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Az építési talajtérképek készítése szoros 
kölcsönhatásban van a mérnökgeológiai tevé
kenységgel és az alkalmazott megoldásaival, 
éppen ezért elöljáróban néhány kapcsolódó 
gondolatot kell kifejtenünk. A  következőkben 
azonban erre vonatkozó fejtegetéseinket az 
építési tevékenység és a mérnökgeológia kö
zötti kapcsolatra, az építőiparnak, mint a mér
nökgeológiai vizsgálatok egyik felhasználójá
nak és alkalmazójának jelentőségére, és az eb
ből a szerepből következő speciális építési 
szempontok és követelmények figyelembevéte
lének kérdésére korlátozzuk. A tárgyalás körét 
még azzal a megszorítással is szűkítjük, hogy 
az építőanyagipar és vízkutatás mérnökgeoló
giai problémáinak tárgyalására sem térünk ki.

A mérnökgeológia világszerte, de különö
sen a környező államokban az utóbbi évtize
dekben rohamos fejlődésen ment keresztül oly
annyira, hqgy az alkalmazott földtan keretében 
pl. a kőszén-, kőolaj-, és bauxit- földtan mel
lett már önálló szakterület, tudományág igé
nyével lép fel. Népgazdaság^ szinten gyakorlati 
jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a KGST tagállamok Földtani Állandó Bi
zottságának (FÁB) keretében önálló Mérnök
geológiai és Hidrogeológiai Munkacsoport mű
ködik.

Hazai vonatkozásban a mérnökgeológia fej
lődési üteme a nemzetközi színvonalhoz képest 
sajnálatos módon elmaradt. Bár az elmaradást 
különböző — de egymással szervesen összefüg
gő vagy legalábbis egymásra ható szakfelügye
leti, oktatási, szervezési és szemléleti — okok
kal magyarázhatnánk, örvendetes, hogy ezek 
kiküszöbölése kedvező módon megkezdődött,

A mérnökgeológia népgazdasági jelentősége 
az építőiparban

Mindenek előtt szükségesnek tartjuk meg
vizsgálni, hogy a mérnökgeológiát felhasználó 
építési tevékenység milyen nagyságrenddel je
lentkezik az egész népgazdaság viszonylatában.

Ebből a célból az építőipar 1960— 1980 kö
zötti távlati tervéből indulunk ki. Amennyiben 
kizárólag a beruházás jellegű építési-szerelési 
munka volumenét vizsgáljuk az adott tervidő
szak összes beruházásainak százalékában, az 
alábbi kimutatás értelmében megállapíthatjuk, 
hogy az építőipari tevékenység részesedése ke
reken 50%-a az összes beruházásoknak.

II. ötéves tervidőszak alatt 47,6%
III. „ „  „ 51,6%
IV. „ „ „ 50,7%
V. „ „ „ 51,1%

Ha viszont nemcsak a beruházási jellegű 
munkát, hanem az építési rekonstrukciót és az 
egyéb építési-szerelési munkát is figyelembe 
vesszük, az építőipari tevékenység % -os jelen
tősége még hangsúlyozottabbá válik a népgaz
daság fejlődése szempontjából, amit a követ
kező megoszlás mutat:

II. ötéves tervidőszak alatt 83,2%
III. „ „  „ 86,2%
IV. „ „ „ 80,9%

V. „ „ „ 76,5%

A 'mérnökgeológiai vizsgálatokkal szemben 
meghatározandó speciális építőipari követelmé
nyek. vonatkozásában nem hagyhatjuk figyel
men kívül azonban az előzőekben körvonala
zott összes beruházási tevékenység építmény- 
főcsoportok szerinti megoszlását sem, amit a 
következő kimutatással kívánunk érzékeltetni, 
ahol a különböző jellegű beruházási munkák 
százalékos arányát tüntettük fel az összes be
ruházási tevékenység volumenében:

1960 1965 1970 1975 1980

Magasépítés 63,3 63,8 65,5 66,8 65,8
Vezetékek 9,9 9,8 8,6 8,2 8,2
Űt+vasút+híd e. 
Alagút+földalatti

9,9 9,6 8,6 8,7 9,5

-hbánya+egyéb e. 11,2 10,8 10,1 9,5 9,5
Vízi építmények 5,7 6,0 7,2 6,8 7,0

összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A III. ötéves terv műszaki-gazdasági elő
készítése során elvégzett vizsgálatok (3) kimu
tatták, hogy kizárólag a magasépítkezések so
rán szükséges alapozási munka a kiviteli össz
költségnek kereken 9%-a. A magasépítés cím
szó alatt összefoglalt különböző ipari, mező- 
gazdasági, közlekedési, lakó és egyéb építmé
nyek alapozási munkáinak költsége az összes 
beruházási tevékenység százalékában a követ
kező:

1960 1965 1970 1975 1980

Magasépítmények
alapozása 5,69 5,75 5,89 6,02 5,91
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A magasépítmények alapozási költsége te
hát átlagosan az összes építési tevékenység 
5,85%-a, s ez az összeg önmagában meghalad
ja pl. az útépítésre előirányzott beruházási ke
reteket, s alig marad el az összes vízi építmé
nyekre fordítható összegektől.

Könnyen belátható, hogy amennyiben a 
magasépítési tevékenységgel szervesen és el
választhatatlanul együtt jelentkező közművesí- 
tési beruházásokat is számításba vesszük, 
az alapozási-mélyépítési munkák volu
mene meghaladja a vízi- vagy a közleke
dési építkezések teljes összegét. Ezt egyértel
műen bizonyítják az ÉGSZI (5) és a VÁ- 
TERV (6) vizsgálatai.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a magasépí
tési tevékenység alapozási-mélyépítési munká
latok mérnökgeológiai előkészítésének népgaz
dasági hatása önmagában jelentősebb, mint bár
mely más építményfőcsoport teljes beruházási 
összege.

Mielőtt az épitési talaj térképekkel kapcso
latos konkrét kérdések tárgyalására rátérnénk, 
még ismertetnünk kell az építőipar részéről je
lentkező igényeket és kötöttségeket is, melyek 
elsősorban a területrendezési tervezés területén 
jelentkeztek.

A területrendezési tervezés és annak mér
nökgeológiai előkészítése

A területrendezési tervezés népgazdasági 
szemszögből vizsgálva az építési tevékenység 
egyik legfontosabb szakaszának tekinthető. Az 
építés tervszerűségét, a különböző beruházások 
térbeli és időbeli koordinálását, a gazdaságos 
telepítést és általában a települések szerves 
fejlődését ugyanis a területrendezési tervek 
körvonalazzák a regionális, illetve határozzák 
meg a városrendezési tervekben. Ez tehát azt 
jelenti, hogy a területrendezési terveknek mér
nökgeológiai előkészítése jelentősen befolyásol
ja, sőt megszabja az adott tervidőszak terület
felhasználásának gazdaságosságát, amit az 1002/ 
1960. sz. kormányhatározat egyértelműen elő
ír.

Tekintettel arra, hogy a szervezett, nép- 
gazdaságilag átgondolt és egységes területren
dezési tervezés hazánkban csak a felszabadulás 
után indult meg, sem önmagában, sem pedig 
az egyéb szakterületek felé meghatározott 
munkamódszere és követelményei nem voltak, 
s az éppen adott tervfajta kidolgozása során 
felhasználható térképek méretarányának szigo
rú megkötöttségén kívül minden egyéb vizs
gálati szempontot a várostervezők és a külön
böző szaktervezők menetközben kölcsönös kon
zultációk során alakították ki.

A regionális vizsgálatokhoz az 1958— 1960 
években lényegében csak a vízbeszerzés-vízel-

látási lehetőségeket felderítő, illetve a szenny- 
vízbefogadókat rögzítő hidrológiai-hidrogeoló
giai felmérések készültek. Ezeket mérnökgeo
lógiai vonatkozásban kiegészítette az alábányá
szott területek, talajmozgás szempontjából ve
szélyes vidékek körülhatárolása, valamint hoz
závetőlegesen a felszíni víztározásra hidroló- 
giailag, földtanilag és morfológiailag legkedve
zőbbnek ígérkező helyek megjelölése. Bár ezek 
a munkák megközelítőleg sem nyújthattak tel
jes és komplex mérnökgeológiai értékelést, 
több alapvető szempontból megalapozottabbá 
tették telepítési elhatározásainkat.

Ugyanakkor a településrendezési tervezés 
sajnálatos módon lényegesen elmaradt a mér
nökgeológia alkalmazásában, még a regionális 
vizsgálatokhoz viszonyítva is. Néhány kiemelt 
munkától eltekintve — a mai napig is — csak 
tájékoztató jellegű, területismertető talajme
chanikai szakvéleményekre támaszkodnak, an
nak ellenére, hogy az általános rendezési terv 
évtizedekre végérvényesen meghatározza a te
lepülésen belül végzendő összes beruházási és 
felújítási munkákat.

Bár az Építésügyi Minisztérium a feltá
rási adatok gyűjtésének és tárolásának nép- 
gazdasági jelentőségét jókor felismerve már 
1954-ben elrendelte az ÉM Talajmechanikai és 
Hidrológiai Nyilvántartás felállítását, az itt fel
halmozódott rendkívül értékes anyag gyakorla
ti hasznosítására a területrendezési tervezés
ben, elsősorban költségfedezet hiányában még 
ma is csak korlátozott mértékben kerülhet sor.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a 
területrendezési tervezés műszaki előkészítésé
nek kérdése megrekedt a területismertető ta
lajmechanikai szakvélemények szintjén. Az 
Építésügyi Minisztérium és a felügyelete alá 
tartozó illetékes szaktervező vállalatok kezdet
ben a műszaki fejlesztési és kutatási munka 
keretében, majd pedig már közvetlen gyakor
lati tervezési feladatokhoz megkezdték az ún. 
építési talajtérképek készítésének módszerta
nát kidolgozni és alkalmazni.

Ez már jelentős átmeneti lépés a talaj- 
mechanikából a mérnökgeológia felé, s ezért az 
elért eredményekkel, alkalmazott módszerek
kel részletesebben kell foglalkoznunk.

Az építési talajtérképek kidolgozási mélysége

Elsősorban előre kell boesájtanunk azt, 
hogy a településrendezési tervezés különböző 
fázisaiban alkalmazható térképek méretarányát 
az Építésügyi Minisztérium rendelkezései és 
utasításai pontosan szabályozzák. Ennek meg
felelően az általános és részletes rendezési ter
vek alaptérképei kizárólag 1:10.000 — 1:2.000 
határok között mozoghatnak.
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Ez eleve meghatározta az építési talaj tér
képek méretarányát is, és ez —  vonatkozik a 
jövőben kidolgozásra kerülő komplex építőipa
ri mérnökgeológiai térképekre is, — mint a 
felhasználó részéről megkövetelt alapvető kri
térium jelentkezik.

A jelenlegi helyzet értékeléséhez nem ér
dektelen az építési talajtérképek készítésének 
egyes fokozatait áttekinteni.

Bár már 1950-ben műszaki fejlesztési mun
ka keretében elsőként elkészült Budapest régi 
közigazgatási területének építési talajtérképe, 
mely Horusitzky Henrik hidrogeológiai mun
káival kiegészítve célravezető és bevált pró
bálkozás volt, a ma használatos építési talaj- 
térképek tulajdonképpen mégis a területismer
tető talajmechanikai szakvéleményekből fejlőd
tek ki. Mondhatnánk azt is, hogy az építési ta- 
lajtérképek kifejlődését elsősorban a terület- 
rendezési tervezés rendelkezésére álló igen kor
látozott költségkeret indította el. Ezek kezdet
ben csak az adott megbízás keretében lemélyí
tett fúrások alapján adtak általános talajme
chanikai tájékoztatást a beépítésre kijelölt, 
meglehetősen nagy kiterjedésű területről. Az 
ÉM Talajmechanikai és Hidrológiai Nyilván
tartásnak felállítása, s az ott felhalmozódott 
anyag rendszerezése és állandó növekedése a 
továbbiakban lehetővé tette, hogy a kérdéses 
területen korábban lemélyített fúrásokat is fi
gyelembe vegyék a területismertetéshez.

Első fokozatnak a fúrás nyilvántartási tér
képet lehet említeni. Az ennek mellékleteit 
képező egyedi fúrásszelvények, illetve meghatá
rozott irányú talajszelvényekhez a régebbi ada
tok is felhasználásra kerültek. Ez az eljárás 
tulajdonképpen az új fúrások jobb területi el
osztását biztosította, miáltal a területről nyert 
általános kép megbízhatóbbá vált.

Ma már a területismertető talajmechanikai 
szakvélemények kivétel nélkül felhasználják és 
dokumentálják a korábbi feltárásokat, de eze
ket mégsem tekintjük építési talaj térképnek.

A fejlesztés szakaszában — elsősorban jobb 
szemléltetési célokból — a fúrások által feltárt 
rétegsort nem külön fúrásszelvényeken ábrázol
ták, hanem magán a térképen a fúrás tényle
ges helyén. Ezek a fúrásszelvény-térképek kü
lönösen ritkán feltárt településekben vagy te
lepülésrészekben, valamint vízművek tervezett 
csőhálózatának nyomvonalán váltak szokásos
sá.

Ilyen jellegű térképek készültek Hajdú
nánáson, Nagybátonyban, Orosházán, Vesz
prémben és Zalaegerszegen.

Feltétlenül meg kell említenünk, hogy ez 
a fajta ábrázolási eljárás némely esetben csu
pán azért került alkalmazásra, mert a terület 
földtani kialakulását és felépítését nem isme
rő talajmechanikus az egymás mellett lévő, de 
különböző rétegsorokat mutató fúrásokat csu

pán talajmechanikai szemlélettel nem merte, de 
nem is tudhatta szintetizálni, egységes képbe 
foglalni.

Egy harmadik tíousként már komplexebb 
dokumentációs térképek kidolgozására került 
sor. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy 
az egyes fúrások mellett az alapozásra alkal
matlan humusz vagy feltöltés vastagságát, va
lamint a várható maximális talajvízszintet egy- 
egy számértékkel feltüntették. Ennek bővítése 
volt, mikor még a talajvíz szulfát tartalmát és 
pH értéket is megadták. A dokumentációs tér
kép egyrészt a műszaki-gazdasági igények nö
vekedésével, másrészt egy-egy adott település 
helyszíni adottságainak jobb megismerésével 
párhuzamosan azután természetesen további 
fejlődést is mutatott. Így pl. sor került az ala
pozási okokból károsodott épületek, pinoevíz- 
betörések, alábányászott területek, régi várár
kok, folyómedrek, tavak és mocsarak, agyag 
vagy kavicsgödrök helyének megjelölésére.

Ezen adatok dokumentálása természetsze
rűleg a helyi adottságok függvényében igen 
változó volt. Nem ritkán az adatok nagyobb 
száma egy-egy szempont külön térképen való 
ábrázolását tette lehetővé, illetve szükségessé.

Önállóan, vagyis talajtérkép kidolgozása 
nélkül ilyen jellegű dokumentáció csak az A j
kai Erőmű üzemi területére, valamint a Nagy- 
bátony—Maconkai területre készült. Egyébként 
csak egy építési talaj térkép mellékleteként, ki
egészítőjeként használatos.

Az előzőekben röviden vázolt ábrázolási 
fokozatok mellett alakult ki tulajdonképpen az 
építési talajtérkép. Ezt elsősorban az tette le
hetővé, hogy az ÉM Talajmechanikai és Hidro
lógiai Nyilvántartásban olyan mennyiségű fel
tárási adat halmozódott fel, ami — legalábbis 
egyes településekben vagy területrészeken — 
már megfelelő sűrűségű feltártságot biztosított, 
s az egyedi fúrások közötti interpolálást mű
szakilag megengedhetővé tette.

Az építési talajtérképek kidolgozásának 
alapelve az, hogy a felszínt borító — alapozás
ra alkalmatlan — humusz vagy feltöltés alat
ti első „termett” vagy „szálban álló” természe
tes talajréteg felszíne és vastagsága legyen, be
jelölve. Ebből következett, hogy a helyi föld
tani adottságoknak megfelelően vastag és 
egyenletes településű rétegek esetén elegendő 
volt egy képződmény térbeli helyzetének áb
rázolása. Ilyenek voltak Harkány üdülőterüle
te, Jászberény, Dióisgyőri Kohászati Művek 
üzemterülete, Nádudvar és Salgótarján eseté
ben készített építési talajtérképek. Ezekben az 
esetekben kielégítő volt az ún. egyréteges 
ábrázolás.

Hazai földtani adottságainkból az esetek 
túlnyomó többségében következik azonban, 
hogy az építési, helyesebben az alapozási-mély
építési tevékenység szokásos mélységi hatá
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ráig több különböző talajréteggel kell számol
nunk. Éppen ezért építési talaj térképeink leg
nagyobbrészt elkerülhetetlenül a több-réteges 
ábrázolást alkalmazták, s ez továbbra is alap
vető követelmény.

(Itt megemlítjük, hogy Hajdúböszörmény 
esetében kísérlet történt különböző mélységek
ben különálló egyréteges talaj térképek soroza
tának kidolgozására, de ez a dokumentálási mód 
nem terjedt el).

Az előzőekben már említett ,egyréteges” 
esetektől eltekintve ezideig kizárólag Szegeden 
került sor 3 eredeti településű réteg ábrázolá
sára, egyébként az összes építési talajtérkép két 
réteg feldolgozására szorítkozott. Tulajdonkép
pen ezek is 3 „szintesek” , hiszen a fúrások mel
lett számértékek jelzik a felszíni, alapozásra 
alkalmatlan rétegek vastagságát is. Ilyen tér
képek kidolgozására ezideig 31 esetben került 
sor. Meg kell említenünk, hogy néhány eset
ben a „kétréteges” talajtérképet kombinálták 
egyéb adatok dokumentálásával is. Így pl. He
ves községben a feltöltött területek térképi le
határolását, Várpalotán a feltöltés vastagságá
nak szintvonalas ábrázolását tették lehetővé a 
helyi adottságok úgy, hogy az ne menjen a tér
kép áttekinthetőségének rovására.

Mindent összevetve 19 város és település 
(Balmazújváros, Budapest, Cegléd, Hajdúbö
szörmény, Kaposvár, Kecskemét, Komárom, 
Komló, Miskolc, Nagybátony, Nyíregyháza, Sal
gótarján, Szeged, Székesfehérvár, Szolnak, Vár
palota, Veszprém, Győr és Pécs) esetében ren
delkezünk jelenleg a teljes belterületre kiter
jedő építési talajtérképpel. További 20 telepü
lésünkben egy, vagy több fejlesztésre kijelölt 
részterület építési talaj térképe készült el.

Figyelembevéve azt, hogy az 1980-ig ter
jedő távlati népgazdasági terv kereken 100 te
lepülésünk alapvető fejlesztését irányozza elő, 
megállapíthatjuk, hogy az eddig elvégzettnél 
lényegesen nagyobb feladat áll előttünk kizáró
lag mennyiségi szempontból is.

A teljesség és érdekesség kedvéért a kö
vetkező kimutatásban megáldjuk, hogy az egyes 
években hány — az ismertetett kategóriákba 
tartozó — talajtérkép készült el az Építésügyi 
Minisztérium szakvállalatainál:

Év: talajtérképek: Év: talaj térképek:

1950 1 1958 0
1951 1 1959 12
1952 1 1960 5
1953 • 4 1961 4
1954 4 1962 6
1955 4 1963 13
1956 2 1964 2
1957 1

összesen tehát 60 talajtérkép készült az ál
lami tervezés megszervezése óta. Megjegyezzük, 
hogy aiz 1959 és 1963 évi kiugróan magas szá
mok a II., ill. a III. ötéves tervidőszak műsza
ki előkészítésének fő időszakát jelzik, elsősor
ban a lakásépítkezés vonalán.

A tévedések elkerülése céljából rá kell 
mutatnunk azonban arra, hogy ebben a szám
ban szerepelnek olyan dokumentációk is, ame
lyeket az előző ismertetésben nem soroltunk fel.

Több esetben ugyanis az építési talajtér
képet az adott terület földtani térképével és a 
mellékelt talaj- és fúrásszelvényekkel pótolták 
(pl. Ajka, Sopron, Zalaegerszeg, Esztergom, 
Kiskunhalas, Martfű), vagy pedig a különböző 
részlettérképek mellőzésével kizárólag a terü
let beépíthetőségi övezettérképét dolgozták ki, 
mint összefoglaló végkövetkeztetést (pl. Csong- 
rád, Paks, Tapolca). Előfordult továbbá több 
esetben, hogy a beépíthetőség értékelése céljá
ból elégséges volt csak egy — a terület felépí
tése szempontjából kiemelt szerepet játszó — 
képződmény térbeli helyzetének ábrázolása. 
Ezek tehát szoros értelemben nem tekinthetők 
komplett építési talaj térképnek, csak korláto
zott oéltérképeknek. Példaként megemlíthetjük 
Veszprémet, ahol a dolomit felszínének réteg- 
vonalas ábrázolása és a fedőrétegek — ré- 
tegankénti szétválasztás nélküli — vastagsá
gának jelölése, — Szombathelyen a kavics fel
szín, Sopronban a feltöltés fekűjének felszín 
jelölése az adott építési, ill. tervezési igényeket 
megfelelően kielégítette.

A továbbiakban az építési talaj térképek 
tartalmával kívánunk foglalkozni.

Az építési talajtérképek tartalmának értékelése

Az építési talaj térképek eddigi kidolgozá
sának szempontjait, módszertanát elsődlegesen 
az építőipar magasépítési igényei befolyásolták, 
sőt határozták meg. A magasépítmények terve
zése és kivitelezése megkívánja, hogy a talaj
jal kapcsolatos információk tegyék lehetővé az 
alapok részére bizonyos statikai követelmények 
(teherbírás, állékonyság, megengedhető süllye
dések) kielégítését, ezért az eddig elkészített 
építési talaj térképek — szöveges része és rajzi 
mellékletei — elsősorban ezeket az igényeket 
igyekeztek kielégíteni. Az így összeállított épí
tési talajtérképek éppen ezért majdnem kizá
rólag csak az alapozási problémák — a tágabb 
értelemben vett alapozási problémák — meg
oldásához igyekeztek adatokat szolgáltatni az 
alábbi munkanemek kidomborításával:

1. Tereprendezéssel járó földmunkák

A tereprendezés mindig bevágások, feltöl
tések készítésével jár, ez pedig rézsűállé
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konysági vizsgálatokat és tömörítést kíván 
meg. Az építési talaj térképeken erre vo
natkozó utalásoknak és jellemzőknek sze
repelnie kell.

2. Alapozások

A felszín alatti talp- és talajvízviszonyo
kat úgy kell tárgyalni és ábrázolni, hogj7 
az alapozási rendszert (sík vagy mélyala
pozási módokat), továbbá a munkagödör 
tervezését és létesítését (nyílt vagy zárt 
munkagödör, munkagödör víztelenítésének 
módozatai), valamint az építmények ren
deltetés szerinti használatának biztosítását 
(alagsorok szárazon tartása, korrózióvéde
lem) becsülni lehessen.
A hazai földtani adottságok — építkezé

seink túlnyomó többsége a legfiatalabb (holo- 
cén—pleisztocén) laza üledékek zónájában ke
rül kivitelezésre — következtében az építőipar 
földtani jellegű problémáinak megoldását a ta
lajmechanika szolgáltatta. Az építkezések mű
szaki előkészítését szabályozó műszaki előírá
sok, szabványok is mind talajmechanikai szem
lélettel és alapon kerültek — ebből követke
zően — kidolgozásra. A megnövekedett felada
tokból következő követelmények és az adódó 
lehetőségek alapján kifejlődő építési talajtér
képek tehát törvényszerűen ugyanerre a talaj- 
mechanikai szemléletre támaszkodnak, s csak 
kisebb részük kísérelte meg a korlátok áttöré
sével közelíteni a komplexebb, s így műszaki- 
gazdasági téren is teljesebb mérnökgeológia 
felé. Ugyanakkor azonban azt is le kell szögez
nünk, hogy a hazai építőipari mérnökgeológia 
éppen az építési talajtérképek kidolgozása so
rán nyert tapasztalatokra alapozva kezdhette 
meg elvi és gyakorlati kérdéseinek tisztázását, 
követendő módszertanának meghatározását.

Szükségesnek tartjuk ismételten felhívni 
a figyelmet arra, hogy a területrendezési terve
zésben rendeletileg előírt térkép méretarányok 
eleve meghatározzák a kidolgozás tartalmát és 
a megkövetelt feltártsági fokot, másrészt a 
szokványos építési tevékenység felszíntől szá
mított mélysége az építőipar érdeklődési körébe 
vágó földkéregöv határét.

Az építési talajtérképek készítését, tartalmi 
és módszertani követelményeit szabályozó ren
delet vagy előírás ezideig nem készült. Így el
sősorban a gyakorlati tapasztalatok alapján ki
alakult jogszokások és vállalati ellenőrzési 
szempontok szabják meg azok — a mindenkori 
éppen adott követelményeknek természetesen 
rugalmasan megfelelő — elkészítési módját, 
így a következőkben röviden ismertetésre ke
rülő tartalmi és módszertani vázlattól történ
tek eltérések, de ez a kialakult elveken és szem
léletem alapvetően nem módosít.

Az építési talajtérképek alatt általában 
mindig egy több darabból álló komplett doku
mentációt értünk. Ennek alapját maga a talaj - 
térkép képezi, mely az adott település 1:5000 
— 1:10 000 méretarányú alaptérképére van ki
dolgozva. Ez mindenek előtt feltünteti a vizs
gált területen lemélyített összes talajmechani
kai fúrás és egyéb feltárás helyét és sorszá
mát. A fúrások mellett számmal jelzik az ala
pozásra alkalmatlan humusz vagy feltöltés vas
tagságát. Egyes esetekben törtszám formájá
ban a számlálóban a talajvízszint felszíntől szá
mított mélységét is megadják (ez a rendelke
zésre álló adatok alapján lehet a fúráskor ész
lelt, az átlagos vagy a várható maximális ta
lajvízszint, amire a jelmagyarázat minden eset
ben utal). A térképen a talajmechanikai szab
ványoknak megfelelő szinkulcs szerint egyen
letes festés jelzi az első „termett” talajréteget, 
kizárólag talajmechanikai értékelés, meghatáro
zás szerint. A második talajréteg minőségét ÉK 
—DNY irányú ugyancsak festett csíkozás jelzi. 
Mindkét festés esetében az adott színen be
lüli árnyalatok a réteg vastagságát jelzik bizo
nyos meghatározott határok között. Általában 
kettő, néha három vastagsági kategóriát szok
tak feltüntetni. Volt rá példa, hogy a második 
réteg vastagságát nem színárnyalattal, hanem 
folyamatos és szaggatott csíkozással jelölték.

Az alapozásra kedvezőtlen, s az építmé
nyek állagát veszélyeztető tőzegek vagy szer
ves talajok kiterjedési határát a térképek külön 
feltűnő színezéssel és csíkozással (K—NY irá
nyú) adják meg.

Igen gyakorj, hogy az alapozásra ugyan
csak nem megfelelő feltöltések területi elhelyez
kedését, sőt vastagságát külön térképlapon ki
emelve dokumentálják.

Az esetek nagy részében külön térképen 
tüntetik fel a talajvízszint (általában a várható 
maximum) térbeli helyzetét izohipszás ábrázo
lással. Ezen a lapon szokásos jelezni a pince
vízbetörések helyét, valamint igen gyakran a 
talajvíz szulfát tartalmát, az egyes kategóriák
nak megfelelően különböző színárnyalatú fes
téssel. Az ár- és belvízveszélyes területek fel
tüntetése, vagy a felszíni vizeknek a talajvíz
re gyakorolt duzzasztó hatásának nem ritkán 
ugyancsak ezen a lapon kerül dokumentálás
ra. Az utóbbiakra vonatkozó adatokat az illeté
kes Vízügyi Igazgatóságok bocsájtják a ter
vezők rendelkezésére. Többször előfordult az 
építkezést befolyásoló egyéb geomorfológiai, 
vagy ősföldrajzi adottságok térképi ábrázolása 
is.

Több esetben külön szulfát térkép is ■ ké
szült. ' A legegyszerűbb ábrázolási mód a fúrás 
színezése az SOi tartalom kategóriáinak meg
felelően. Székesfehérváron pl. a km2 hálózat 
szerint ugyancsak felületi festéssel négyzeten
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ként adták meg a szulfáttartalom változását. 
Leggyakrabban azonban a területi festés ábrá
zolását alkalmazzák.

Különösen az utóbbi években a különböző 
szempontok komplex értékelésének eredményét 
jelezve szokásossá vált egy beépíthetőségi öve
zettérkép szolgáltatása is. Ez lényegébén a fel
színi vizek, valamint az alapozás gazdaságossá
ga szempontjából adja meg a különböző építési 
övezeteket, jelezve az esetleg szükségessé váló 
mellékmunkákat is, melyek a beépítés előfelté
telei lehetnek.

Az ismertetett térképet vagy térképsoroza
tot szervesen kiegészítik az egyes fúrások ösz- 
szes talajmechanikai, hidrológiai és vegyi ada
tát tartalmazó írásos vagy rajzos fúrásszelvé
nyek és táblázatok.

A települési viszonyok, a domborzati vi
szonyok és a beépítési terv függvényében meg
határozott irányú és számú réteg, vagy talaj- 
szelvény teszi szemléletesebbé a térképi ábrázo
lást. |

A dokumentációhoz tartoznak még a talaj- 
vízszintészlelő kutak szelvényei (esetleg víz- 
szintingadozási grafikonokkal), valamint a meg
figyelt gazdasági kutak és vizes pincék geodé- 
ziailag bemért szelvényei.

A közölt rajzi dokumentáció mindenkori 
tartozéka egy értékelő szakvélemény.

Az elvégzett munkáknak egyelőre még 
kisebb részében, de egyre gyakrabban tapasz
talható, hogy a dokumentációt földtani térkép
pel egészítik ki. Ez már arra utal, hogy a ta
lajmechanika is felismerte, miszerint nagyobb 
terület gazdaságos és célravezető feltárását és 
értékelését a földtani keletkezési és települési 
viszonyok ismerete nélkül elvégezni nem lehet. 
A földtani térkép és az építési talajtérkép pár
huzamos mellékelése azonban csak formai, tü
neti megoldás, hiszen a műszakilag és gazda
ságilag legmegfelelőbb telepítés éppen a kettő 
összedolgozása, egyesítése, vagyis a mérnökgeo
lógiai térkép alapján biztosítható.

Ez a felismerés vezetett arra is, hogy az 
építőipar speciális igényeinek kiszolgálásával 
kapcsolatban mérnökgeológiai módszertani pá
lyázatot írt ki a Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat.

Az Építésügyi Minisztérium és a terület
rendező szakemberek is helyesnek látták, hogy 
az építési talaj térképek tartalmát a megnöve
kedett igényekhez mérve növeljék, s ezért 1964. 
évben megkezdődött a területrendezési tervezés 
céljából végzendő komplex mérnökgeológiai 
vizsgálatok és dokumentáció módszertanának 
kidolgozása.

Nem téveszthetjük ugyanis szem elől, hogy 
az építőipar szerkezeti változása több vonatko
zásban is megváltoztatta az építkezések műsza
ki előkészítésével szemben támasztott követel

ményeket, s ezeket a viszonylag szűk működé
si keretek közé szorított talajmechanika ma már 
nem elégítheti ki.

Itt elsősorban a távlati tervezés rendsze
rének kialakulását kell megemlítenünk. Az 
egyes tervidőszakok 5— 8 éves előretartással 
történő műszaki előkészítése, s különösen a 
népgazdasági szinten történő gazdasági kimun
kálása ugyanis mindenek előtt a fejlesztésre ki
jelölt települések vagy beépítendő területek ter
mészeti adottságainak komplex értékelését kö
vetelik meg. S éppen egyrészt az előretartás- 
ból következően, másrészt, mert nem eldöntött 
nagyságú és szerkezetű épületek konkrét előké
szítéséről van szó, az értékelést új feltárások 
elvégzése nélkül kell általában elvégezni.

Különösen a lakóépületek, de egyre inkább 
a mezőgazdasági és ipari szerkezetek tipizálása 
révén az eddiginél lényegesen szűkebb határok 
közé szoríthatók a szóbajöhető beépítési variá
ciók. Ez nagy mértékben megkönnyíti a helyi 
adottságok értékelését, de egyben éppen ez in
dokolja a mérnökgeológiai vizsgálatokra ala
puló beépítési övezetek kijelölését a terület- 
rendezési tervezés jobb megalapozottságának 
biztosítása érdekében. Megállapíthatjuk, hogy 
a mérnöki előtervezés munkaterületén éppen 
ez válhat — a magasépítésben a tipizálással 
elért gazdasági eredményekhez hasonló — 
népgazdaságilag is jelentős hatású megtakarí
tásához.

Következtetések

Az előzőekben igyekeztünk — számsze
rűen is — rámutatni arra, hogy az építőipar 
kizárólag a magasépítményekkel kapcsolatos 
alapozási-mélyépítési munkák volumenét te
kintve is a mérnökgeológiai vizsgálatok elsőren
dű, sőt mondhatni legelső igénylője és felhasz
nálója. Éppen ez indokolja, hogy speciális szem
pontjait és követelményeit a mérnökgeológiai 
vizsgálatok és dokumentációk módszertani ki
alakítása során alapvetően figyelembe vegyük.

Véleményünk szerint egyik legfontosabb 
előttünk álló hazai elvi feladat az egyelőre 
meglehetősen tág határok között értelmezett 
mérnökgeológiai szakterület és az építőipar igé
nyei közötti összhang megteremtése. A legcél
ravezetőbb útnak talán éppen az kínálkozik, 
hogy a mérnökgeológia általános fogalomkö
réből emeljük ki az építőipar speciális kiszol
gálását „építési földtan” fogalomkörrel.

Másik megoldásra váró feladatunk viszont 
az, hogy ezen összhang megteremtése után te
remtsük meg az „építési földtan” és a talaj- 
mechanika között a közös nyelvet és az egye
lőre sajnálatosan hiányzó egyetértést. Magyar- 
országon a talajmechanika gyakorlati és tudo
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mányos eredményei vitathatatlan létjogosultsá
got biztosítanak számára, annak ellenére, hogy 
több KGST tagállamban — éppen a helyi föld
tani adottságokból következően — csupán a 
földtani tudományhoz tartozó kőzetmechanika 
egy részének, vagyis a mérnökgeológia egyik 
szakterületének tekintik.

Ezzel kapcsolatban tulajdonképpen elsősor
ban a kompromisszumokról kell megemlékez
nünk, melyeket mindkét tudománynak vagy 
szakterületnek tennie kell egymással szemben. 
Ezek elvi lényege az, hogy az építőipart nem 
érdekli a különböző földtani képződmények ko
ra, hanem az építkezést és az építmények álla
gát műszakilag és gazdaságilag befolyásoló fi
zikai, mechanikai, hidraulikai és vegyi tulaj
donságok értékelése. Ugyanakkor azt is be kell 
látni, hogy a térben és időben igen szűk kere

tek között dolgozó talajmechanika nem adhat 
kielégítő választ egy adott terület földtani fel
építésének kialakulási és fejlődési folyamatáról, 
ami pedig éppen a műszaki tulajdonságok meg
ismerésének, értékelésének és felhasználásának 
egyik alapvető kulcsa, kiinduló pontja.

Az építőipari mernökgeológia szintetizáló 
tudomány, mely nemhogy nem nélkülözheti a 
talajmechanika eredményeit, de ezen a felhasz
nálási területen éppen azokra alapoz, s azokat 
egészíti ki, teszi teljessé az egyéb alkalmazott 
szakterületek vizsgálati eredményeivel. Népgaz
daságunk számára nyilván nem lehet tehát gyü
mölcsöző sem a két tudomány esetleges vitája, 
sem pedig egy kényszeregyezség, hanem kizá
rólag a valóban szoros elvi és gyakorlati együtt
működés. Ennek megteremtéséhez kívántunk 
ezzel a cikkel hozzájárulni.

1 rodalomjegyzék

Gabos Gy.: Építési talaj tériképek. Magyar Építőipar, 
1957. 5— 6. sz.

Lantos Z.: Építőipari talajtérképek. Bp. ÉTI Évkönyv 
1S0OI.

Reményi P. —  Varga M.: Lakóépületek alapozási költ
ségeinek elemzése. Magyar Építőipar, 1065. 2. sz. 

dr. Rétháti L.: Taiiajiténképek. Műszaki Tervezés, 1962. 
7. sz.

EGSZI: Lakóépületek emelets,zárna gazdasági hatásá
nak vizsgálata. 178. sz. jelentés. Bp. 1961. kéz
irat.

VATERV: Városi lakóépületek komplex vizsgálata. 
Bp. 1964. kézirat.

Korszerű kútfúrás főbb problémái
írta: Dr. Karácsonyi Sándor

A rotary fúrás lehetőségeinek kihasználá
sával az elmúlt évtizedben a hazai kútfúróipar 
ugrásszerű fejlődést ért el. A korszerű kútfú
rás keretében az eddigi folyamatos béléscsöve
zés helyett hosszabb előfúrások alkalmazása ke
rült előtérbe és az átharántolt képződmények 
meghatározására az öblítőfolyadékból vett és a 
szubjektív értékeléstől nem mentesíthető min
tavétel mellett, ill. helyett a geofizikai fúró
lyukszelvényezés terjedt el. A mélyfúrás mód
szereinek fejlesztése révén a rotary fúrás aláb
bi főbb előnyei érvényesülhetnek:

a) fúrólyukak mélyítése a hosszabb élő- 
fúrások eredményeként folyamatosabban 
jobb teljesítménnyel történhet;

b) a szűkszelvényű kereső előfúrás és a 
geofizikai lyukszelvényezés eredményeként le

hetőség nyílik a feltárásra kijelölt mélységsza
kasz egyidejű és összefüggő objektív vízföldta

ni értékelésére, a szükszelvényű fúrás ezenfelül 
biztosítja bármely mélységszakaszban a kútki- 
képzés legkedvezőbb feltételek mellett történő 
végrehajtását;

c) a hosszabb előfúrások eredményeként 
mód nyílik, a leggazdaságosabb béléscsövezés 
végrehajtására. A kútkiképzésthez kevésszámú 
béléscsőrakat szükséges és így nagyobb lehető
ség nyilik kisebb átmérőjű kezdő és közbenső ra
katok (csőtakarékosság) ill. szükség esetén na
gyobb méretű szűrőrakat alkalmazására.

A korábban alkalmazott kútkiképzési el
járást szemléletű 1. sz. ábra mellett a 2. sz. áb
ra főbb fázisaiban mutatja be a korszerű kút- 
kiképzést.

A rotary fúrás előnyös tulajdonságainak 
kihasználása és eredményes alkalmazása 

a csövezetten fúrólyuk állékonyságának, 
az átharántolt rétegviszonyok minél töké-
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