken nő. A szimptomatikus indiká
torok csoportjába olyan növények tartoznak, amelyek 
különböző alaki élváltozásokkal (levél, virág stb. tor
zulással), vagy fejlődési ritmusuk megváltozásával 
(korai vagy késői érés, virágzás) reagálnak a nagy 
elemkoncentrációra.

A biogén anomáliák talajbeli elihélyezkedésénék is
mertetése során foglalkozik a mű a tőzegek növényi

fosszil iáinak geokémiai anomáliáival és a mikrcit

indikációs szerepével (főként a kőolaj- és kénlelőhelye
ken.)

A harmadik fejezetben a ibiogeokémiai kutatási mód
szereket tárgyalják a szerzők, a gyakorlat számára is 
értékes utalásokkal. Ki kell emelnünk ebből a részből 
a biogeokémiai módszer alkalmazhatóságát olyan te
rületeken, ahöl a telep allochrton üledékekkel fedett, 
vagy vastag (több mint 5 m) autochton üledékekkel 
borított, esetleg a talajból a fémtartalmat valamilyen 
kilúgozási folyamat eltávolította. Á részletes gyakor
lati útmutatások a feladatokat a mintaszedéstől a tér
képi ábrázolásig felölelik. A könyvet igen bőséges iro
dalomjegyzék egészíti ki.

k (Félegyházi)

K. STRZODKA:
Die geologischen und hydrogeologischen Prob- 
lemen beim Aufschluss von Grosstagebauen 
(Nagy külszíni bányanyitások földtani és víz
földtani problémái)
Zeiitschrift für Anigewandte Geologie 10 kt 9 sz 
Berlin.

A szerző cikkében a Seftenberg—Cottbus közti terü
leten nyitandó Welzow-Dél elnevezésű óriáskülfejtés 
problémáit fejtegeti. A külfejtés 1967-ben indul, ter
melő-kapacitásának teljes felfutásakor évi 32 millió, 
napi 92 000 tonna kőszenet fog termelni. Ez á külfejtés 
az NDK kőszéntermelésének 10%-át fogja adni.

A szerző vizsgálja a fedőréteg-vastagság és kőszén
telep-vastagság arányát, s ezt 7:1-nek találja. Meg
állapítja, hogy előreláthatólag évi 140 millió m3 fedő
kőzetet kell a termelés érdekében megmozgatni.

A  technológiai kérdések megválaszolása ufan rátér 
a földtani és vízföldtani kérdések tárgyalására.

A külfejtés az ún. lausitzi főtelepet (a 2. telepszik  
tet) tarja fél és műveli. A főtelep felett levő 1. barna-

V. P. PETROV — V. V. NASZEDK1N:
A perlit, a kerámiai nyersanyagok és csillám
előfordulások kőzet- és ásványtana
(Petrografija i mineralogija mesztorozsgyenij 
perlita, keramicseszkogó szürja i szljudü)

1. rész. A perlit
A  dolgozat egy (három részből álló közleménysorozat 

első részeként a penlittel, az elmúlt két évtized új ás
ványi nyersanyagával foglalkozik. Kritikai elemzés alá 
veszi a vulkáni üvegekkel kapcsolatosan eddig alkal
mazott technológiát. Irodalmi (K. Ross, R. Smith) ada
tok alapján ismerteti a vulkáni üvegék szerkezetére és 
a víz kötésmódjára vonatkozó legújabb, kísérleti ala
pokon nyert (V. Kéller, E. Pikett) elméleti elgondolá
sokat. Hangsúlyozza a természetes vulkáni üvegek víz-

PETT1JOHN, F. J. — POTTER, P. B.:
Atlas and glossary of primary 
structures
(Elsődleges üledékes szerkezetek atlasza és szó
tára)
Springer Vertlag. Bedin-Göttingen-Heideüberg- 
New York, 1964.

Az üledékes földtani szerkezetek hiányos megfigye
lése sok esetben vezetett a rétegek sorrendjének hely
telen felfogására, s ezáltal komoly rétegtani és szerke
zeti hibákra. A medence-kifejlődések magyarázatára 
helytelen, de legalábbis ki nem elégítő választ adott, 
hogy a lehordás irányait jelző üledékes szerkezeteket 
nem ismerték fel, vagy ha felismerték, ezeket földtani 
következtetésekre csak kis mértékben használták. En
nék oka az, hogy hiányzott olyan könyv, terepi kalauz, 
melyben a szavakkal nehezen magyarázható és meg-

kőszémtelep a pleisztocén során nagyobbrészt lepusz
tult. A 2. telepet fedő harmadidőszaki agyag és csil- 
lámos finomhomok-rétegekre vékony pleisztocén kép
ződmény települi.

A kőszéntelep vastagsága 15 m. A telep kétpados, 
vékony meddőréteg osztja meg egy felső, vastagabb 
és alsó, vékonyabb padra.

A cikk vizsgálva a vízföldtani viszonyokat, megálla
pítja, hogy honnan várható nagyobb mennyiségű víznek 
a bányatérbe való beáramlása. Vizsgálati eredménye
ként kimutatja ,hogy a bányatérből 150 m3/perc víz 
kiemelése szükséges, 1 tonna kőszén, kitermeléséhez 
3,5 m3 víz emelendő ki.

Befejezésül a bányászkodás által érinteti; terület, 
helyreállításával (rekultivációval) foglalkozik.

A tanulmány konkrét példa alapján részletesen tár
gyalja a külfejtések tervezésével, megnyitásával -kap
csolatos kérdéseket. Az ilyen irányban érdeklődők szá
mára e cikk hasznos olvasmány lehet.

(Szentirmai)

tartalmának az üvegek szerkezetére és termikus duzza
dására gyakorolt hatását. Érdekesék a természetes 
üveg kristályosodására, s a perlit ipari sajátosságaira 
vonatkozó megállapítások.

Jó összefoglalást ad a cikk a perlitnek, mint ipari 
nyersanyagnak történetéről, és: rohamlo sam kibontakozó 
ipari felhasználásáról.

Ismerteti a perlitduzzasztás Szovjetunióban alkalma
zott technológiáját. A duzzasztást zavaró tényezők át
tekintésével a gyakorlati szakemberek számára ad ér-j 
tékes tájékoztatást.

Az üveges kőzetek földtani kérdéseit tárgyaló feje
zet pedig a llávaárak víztartalmának eloszlása tekinte
tében nyújt figyelemre méltó megállapításokat.

(Mátyás)

határozható szerkezeti formák képekben láthatók let
tek volna. Jó képek, összehasonlítható illusztrációk 
hiányában a fosszil iákat sem lehet meghatározni.

Eddig csak kisebb földtani egységek képeit gyűjtöt
ték összse. A szerzők itt tárgyalt műve az általuk ko
rábban írt „ösáramlások és medenceelemzés” című 
könyv továbbfejlesztése, melyben az irányított üledé
kes szerkezeteket imagyarázzák, különleges 'tekintettel a 
medencékre.

A könyv bevezető részében leszögezik, hogy kizáró
lag elsődleges üledékes szerkezeteket mutatnak be; 
vagyis olyanokat, amelyek az ülepedéssel egyidőben 
keletkeztek. Másodlagosan, tektonikus mozgások követ
keztében kialakult szerkezetekkel nem foglalkoznak. 
Többféle módon kísérelik meg az osztályozást: I. Ré
tegzettség külső forma szerint. II. Rétegzettség belső 
felépítés és szerkezet szerint. III. Rétegzettség felületi
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jellemvonások szerint. IV. Zavart és deformált réteg
zettség. Az egyes osztályokat tovább bontják.

A könyv legnagyobb részét a 117 oldalas nagyszerű 
•fényképek alkotják, ezeknek zöme az Egyesült Álla
mok képződményeiről készült, de nagyszámú más terü
letről származó kép is szerepel. A képeken ábrázolt 
jelenségek a természetben, kettő kivételével, szabad 
szemmel is láthatók.

A könyvet az elsődleges üledékes szerkezetek 70 ol
dalas szótára zárja, a legkülönbözőbb szakkifejezések 
magyarázatával, irodalmi utalásokkal és az atlasz ké
peire való hivatkozással. Az elmúlt tíz évben külö
nösen megnőtt az üledékes idxieroglifák” iránti érdek

lődés mely sok új kifejezés születését vonta maga 
•után. Nagy értéke a könyvnek, hogy négy nyelven 
(angol, német, francia, spanyol) Íródott, ami igen szé
leskörű nemzetközi használhatóságot biztosít. Nagy 
'haszonnal forgathatják a tanulnivágyókon kívül a  gya
korlott geológusok is, mivel kevesen láthatták — akár 
•hosszú praxisuk folyamán is — a könyvben ábrázolt 
összes üledékes szerkezeti formát. Irodalomjegyzéke 
•bőségesen tartalmazza a gazdag szovjet irodalmat is.

A mű nagy hasznára lehet az ásványi nyersanyagot 
kutató geológusoknak.

(Rásonyl)
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KHX OTJIOHíeHHH

ffp . 3 AeMep H A ffb :  CocTonHiie opraHH3ayiiH nccjienoBa- 
hhh MaTepnajioB b oöjiacrn reojiorim

3 . M H T Y X  — Kapoü JIOAKTAH: Pa3BHTiie n pe3yjiBTaTBi 
oxenecTBeHHoro cencMiinecKoro H3yneHna 3eMHOií 
KOpBI

ffp . EaAUHin E A JIK A H ; OcitoBHBie nepTBi reojiornn PBimen- 
ckoíí PecnyÖJiHKii 
0 B 3 0 P

1
i

8

15

24

35

41

47
54

63

66

73
78

1

8

15

24

35

41

47

54

63

66

73
78




