
kor kavicsos ősszleteí alatt szekunder telepü
lésűnek lehet csak mondani.

Az oldalfal mintából rendelkezésre álló 
igen kis mennyiségű anyag csak a DTA vizs
gálat elvégzésére elégséges (1. 2. sz. ábra.). A 
görbe 550— 600 °C közötti endoterm csúcsa 
egyértelműen jelzi, hogy a vizsgált anyag me- 
taantracit. Az 575 °C-nál látható kisebb csúcs, 
a kvarc jelenlétét is igazolja. Mivel a felté
telezhetően szerves anyag 550 °C-nál már el
űzhető volt, azt bizonyítja, hogy az anyag nem 
grafit, hanem csak metaantracit.

közelsége és az antracítos összlet alatti mész
kövek metamorf jellege is. Az oldalfalminták 
anyagának mikroszkópos vizsgálata alapján a 
meddő beágyázások zömmel szericites agyag- 
palából állnak és 149,60 m-ből vett oldalfal 
minta ugyancsak makroszkopikusan világos- 
szürke talkszerű agyagpala volt. — Nem ki
zárt a karéliai sungit fáciessel való azonosítás
nak a lehetősége sem. Ezeknek a feltételezé
seknek a mérlegelésére, valamint az előfordulás 
gazdaságossági felhasználhatósága lehetősé-

Genetikailag kontaktmetamorf hatás a gének végleges eldöntésére azonban további 
legvalószínűbb. Alátámasztja ezt Rudabánya kutatások lennének még szükségesek.
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Az eddigi bányászati tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a külszíni bányászkadást nem 
minden esetben előzi meg komplex, vízföldta
ni, illetve mérnökgeológiai vizsgálat. A vizs
gálatok hiánya nemcsak olyan jellegű problé
mát hordoz magában, mint a fejtőgépek tönk
remenetele, hanem a helytelen, nem kielégítő 
mennyiségű és minőségű feltárások hiánya a 
kitermelhető nyersanyag költséges termelését

eredményezi, illetve a bányászkodás esetleges 
csődjét is jelentheti.

A külszíni bányászkodást megelőző kuta
tásokra nincsenek egységes követelmények ki
dolgozva, sem a Bányászati Kutató Intézet, 
sem a Bányászati Tervező Intézet nem rendel
kezik jelenleg ezekkel az egységes szempon
tokkal. A szükségesség követelményéből kiin
dulva kívánjuk összeállítani azokat az alapve-

24



to szempontokat, melyek alapján véleményünk 
szerint a külfejtéseket elő kell készíteni. A 
Központi Földtani Hivatalhoz beküldött ilyen 
természetű kutatási terveket szintetizálva, egy
ségesítve, kiragadjuk azokat a kérdéseket, 
amelyek minden egyes javaslatban azonos 
súllyal esnek latba, a helyes törekvések te
kintetében. Cikkünk célja, hogy ezeket, vala
mint a hazai- és külföldi irodalomban fellel
hető ilyenirányú vizsgálattípusokat és doku
mentálási módokat ismertessük. A cikk kere
tei alkalmatlanok arra, hogy a vizsgálatok ki
vitelezését is közöljük, ezeket részben már 
korábban szabványosították, illetve legtöbb 
esetben a kialakult gyakorlatra támaszkodha
tunk.

A választ váró problémákat a földtani 
adottságok szabják meg; hazai viszonyainkat 
figyelembe véve ezt két részre oszthatjuk:

1. karsztos kőzetaljra települő külfejtés,
2. a porózus, laza üledékes kőzetben lé

tesülő külfejtés.
Mindkét esetben sajátos vízföldtani, illet

ve mérnökgeológiai sajátságokkal kell számol
nunk, melyek megszabják a kutatás irányát 
és mélységét.

Vitaindító tanulmányunkban most az 1. 
problémakörre nem térünk ki és részletesen 
csak a porózus kőzetekben létesítendő külfej
tések kérdését tárgyaljuk.

A vízföldtani vizsgálatok szükségességéta 
külfejtéses bányák esetében általában minden, 
a témával foglalkozó szakember elismeri. Még
sem alakult ki idáig egységes álláspont e te
kintetben. Ennek javarészt az az oka, hogy a 
vízföldtani kutatás szerepének és jelentőségé
nek kérdésében már korántsem olyan egységes 
az álláspont. Meg kell azonban minden esetben 
határozni azt a helyes arányt, melynél megfe
lelő költségszint mellett, vízföldtani tekintet
ben megbízható képet kapunk. Ennek érdeké
ben a külfejtések esetében is a fokozatosság 
elvét kell követnünk. Ebből egyértelműen kö
vetkezik, hogy a vizsgálatot a kutatási fázisok 
sorrendjében követik egymást.

A vízföldtani kutatások általános alapel
ve — mely független a kutatási fázistól — az, 
hogy az nyersanyagkutató és külön e célra 
mélyített hirogeológiai fúrásokra épül. Továb
bá az egyes kutatási fázisokban a fázis utol
só harmadában kerül csak sor a hidrogeológiai 
fúrásokra, amikor a terület produktivitása 
már eldőlt, illetve megfelelő földtani adat áll 
rendelkezésre.

A különböző kutatási fázisok hirogeoló
giai kutatásainak megtervezéséhez abból kell 
kiindulni, hogy a fázis lezárásakor milyen bá
nyászati tervezési feladat végezhető el a pro
duktivitás esetében.

A mérnökgeológiai vizsgálatok alatt á 
külszíni bányászkodás megtervezésekor álta
lában csak talajmechanikai vizsgálatokat ér
tettek, illetve értik ma is. Ezek a vizsgálatok 
éppen a földtani szemlélet hiánya miatt ál
talában nem adnak konkrét válaszokat a ki
vitelezés számára, csupán a talaj fizikai álla
potát tükrözik.

Külfejtéseknél a kőzetfeltárási munkák 
és a mérnökgeológiai felvétel lényegében egy- 
időben történik. Itt ugyanis a felszíni adatok
ból a mérnökgeológiai felvételt elvégezni nem 
lehet.

A mérnökgeológiai vizsgálatok számára a 
kőzetfeltárási munkák minél kisebb költséggel 
végzendők el, de feltétlenül megköveteljük tő
lük azt, hogy elegendő adatot szolgáltassanak 
a oazdaságos és biztonságos tervezéshez. A fel
tárásokból kikerülő anyag vizsgálatát mindig 
az szabja meg, hogy a kutatás mely fázisában 
használjuk fel az adatokat, de mindenkor 
gondolnunk kell arra is, hogy az eredménye- 
nyeket a későbbi kutatási fázisok során is fel 
tudjuk használni.

Mint az előzőekben is említettük, a ren
delkezésre álló talajmechanikai vizsgálatok 
csak egy részét oldják meg a felvetődő prob
lémáknak, csak a fizikai állapotra kapunk 
többé-kevésbé megnyugtató képet, a terület 
dinamizmusára semmiféle felvilágosítást nem 
nyerünk. A földtani viszonyok ismeretében a 
talajmechanikai adatok átértékelhetek, választ 
tudnak adni a lejtők várható viselkedésére, a 
kőzetek fejtéssel szembeni ellenállására. A 
mérnökgeológiai vizsgálatokat minden esetben 
el kell végezni a mellékkőzetekben, amelyek
nél az alábbi fizikai jellemzőket kell meghatá
rozni:

a) Index tulajdonságokat és állapot jellem
zőket fajsúly, víztartalom, szemelosz
tás, hézagtérfogat, konszisztencia ha
tárok, vízfelvevő képesség, talajok víz- 
alatti szétesése.

b) A talajokban fellépő vízmozgás hatá
sát (vízáteresztő képesség, kapilláris 
jellemzőik).

c) talajok szilárdságát és alakváltozását, 
tömörségét (összenyomódása, roskadás, 
nyomószilárdság, egyirányú nyomoszi- 
lárdság, háromirányú nyomószilárdság, 
proktor vizsgálat)

d) talajstabilizációs vizsgálatokat.
A fizikai vizsgálatok mellett szükségesek 

az ásványtani, illetve kémiai vizsgálatok is. 
melyek a fizikai jellemzők mérnökgeológiai át
értékelését teszik lehetővé:

e) kémiai vizsgálatok (szervesanyagtarta
lom, mésztartalom, talajvíz agresszivi
tása).
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f) Ásványtani vizsgálatok (DTA, esetleg 
Derivatográf és röntgen).

A fenti vizsgálatcsoportok közül természe
tesen, csak azokat kell elvégezni, melyek az il
lető kutatási fázis számára, valamint a továb
bi fázis számára adnak megbízható értéket.

A továbbiakban kutatási fázisonként mu
tatjuk be a külszíni bányászkodás tervezésé
hez szükséges vízföldtani és mérnökgeológiai 
vizsgálatokat.

I. Felderítő kutatási fázis

A kutatási fázis produktivitás esetén táv
lati bányászati fejlesztési tervek készítéséhez 
szolgáltat földtani alapot. Ennek megfelelően 
vízföldtani szempontból az a lényeges momen
tum, hogy:
1.1 a feltárt rétegösszletben van-e vízvezető 

réteg,
1.2. ezek a nyersanyaghoz képest hogyan he

lyezkednek el, milyen a rétegek vastagsá
ga és nyugalmi vízszintje.
A kívánalmak már meghatározzák azt, 

hogy a felderítő fázisban külön hidrogeoló
giai kutatás, illetve fúrás sincs, természetesen 
ugyanez vonatkozik a mérnökgeológiai kuta
tásra is.

A lemélyített fúrásokban mind a magmin
ták, mind az elvégzett karotázss vizsgálatok 
alapján a feltett kérdésekre kielégítő választ 
kaphatunk. Ezen vizsgálatok során még a réte
gek porozítására is kapunk felvilágosítást.

Az egyes vízvezető rétegek nyugalmi 
szintjét a fúrás sorrendjében felülről lefelé 
haladva kell megmérni.

A mérnökgeológiai vizsgálatokat a vett 
magmintákon, illetve zavart mintákon végez
zük el, tájékoztató jelleggel.

A vizsgálatok iránya kiterjed
1.3. a kőzetek makroszkópos vizsgálatára és 

meghatározására.
1.4. a hézagtérfogat vizsgálatára
1.5. talajok vízalatti szétesésére
1.6. agyagok esetében a konsziszteneia inde

xek, a homok esetében a súrlódási szög
meghatározására.
A fenti vizsgálatok alapján tájékoztatást 

nyerhetünk a mellékkőzetek fizikai állapotá
ról és a további vizsgálatok módjairól.

2. Előzetes kutatási fázis

A kutatási fázis befejezése után a kérdé
ses területre vonatkozóan tanulmányterv vagy 
másnéven programtanulmány elkészítésére

nyílik lehetőség. A tanulmány a bányászati 
feltárást — esetleg több változatban is meg
közelítő pontossággal tárgyalja. Kitér ezen be
lül a nyitó-árok lehetséges helyére. Vízföld
tani vonatkozásban nagy vonalakban vázolja 
a víz elleni védekezés módozatait, az esetleges 
aktív vagy passzív vízvédelmi formákat. A ta
nulmány gazdaságossági fejezete többek kö
zött tárgyalja a vízvédelmi módozatok költ
ségkihatásait is.

Az ilyen irányú kívánalmak meghatároz
zák az előzetes kutatási fázis vízföldtani mun
kálatait.

Az alkalmazott fúrástelepítési hálótól füg
gő pontosságnak megfelelően választ kell ad
ni az alábbi kérdésekre.
2.1. A vízvezető rétegek (a nyersanyag fe

lett, alatt esetleg közte települve) vas
tagsága

2.2. Szivárgási tényezőjük
2.3. Szemcseszerkezetük
2.4. A rétegek nyomásviszonyai (nyugalmi 

vízszintjük)
A munkálatok már nem szorítkoznak ki

zárólag csak a nyersanyagkutató fúrásokra, 
hanem külön hidrogeológiai fúrásokat is le 
kell mélyíteni.

A kívánalmaknak megfelelően minden 
nyersanyagkutató fúrásban meg kell határoz
ni a vízvezető rétegek vastagságát és térbeli 
helyzetét. A megfelelő geofizikai módszerek
kel meghatározandó a rétegek porozitása.

A további vizsgálatokra külön hidrogeoló
giai fúrásokat szükséges lemélyíteni. E fúráso
kat 1,5 km oldalhosszúságú hálóban kell elosz
tani úgy, hogy a nyersanyagelőfordulás föld
tani határain túl is lehetőség nyíljék a megfi- 
gyeléskre.

A hidrogeológiai fúrásokban meg kell ha
tározni.
2.5. A műrevaló rétegek szűrődési tényezőjét, 

felülről lefelé haladó sorrendben. Ennek 
érdekében próbaszivattyúzást kell alkal
mazni vagy esetleg Porchet féle vizsgá
lat végzendő el. Mind két eset alkalma
zásánál a vizsgálatokat meg kell ismétel
ni.

2.6. A szűrődési tényező meghatározása után 
a fúrólyuk vízzel feltöltendő és vissza- 
töltődést kell mérni egészen a nyugalmi 
vízszint beállásáig. A vízszintmérést ad
dig kell folytatni míg 3 egyenlő mérési 
eredményt nem kapnak. Majd a mérést 
meg kell ismételni.

2.7. Meghatározható a vízvezető rétegek 
szemcseeloszlása rétegenként legalább 
három mintából.
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2.8. A vízvezető rétegekből vízmintát kell 
venni és talphőmérsékletet kell mérni.

A hidrogeológiai fúrások egyben 
mérnökgeológiai vizsgálatok céljaira is 
szolgálnak, ezért azokat:

2.9. száraz magfúrással kell mélyíteni,
2.1. a műrevaló homokrétegekből és a mellék

kőzetekből egyaránt talajmechanikai 
mintát kell venni,

2.11. a vízadó rétegek fedőjében tökéletes sa- 
rúzárást kell végrehajtani és azt ellen
őrizni szükséges,

2.12. a kisebb vastagságú vízvezető rétegeket 
végig be kell szűrőzni, míg a több 10 mé
teres rétegek esetében legalább 3 helyen 
szükséges szűrőket elhelyezni.

2.13. a mérési munkálatok befejezése után a 
fúrást a műrevaló rétegekre rekeszlemezes
megfigyelő kúttá kell kiképezni.

A mérnökgeológiai vizsgálatok céljaira te
hát a fentiek értelmében külön fúrást nem te
lepítünk. A hidrogeológiai fúrásokból vett ún. 
talajmechanikai mintákat vizsgáljuk. Azonban 
itt már a terület megismerésének helyszíni kö
vetelményeit is szemelőtt tartva részletes terü
letbejárást végzünk. A területbejárás során ta
pasztaltakat ielentés formájában rögzítjük és a 
beszerzett adatokat felhasználjuk a következő, 
részletes kutatási fázis programjának megha
tározására. A terület morfológiai képe, a dina
mikai geológiai folyamatok, a felszínen elhe
lyezkedő kőzetek, természetes feltárások anya
ga stb. járul hozzá a terület részletes mérnök- 
geológiai megismeréséhez.

Az előzetes kutatási fázis során a közös 
hidrogeológiai-mérnökgeológiai fúrásokból vett 
mintákat vizsgálatnak vetjük alá:
2.14. a kőzetek makroszkópos, illetve részletes 

kőzettani megismerésének érdekében,
2.15. a víztartalom és hézagtérfogat vizsgálatá

ra,
2.16. a konszisztencia határok megállapítására,
2.17. a szilárdsági jellemzők pontos ismeretére, 

az alakváítozásök meghatározására,
2.18. a tömörítés lehetőségeinek megállapításá

ra.
2.19. az agyagok viselkedésének megállapítása 

érdekében ásványtani vizsgálatok DTA 
segítségével.

A fenti vizsgálatokból nyert adatok alap
ján lehetőség nyílik megállapítani azokat a 
területeket, ahol a külszíni bányászkodással 
kapcsolatosan problémák merülhetnek fel és 
amely területeket a részletes kutatási fázis so
rán gondos vizsgálatok tárgyává kell tenni. 
Fontos a felszín alatti, mozgásra hajlamos kő
zetek felderítése, illetve a hazai gyakorlatban 
igen sokszor előforduló uszóhomokok tömegé
nek és kiterjedésének meghatározása. A kiter
melt mellékkőzetek meddőterülete nagymér

tékben függ a talajok fizikai tulajdonságaitól, 
amely mezőgazdasági szempontból sem érdek
telen, mert legtöbb esetben mezőgazdaságilag 
értékes teiületeket fed le.

3. Részletes kutatási fázis

Amikor a részletes kutatási fázis befejező
dik, akkor kerülhet sor a bányászati beruházá
si program és ennek alapján a kiviteli tervek 
elkészítésére. Ekkor tervezik meg a kívánt víz- 
szintsüllyesztési munkákat és a külfejtés összes 
elemeit és létesítményeit. Így a részletes ku
tatási fázisnál igen lényeges, hogy a vízföld
tani kutatásra csakis a fázis utolsó harmadában 
kerülhet sor. Ilymódon egyértelműen adott a 
követelmény a hidrogeológiai kutatások ered
ményessége, és adatai tekintetében lényegében 
ugyanazokat az adatokat kell meghatározni, 
mint az előzetes fázisban, csak nagyobb pon
tossággal és részletességgel. Továbbá bizonyos 
tekintetben bővebb adatokra van szükség, mint 
a programtanulmány esetében.

Meg kell tehát határozni
3.1. a tervezendő külfejtés és környékének me

teorológiai viszonyait,
3.2. a vízvezető rétegek vastagságát,
3.3. szivárgási tényezőjüket,
3.4. szemszerkezetüket,
3.5. nyomásviszonyukat (nyugalmi vízszintjü

ket),
3.6. a vízvezető rétegek egymással való kap

csolatát és a lehetséges utánpótlódást,
3.7. a várható depresszió térbeli és időbeli ala

kulását.
Akárcsak az előzetess fázisban, úgy itt is 

minden nyersanyagkutató fúrásban meghatáro
zandó a vízvezető rétegek vastagsága, térbeli 
helyzete és porozítása (geofizikával).

A továbbiakban a hidrogeológiai megfigye- 
lőkutak számát növelni szükséges, az 1,5 km 
oldalhosszúságban, de levélboríték alakú háló
kifejlesztéssel. Az így kialakítíott fúrásokban 
a 2,5, 2.8. alatt ismertetett méréseket kell el
végezni. Kivitelezésük a 2.9.—2.13. szerint 
történik.

A 3.6. és 3.7. pontban ismertetett kívánal
maknak megfelelően a tervezett nyitóárok kör
nyékén és a levélborítékszerűen kialakított víz
megfigyelőhálózatnál a középen elhelyezkedő 
rekeszlemezes hidrogeológiai megfigyelőfúrás 
mellett kútcsoportokat kell létesíteni. A kút- 
csoportok 1 víztermelő és 3. megfigyelő kútból 
állanak. A kútcsoport egyik megfelelő kútját a 
már előzőleg lemélyített hidrogeológiai fúrás 
képezi.
3.8. A termelőkút mélyítése során felülről lefe

lé haladó sorrendben próbaszivattyúzással
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kell megállapítani a vízhozamot minden 
vízvezető rétegre vonatkozóan, legalább 3 
lépcsőben.

3.9. A próbaszivattyúzás alatt a kútcsoport, va
lamint a területen levő összes rekeszleme
zes megfigyelő kútban minden vízadó ré
tegben mérni kell a víznívó alakulását.
A mérések érdekében a kútcsoport kikép

zésére az alábbiak a mértékadók:
3.10. a termelőkút vízöblítéses gépi fúrással 

mélyíthető. Mintavétel méterenkénti za
vart minta, miután a kút előzőleg már 
szárazfúrással lemélyített megfigyelőkét 
mellé települ.

3.11. A kútcsoport további két megfigyelőkút- 
ja ugyancsak vízöblítéses fúrással mélyít
hető. méterenkénti mintavétel mellett. A 
megfigyelőkutak rekeszlemezes kúttá kép
zendők ki.

A 3.1. pontban, valamint a 3.6. pontban 
felsorolt felszíni meteorológiai adatok össze
gyűjtése és megfigyelése érdekében:
3.12. megállapítandó a tervezett külfejtés fel

színi vízgyűjtő területe,
3.13. átlagolandó és meghatározandó lehetőleg 

több évre visszamenően a csapadék inten
zitása annak időtartamával együtt,

3.14. becsléssel, vagy beszivárgási kísérletekkel 
meg kell állapítani a választott víztelení
tés módjának megfelelően kialakuló ha
tásterület felszíni vetületében elhelyez
kedő kőzetek beszivárgását, a felszín 
alatti vizek utánpótlódását.

A részletes kutatási fázis hidrogeológiai 
kutatási tervét célszerű a tervezővel közösen el
készíteni, illetőleg a kiadandó utasítások szerint 
a tervező intézettel elkészíttetni.

A részletes kutatási fázisban a mérnökgeo
lógiai vizsgálatok céljára külön fúrásokat léte
sítünk. A szükséges fúrásszám 1— 2 db kod
ként. A külfejtéses mező területén, azonban a 
várható rézsű vonalában oldalanként legalább 
2— 2 db fúrás lemélyítése válik szükségessé. Ez 
utóbbi fúrások anyagának vizsgálata alapján 
tudunk megbízható adatokat szerezni a rézsű- 
állékonysági viszonyokra. A mérnökgeológiai 
fúrások anyagvizsgálatának választ kell adni az 
alábbi kérdésekre:
3.15. a kőzetek fejthetőségére,
3.16. a rézsűkiképzés lehetőségeire és a meddő

hányók kialakulásának lehetőségeire.
Ennek érdekében az alábbi komplex vizs

gálatok végzendők el:
3.17. indextulajdonságok és állapotjellemzők 

meghatározása,
3.18. talajok tömörítési vizsgálata,
3.19. talajok szilárdságának és alakváltozásának 

vizsgálata,
3.20. kőzetek kémiai tulajdonságainak megálla

pítása,
3.21. ásványos összetétel vizsgálata.

A fúrások kitűzését alapos terepbejárásnak 
kell megelőznie, elsősorban azért, hogy a fúró
lyukakat optimálisan helyezzük el és a legtöbb 
adatot szolgáltassák a mérnökgeológia vizsgála
tokhoz.

A terepbejárás során gondosan meg kell fi
gyelni a dinamikai geológiai folyamatokat (el
sősorban közelfelszíni mozgásokat) és a terület 
morfológiai képét, a terület földtani adottságok
tól élesen elütő jelenségeket stb.

Az ilyen módon elvégzett vízföldtani és 
mérnökgeológiai munkálatok értelmezésére, k i
értékeléseinek módjára a későbbiekben térünk 
vissza.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Ajtay és szerzőtársai: Bányavizek elleni védekezés 
Műszaki Könyvkiadó, 1962.

Altovszkij: Szpravocsinyik gidrogeológa, Moszkva, 1962. 
Klementov: Metodika gidrogeologicseszkih isziedova- 

nyij Moszkva, 1961.
Linsley, Kohler, Paulhus: Applleid hydrology. 

New-York 1949.
Trojanszkij— Belickij— Csehin: Gidrogeológia i oszu-

senyije mesztorezsgyénij poleznüh iszkopaje- 
müoh. Moszkva, 1956.

Panjukov: Inzisenyemaja Geológia Moszkva, 1962.
Seskó: Hasznos ásványok külszíni művelése NIM  K i

adó V. 1053.
Borkij: Bányaműveléstam Tankönyvkiadó 1951.
Kezdi Árpád: Talajmechanikai praktikum. Tankönyv

kiadó 1964.

28


