
348

számolnia víztelenítés esetén. Ismerve a vízvezető rétegek nyomás- 
viszonyait és települési körülményeit, ki tudjuk számítani az áramló 
víz mennyiségét is, ha ismerjük a vízvezető rétegek szivárgási tényezőjét.

Az adott keretek között ennek szabatos meghatározására nem volt 
mód, csupán számíthattuk azt a vízemelkedési görbékből J a k o v l je v  (1) 
módszerével. E módszert csak egy alkalommal, a kisgombosi fúrás eseté
ben volt módunk próbaszivattyúzás révén megállapított szivárgási ténye
zővel összehasonlítani, amikor is a számított értékkel nagyjából egyező 
értéket kaptunk.

A szivárgási tényezőt 75 esetben állapítottuk meg. A Petőfibánya 
környéki homokrétegekre 1,7—10-4 cm/s átlagérték adódott 1,3- 10-5 — 
9,7 • 10 4 cm/s határértékek között. Gyöngyös környékén az átlagérték: 
1,1—10-4 cm/s; határértékek 3,2* 10-5 — 2,7- 10~4.
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CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES DES EAUX 
PROFONDES PANNONIENNES DU PIED 

DE LA MONTAGNE MÁTRA
Par L. S z e b é n y i

Les laies de lignite pannoniennes, exploitées au S de la Montagne 
Mátra, gisent entre des couches sableuses aquiféres, séparées par quelques 
couches d’argile sableuse. L ’exploitation miniere commenga aux endroits 
élevés, mais en passant vers la profondeur, on a atteint des laies oil il existe 
le danger de coup d’eau, par conséquent il est devenu nécessaire de déter- 
miner la pression et la quantité des eaux profondes qui menacent Pexploi- 
tation miniére.

Le couches pannoniennes gisent sur la surface érodée de la masse 
éruptive tortonienne, Finclinaison (2 a 5° en moyenne) des couches pan-



349

noniennes, aplaties sous un fort effet de compaction, suit la morphologie 
du soubassement éruptif. On peut démontrer un basculement de 0,5°, 
du á Teffet tectonique. On peut aussi observer quelques failles á rejet d’un 
m environ, pour la plupart aquiféres, dans les couches pannoniennes.

On peut démontrer un rapport régulier entre les niveaux des eaux 
profondes et ceux des vallées voisines, le niveau des eaux des couches 
profondes ne difiére qu’en 1 á 2 m des bases d’érosion voisines (v. la carte, 
Fig. 1.). On a construit des cartes ä isohypses des niveaux des eaux profon
des. Aux territoires levés, le niveau de l’eau profonde van en pente vers le S, 
de 20 m/km.

Nous avons déterminé la perméabilité des couches sableuses dans 
75 cas, sur la base de la courbe de temps du niveau de Геаи dans les forages, 
á kaidé de la formule de Yakovlev. Le débit controlé par des pompages 
d ’essai fut trés voisin des valeurs calculées par cette formule.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАННОНСКИХ ВОД 
ПОДОШВЫ ГОР МАТРА

ЛАЙОШ СЕБЕНЬИ

Лигнитовые залежи паннонского возраста, располагающеся к югу 
от гор Матра, залегают между водоносными песчаными слоями, отделен
ными меньшим или большим количеством слоев песчаной глины. Горные 
работы были начаты на высокорасположенных территориях, а затем 
были проведены на все более значительной глубине и достиги горизон
тов, угроженных опасностью воды и поэтому определение напора и коли
чества пластовых вод, угрожающих эксплоатацию, оказалось необходи
мым.

Паннонские слои залегают на эродированной поверхности эруптивов 
тортонского возраста. Приурочиваясь к морфологии магматических 
основных гор, паннонские слои становлятся более плоскими и их падение 
в среднем не превышает 2—5°. Под тектоническим воздействием имело 
место опрокидывание на 0,5°, что хорошо наблюдается. В слоях паннон
ского возраста, которые в большинстве случаев являются водоносными, 
обнаруживаются несколько сбросов высотой примерно в 1 м.

Между уровнями пластовых вод и уровнями близких долин выяв
ляется закономерная связь, уровень воды в глубжележащих слоях отли
чается только на 1—2 м от близкого базиса эрозии (см. рис. 1.). Об уровнях 
пластовых вод были составлены карты изогипс. Уровень пластовой воды 
на изученной территории спускается к югу в среднем на 20 м по кило
метру.

Водопроводная способность песчаных слоев была определена 75 раз 
из кривой времени поднимающегося в скважине уровня воды при помощи 
формулы Яковлева. Проведенная для контроля опытная откачка дала 
близкие к расчитанным вышеуказанной формулой величины.




