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A BALATON KÖRNYÉK RÉSZLETES ÉPÍTÉSFÖLDTANI 
TÉRKÉPEZÉSÉNEK PROGRAMJA

(A  M Á F I V íz- és Ép ítésfö ld tan i O sztályának jelentése) 
ír t a : L á n g  G á b o r

A mérnökgeológia, vagy műszaki földtan, mint összekötő kapocs a műszaki 
tevékenység és a földtan között, a földtani ismeretanyagot a műszaki tervezés szint
jén és követelményeinek megfelelően értékeli. A mérnökgeológiai vizsgálatok célja 
ezért szerteágazó és nem is körvonalazható pontosan. A leggyakoribb problémakörök 
a magas- és mélyépítés, az alagútépítés, völgyzáró gátak építése, út- és vasútépítés, 
folyamszabályozás, vízellátás, vízhasznosítás, de ide sorolható a bányászattal össze
függő kérdések egy része is.

Az építésföldtan a mérnökgeológiának egy kisebb területét, a magas- és mély
építésekkel kapcsolatos témakört foglalja magába. Célja: adatszolgáltatás a regio
nális vagy lokális tervezéshez, amely meghatározza a tervezett létesítmények épí
tésének műszaki feltételeit és utal a létesítmények üzemelése során esetleg fellépő 
változásokra. Mivel a műszaki feltételeket és a később fellépő változásokat a föld
tani felépítés, a talajtakaró, a domborzat, a talajvíz mélysége, vízjárása, vegyi össze
tétele és a felszíni vizek kölcsönhatása határozza meg, az építésföldtani vizsgálatok
hoz szükséges ismeretanyag több, speciális, nem szorosan a földtanhoz kapcsolódó 
tárgykörrel is kibővül.

A felsorolt tényezőket az építésföldtani térkép (vagy térképsorozat) ábrázolja 
a terület jellege és a feladat természete által meghatározott pontossággal és méret
arányban. így beszélhetünk hegy- és síkvidéki, regionális és lokális építésföldtani 
térképekről. Az ábrázolásmód helyes megválasztásánál a fő szempont a tervezési 
adatoknak a mérnöki gyakorlat számára történő közvetlen felhasználhatósága kell 
legyen. A végcél minden esetben egy olyan térképváltozat szerkesztése, amely meg
határozza az egyes területegységeken (építésföldtani egységeken) alkalmazható 
építési (pl. alapozási) módokat.

A Balaton vidék építésföldtani térképezésének gondolata a Balaton-part táv
lati fejlesztési tervével kapcsolatban merült fel, amely nagyarányú szállodaépítést, 
üdülők, strandok építését, közművesítést, a közelekedés fejlesztését, valamint a tó 
állagának védelmét írja elő. A térképezés mielőbbi megindítását elsősorban a Balatoni 
Intéző Bizottság, majd a Központi Földtani Hivatal és a Magyar Állami Földtani 
Intézet szorgalmazták. A munka 1966 nyarán a MÁFI Víz- és Építésföldtani Osz
tályának megalakulásával, a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat bevonásával meg is 
indult, egy nyolc évre tervezett program keretében. Míg sí к vidéken az építésföldtani 
térképek szerkesztése terén éppen Intézetünkben jelentős eredmények születtek,
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hegyvidéki viszonylatban a problémák összetettsége és eltérő jellege miatt mind 
a külföldi, mind a hazai irodalomban fellelhető kísérletek csak egy-egy mintaterü
letként kiválasztott térképkivágaton mutatnak be különböző térképszerkesztési 
sémákat. Ilyen kísérletek történtek elsősorban Németországban, a Szovjetunióban, 
Franciaországban, Csehszlovákiában, de hazánkban is. Ezekre a térképekre több
nyire a rossz olvashatóság és sokszor a következetlenség a jellemző. A KGST 1964. évi 
ülése megvitatta és elfogadta a mérnökgeológiai térképek egységes szín- és jelkucs- 
tervezetét, valamint a térképek szerkesztési utasításait, ezeket több-kevesebb siker
rel megkísérelték átültetni a hazai gyakorlatba is. Az idézett tervezetek azonban 
nem fedik a mérnökgeológiai térkép fogalmát, többnyire kiérté keletien és sokszor 
felesleges földtani, morfológiai és vízföldtani jelek agglomerátumát adják.

A Balaton vidék helyi adottságai egy újszerű térképezési mód és ábrázolástechni
ka kidolgozását tették szükségessé, erre a célra a Tihanyi-félsziget környéke — vál
tozatos földtani felépítése, felszíne, valamint az építésföldtani problémák sokasága 
miatt — alkalmasnak bizonyult. Módszertani eredményeinket, amelyek a jövőben 
tevékenységünk irányát is megszabják, az alábbiakban foglaljuk össze.

1. A térképezés

Méretaránya 1:10 000, mivel ennél kisebb méretarányú térképek a Balaton 
vidék viszonylatában még a regionális tervezés számára is alkalmatlanok. A térké
pezés pontosságát és részletességét a távlati Balaton-fejlesztési terv irányelvei szab
ják meg, az 1 — 2 km széles parti sávban nagy részletességű, a távolabbi, de még a 
kiválasztott térképlapokra eső területeken átnézetes felvételt végzünk.

Észleléseink négy csoportba sorolhatók: speciális földtani, geomorfológiai és 
vízföldtani megfigyelések, valamint a már üzemelő létesítmények jelenlegi állapotá
nak vizsgálata.

A speciális földtani térképezés során elsősorban a rossz szilárdsági tulajdonságok
kal jellemezhető, alapozási szempontból sokszor kedvezőtlenül viselkedő, vagy csú
szásveszélyes laza üledékösszleteket vizsgáljuk. A Balaton vidék építésföldtani tér
képezésének kulcsa így a lokális jelenségek (süllyedés, roskadás, talajtörés) viszony
latában a negyedkori, a nagy jelenségek terén (lejtőmozgások, partszakadások) 
a pannóniai képződmények fácies-, települési és genetikai viszonyaiban keresendő. 
Célunk az, hogy a laza üledékösszletek korát, fáciesviszonyait, településhelyzetét, 
üledékkőzettani és talajmechanikai paramétereit összefüggéseiben vizsgálva, jellemző, 
építésföldtani szempontból egységesen viselkedő szinteket tudjunk elhatárolni. Ezt 
a célt egy-egy alapszelvény részletes feldolgozásával kívánjuk elérni, pl. legutóbb 
a tihanyi Fehérpart, a kenesei magaspart és a Balaton-parton telepített alapfúrások 
komplex viszgálatával. A terület egészének térképezésénél további két szempontot 
tartunk szem előtt:

— A z első terhelhető felületen, a fagyhatáron levő képződm ények ism eretét, am ely 
területünkön 1,5 m átlagmélységben van, s többnyire azonos a ta la jtakaró  a la tti 
első kőzetréteggel.

— A z alapozási szempontból még számbajöhető m élységhatárig , kb . 15 m-ig a 
rétegsor nagy részletességű megismerését.

Geomorfológiai vizsgálataink a völgytípusok, partszakasztípusok és a lejtő
viszonyok tanulmányozására irányulnak, így a völgyek szakaszjellegét, a pusztuló
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vagy épülő partszakaszokat, valamint a Balaton abráziós terasz-szinlőit igyekszünk 
elhatárolni. Az északkeleti partot és a Tihanyi-félszigetet szegélyező pannon magas- 
partok omlása és csúszásveszélyessége képezi vizsgálataink egyik fő tárgyát.

Vízföldtani térképezésünk célja a vízföldtani szempontból egységesen viselkedő 
képződményösszletek elhatárolása, áteresztőképességük kvantitatív jellemzése, a 
réteg- és talajvizek utánpótlási-, vízháztartási viszonyainak tisztázása, a vízszintek 
és vízszintváltozások regisztrálása, valamint a vegyi jelleg meghatározása. Külön 
vizsgálatsorozatot indítunk a felszíni vizek, így elsősorban a Balaton és a talajvíz 
kölcsönhatásának tanulmányozására, amely tényezőnek a parti sáv építkezéseinél 
nagy jelentősége van. Célunkat a források, ásott kutak és egyes fúrt kutak vízhoza
mának, a vízszinteknek és a vizek vegyi összetételének rendszeres megfigyelésével 
kívánjuk elérni, lehetőleg egy teljes (egyéves) mérési ciklus során. A Földmérő és 
Talajvizsgáló Vállalattal együttműködve megkezdtük a mélységi vízfigyelőkút-háló- 
zat kiépítését. A rendszeres méréseket a VITUKI segítségével a felszíni vizekre is ki 
kell terjeszteni, mivel a terület vízháztartásáról alkotott képünk csak így lehet teljes.

A már meglevő létesítmények állagában bekövetkezett változások a már le
zajlott vagy folyamatban levő lejtőmozgásokról, süllyedésekről informálnak. Másik 
ide sorolható kérdéskör a Balaton-parti sáv eredeti állapotának rekonstruálása, 
amelyet a nagyarányú tereprendezések és feltöltések felismerhetetlenné tettek. Ezen 
a téren a régi topográfiai térképek (pl. az 1780-as években készült II. József-féle 
felmérés) komoly segítséget jelentenek.

2. Feltárások

Feltárásaink jellegét a vázolt szempontok határozzák meg a következő csoporto
sítás szerint:

— Ép ítésfö ld tan i alapfúrásoknak te k in tjü k  azokat az 50—150 m átlagm élységű, 
többnyire egy-egy jelentősebb fe lszín i fe ltárással kapcsolatba hozható módon 
te lep ített fú rásokat, am elyeknek cé lja rendszerint a keményebb a ljza to t fedő 
te ljes laza üledékösszlet haránto lása. Anyaguk kom plex feldolgozásra kerü l.

— A z építésföldtani térképező fúrások az alapozási célokra még gazdaságosan fe l
használható felső 15 m rétegsorának megismerését célozzák, anyagukat csak az 
építési norm ákban e lő írt szempontok szerint v izsg áljuk .

— A  kutatóaknák és -árkok a fagyhatár ille tve  a m i esetünkben a ta la jtakaró  a la tti 
rétegek közvetlen megismerése céljából készülnek. A z árkok falából — m int a 
fe lszín i feltárások esetében is — tala jm echanikai vizsgálatokra alkalm as zava rta
lan  m intákat veszünk.

A fúrási technológiát és mintavételi módot is a talajmechanikai vizsgálatok igé
nyei határozzák meg, eddigi gyakorlatunkban a kettősfalú magcsővel, redukált 
öblítéssel való magfúrás vált be a legjobban. A harántolt permeábilis rétegek vízadó 
ké|3ességét és a vizek vegyi összetételét minden esetben meghatározzuk, vagy ha szük
séges, a furatot talajvízszint-megfigyelő kúttá képezzük ki.
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3. Geofizikai mérések

Feltárási hálózatunkat kis behatolóképességű geofizikai mérésekkel is be fog
juk sűríteni. Az alkalmazandó geoelektromos és mikroszeizmikus módszerektől 
a szilárd aljzatot fedő laza üledékösszlet vastagságára, az agyagrétegek helyzetére 
és a talajvízszint mélységére várunk információkat. A mérnöki geofizika speciális 
feladatterve lehet a lejtőmozgások szakadólapjainak vizsgálata.

4. A Balaton-fenék kutatása

Programunknak egy később megvalósítandó fázisát a tófenék vizsgálata kell 
képezze, mivel a Balatonról alkotott képünk enélkül nem lehet teljes. Ennek a munka
fázisnak anyagi és műszaki feltételei még nincsenek meg. Megvalósítását alapos elő
készítésnek és megfelelő fúróberendezés (fúróhajó) tervezésének kell megelőznie.

5. Anyagvizsgálat

Célunk egyrészt összefüggést keresni az egyes genetikai üledéktípusok üledék
kőzettani és talajfizikai paraméterei között, másrészt azokat jellemezni az érvény
ben levő építési normák alapján. Megállapodásunk szerint a kéj^ződmények építés- 
földtani besorolására az alábbi paramétereket fogadtuk el:

víztarta lom  (W %) 
fo lyási h atár (Wp%) 
p lasztikus index (Ip% ) 
karbonáttartalom  (C 0 3%) 
uralkodó szemcsenagyság (Dm  mm) 
osztályozottsági hányados (U ) 
fa jsú ly  (y Mp/m3) 
hézagtérfogat (n%)
egyirányú nyom ószilárdság (u-kp/cm3)

Alapszelvényeink és alapfúrásaink feldolgozásánál lehetőleg teljes földtani és 
talajmechanikai vizsgálatsorozatra törekszünk. Alapelvnek tekintjük, hogy a nagy 
számú, bár kisebb pontosságú mérések és meghatározások számunkra értékesebbek, 
mint a laboratóriumi pontosságú, de kisszámú mérések. Ezért a vizsgálatok jó ré
szét a jövőben a terepen (hordozható talajmechanikai laboratórium segítségével) 
vagy a balatonfüredi Kutatóállomásunkon fogjuk elvégezni.

Vízföldtani térképezésünkkel összhangban néhány hidraulikai jellemző megha
tározását is tervbe vettük, mint pl. a vízáteresztőképesség és a kajűlláris tulajdonsá
gok vizsgálatát.

6. Az építésföldtani térképek szerkesztése és dokumentáció

Az építésföldtani térkép tartalmi anyagát egy térképlapon nem lehet ábrázolni, 
ez az olvashatóságot erősen rontaná, sőt néhol lehetetlenné tenné. A Balaton vidék 
adottságai mellett egy-egy l:10 000-es méretarányú térképlap területén 6 térkép- 
változat szerkesztése vált szükségessé:
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a)  észlelési térkép
b) speciális földtani alaptérkép
c) alapozási térkép
d)  vízföldtani térkép
e) vízkémiai térkép
f )  építéstervezési térkép

a) Az észlelési térkép szelektált alapadat gyűjtemény, amely az észlelési magya
rázóval összhangban a terepi észlelések helyét, fajtáját, módját és az elkészült la
boratóriumi vizsgálatokat tünteti fel. Jelmagyarázatában négy különböző színnel 
ábrázolt jelcsoportot alakítottunk ki a földtani, geomorfológiai, vízföldtani alap
adatok és a jelentősebb műszaki létesítmények ábrázolására.

b) A speciális földtani alaptérkép egyrészt a talajtakaró alatti képződményeket,, 
másrészt a negyedkori rétegek alatt települő első képződményösszletet ábrázolja. 
A talajtakaró alatti képződmények esetében a negyedkori és a pannon, tehát laza 
üledékösszleteket igyekszünk minél több önállóan ábrázolható földtani képződményre 
felbontani, valamint azoknak üledékkőzettani jellemzőit az ábrázolásmódban kife
jezésre juttatni. A bevezetett kétszintes szerkesztési mód (ferde színes csíkozás) csak 
az elfedett képződmények szintbeli hovatartozóságára utal, kőzettani megkülön
böztetést a térkép olvashatóságának nagyfokú rontása nélkül nem tehetünk. A föld
tani alaptérképekhez földtani szelvények tartoznak.

c) Az alapozási térkép már számszerű adatokat szolgáltat a mérnöki tervezés 
számára. Szerkesztésénél az azonos szilárdsági tulajdonságokkal jellemezhető kép
ződménycsoportokat kőzet-, illetve talajfizikai egységenként összevonjuk, tehát a 
szilárd kőzeteket a laza üledékektől élesen elkülönítjük.

Szilárd kőzeteknél az alkalmazott színskála a törőszilárdságra, a vízszintes,, 
függőleges és ferde vonalkázás a rétegzettség, repedezettség és karsztosodás foko
zataira utal.

Laza üledékes területeken a fagy határon települő képződmények (sekély alapo
zási sík) és egy, 15 méteren belül elérhető, szilárdabb képződményekből álló mély
alapozási sík talajfizikai jellemzőit széles és keskeny függőleges sávozás kombiná
ciója révén együttesen ábrázoljuk. A színskála itt a a alapértéket (terhelhetőség), 
a vonalkázás a talajmechanikai besorolást fejezi ki. A mély alapozási sík helyzetét 
2 m-enkénti mélységvonalak szemléltetik.

A térkép még feltünteti a magas talajvízállású és építkezési szempontból alkal
matlan területeket is.

d) A vízföldtani térképváltozat szerkesztésének alapja a Vízföldtani Atlasznál 
alkalmazott séma, tehát a földtani képződményeket vízáteresztőképességük (szín) 
és kőzettani minőségük (vonalkázás, pontozás) alapján vonjuk össze, tekintet nélkül 
azok korára. Ezen túlmenően az egymás fölé települt vízemeleteket (keskeny és szé
les sávozás) a jelentősebb vízemeletek határait, valamint — kellő számú adat ese
tén — a talajvíz hidroizohipszáit is feltüntetjük. A vízáteresztőképesség és a víz- 
háztartási viszonyok kvantitatív jellemzése a jövő feladata.

e) A vízkémiai térkép szerkesztését gyakorlati szempontok határozták meg, 
tehát az építményekre veszélyt jelentő, valamint a víz minőségét előnytelenül be
folyásoló alkotórészek kvantitatív területi ábrázolására törekszünk. Ilyen összete
vők, illetve jellemzők a szulfát, a mészre agresszív szénsav, a nitrát és az összes ke
ménység. A felsorolt komponensek mennyiségi eloszlását övezetbeosztásos ábrá
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zolásmóddal igyekszünk szemléltetni. A térképen még néhány jellegzetes alapadatot 
(kördiagramot) és a víztípusok eloszlását is rögzítjük.

f )  Építésföldtani térképsorozatunk utolsó, az összes gyakorlati szempontot sűrítő 
változata az építéstervezési térlcép, amely a területet építési övezetekre bontja fel. 
Az építési övezet olyan területrész, ahol közel azonos építésföldtani feltételekkel kell 
számolni. Az egyes építési övezetek elnevezése többnyire közvetlenül utal a lehetséges 
építési és alapozási módokra.

Az építésföldtani térképsorozatokat észlelési- és térképmagyarázók egészítik 
ki. Az észlelési magyarázók az észlelési térképek szerves részei, az ott feltüntetett 
földtani, geomorfológiai és vízföldtani megfigyelések alapadatait, a feltárások és 
fúrások szelvényeit, valamint az anyagvizsgálati eredményeket tartalmazzák. A fel
tárások és fúrások dokumentálására egységes építésföldtani dokumentációs formát 
dolgoztunk ki a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalattal egyetértésben. Térképmagya
rázót csak egy-egy jelentősebb tájegység vizsgálatának lezárása után tervezünk ké
szíteni.

П Р О Г Р А М М А  Д Е ТА ЛЬ Н О Й  И Н Ж Е Н Е Р Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Й  
С Ъ Е М К И  Р А Й О Н А  ОЗЕРА Б А Л А ТО Н

(Отчет отдела гидрогеологии и инженерной геологии ВГИ)

Г. Ланг

Инженерная геология, как наука, связывающая геологию с инженерной 
деятельностью, производит обобщение фактического материала на уровне 
проектирования инженерных сооружений в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к таким проектам. Именно поэтому цель инженерно-геоло
гических исследований весьма разнообразна и точно отделить ее почти не
возможно.

«Строительная геология» охватывает раздел инженерной геологии: тема
тику надземного и подземного строительства. Ее целью является обобщение 
сведений для регионального или местного планирования, определяющего тех
нические условия создания проектируемых сооружений и указывающего на 
возможные изменения при эксплуатации данных сооружений. Так как техни
ческие условия и возникающие возможные последующие изменения определя
ются геологическим строением района, особенностями грунтов, рельефа, глу
биной залегания грунтовых вод, их режимом, химическим составом и взаимо
действием с поверхностными водами, фактический материал, необходимый 
для инженерно-геологических исследований, дополняется данными нескольких 
специальных, с геологией тесно не связанных дисциплин.

Перечисленные факторы изображаются на инженерно-геологической карте 
(или картосерии) в масштабе, соответствующем характеру данного района и 
данного задания. Конечной целью в каждом случае является составление кар
ты, определяющей употребляемые в отдельных инженерно-геологических ра
йонах методы строительных работ (например, способы заложения фунда
мента).
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Мысль инженерно-геологического картирования Балатонской области воз
никла в связи с планом перспективного развития побережья озера Балатон, 
предусматривающим высокие темпы строительства гостиниц, домов отдыха, 
пляжей, благоустройство береговой полосы, развитие путей сообщения и ох
рану озера. Съемочные работы были начаты, прежде всего, по инициативе 
Комитета по развитию оз. Балатон, Центрального Геологического Управле
ния и Венгерского Государственного Геологического Института. Работы на
чались летом 1966 г. созданием отдела гидрогеологии и инженерной геологии 
при Венгерском Государственном Геологическом Институте с привлечением 
Предприятия по геодезии и механике грунтов в рамках восьмилетней програм
мы.

Своеобразные условия Балатонской области потребовали разработки но
вой методики картирования и новой техники изображения; для такой цели наи
более подходящим оказался район Тиханьского полуострова благодаря его 
разнообразному геологическому строению, геоморфологическим условиям и 
множеству возникающих здесь инженерно-геологических проблем. Методи
ческие результаты — определяющие направления нашей деятельности и в бу
дущем — сводятся к следующему.

1. С ъ ем о ч н ы е  р аб оты

Был применен масштаб 1:10 000, имея в виду, что карты более мелких 
масштабов в условиях рассматриваемого района не подходят даже для регио
нального планирования. Точность и масштаб картирования определяются 
перспективным планом развития района оз. Балатон: в береговой зоне шири
ной 1—2 км проводятся съемочные работы крупного масштаба, на площадях 
более отдаленных от берега, но лежащих еще на выделенных планшетах, про
водится обзорная съемка.

Наши наблюдения могут быть разделены на четыре группы: специальные 
геологические, геоморфологические и, гидрогеологические наблюдения и изу
чение современного состояния эксплуатируемых сооружений.

При картировании рассматриваемой области в целом мы руководство
вались следующими двумя' основными положениями:

— Тщательно надо изучать отложения, лежащие ниже зоны сезонного промерзания, 
в которых обычно закладываются фундаменты. На нашей территории они залегают 
на глубине в среднем 1,5 м. Эта так называемая первая нагружаемая поверхность 
обычно лежит непосредственно под горизонтом почвы.

— Детальное исследование толщи, считающейся еще важной с точки зрения заложения 
фундамента, до глубины около 15 м.

Наши геоморфологические исследования направлены на изучение типов 
долин, береговых участков и склонов, тем самым мы стараемся выделить от
дельные участки долин по характеру режима водотоков, по типу берегов (раз
мыв, накопление), а также абразионные террасы оз. Балатон. Одним из глав
ных предметов наших исследований являются оползневые явления на высоких 
берегах, окаймляющих оз. Балатон с северо-востока и Тиханьский полуостров, 
и сложенных паннонскими отложениями.

Целью гидрогеологической съемки является выделение толщ сходных с 
гидрогеологической точки зрения, количественная характеристика их водо



332 LÁNG G.

проницаемости, выяснение условий питания и режима грунтовых вод, регистра
ция уровней воды и их изменений, определение характера химического состава 
вод. Начинаются специальные исследования для изучения взаимодействия меж
ду поверхностными водами, в том числе озера Балатон, с одной стороны, и 
грунтовыми водами с другой.

Изменения существующих инженерных сооружений информируют нас об 
имевших место в прошлом или происходящих в наст, время движениях скло
нов, осадках. Другой круг вопросов, относящийся к рассматриваемой кате
гории, это реконструкция первоначальных условий береговой полосы оз. Бала
тон, измененных крупными планировочными и насыпными работами. В этой 
области старые топографические карты (например, съемки, произведенные в 
1780 годах, при императоре Йосифе II) оказывают нам большую помощь.

2 . Г о р н ы е  в ы р а б о тк и

Характер наших горных выработок вытекает из вышеизложенных общих 
положений. В связи с этим, они могут быть разделены на следующие группы:

— Опорными инженерно-геологическими скважинами считаются скважины глубиной 
50—150 м, большей частью привязанные к тем или другим природным обнажениям 
и предназначенные, как правило, для проходки полной толщи рыхлых осадочных 
отложений, покрывающих скальное основание. Их материал подвергается комплекс
ной обработке.

— Инженерно-геологические картировочные скважины преднадзначены для изучения 
верхней 15-и метровой толщи, в которой еще заложение фундаментов считается эко
номичным. Отбираемые из них образцы изучаются в соответствии с действующими 
строительными нормами.

— Разведочные шурфы и канавы проходятся с целью исследования пород, находящихся 
под зоной сезонного промерзания или — в наших условиях — под горизонтом почвы. 
Из стен разведочных канав, точно как и из поверхностных обнажений, отбираются 
ненарушенные образцы, подходящие для физико-механических исследований.

3 . Г е о ф и зи ч е с ки е  и сследования

Для сгущения сети разведочных выработок будут применены и геофизи
ческие методы разведки небольшой глубины проникновения. Надеемся, что 
с помощью применяемых геоэлектрических и микросейсмических методов бу
дут получены данные о мощности рыхлой осадочной толщи, покрывающей 
скальное основание, о положении глинистых слоев и глубине залегания грун
товых вод. Специальным заданием инженерной геофизики может быть иссле
дование плоскостей скольжения оползневых масс.

4 . И сс л е д о в а н и е  д на  оз. Б а л а т о н

Нашей программой предусмотрено изучение дна озера, что должно быть 
осуществлено позднее. Дело в том, что без этого нельзя получить полное 
представление об оз. Балатон. Материальные и технические предпосылки этой 
фазы работы пока не созданы. Осуществлению этого плана должны предшество
вать тщательная подготовка и разработка проекта соответствующего бурового 
оборудования (плавающего станка).
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5. Лабораторные работы

Мы хотим, с одной стороны, найти связь между литологическими и физико
механическими параметрами отдельных генетических типов отложений, с дру
гой стороны, охарактеризовать их по существующим строительным нормам. 
Нами приняты для инженерно-геологической классификации образований, сле
дующие параметры:

влажность (W%) 
предел текучести (Wp%) 
число пластичности 1р%) 
содержание карбоната (С 03%) 
преобладающий диаметр частиц (Dm mm) 
коэффициент сортированности (U) 
удельный вес (у  М р/т3) 
пористость (п%)
сопротивление одноосному сжатию (er kp/cm3)

При обработке опорных разрезов и скважин мы стараемся провести по 
возможности полный комплекс геологических и физико-механических иссле
дований.

6 . С о с та в л е н и е  и н ж е н е р н о -ге о л о ги ч е с к и х  к а р т  и д о к у м е н т а ц и я

Весь фактический материал инженерно-геологической съемки изобразить 
на одном листе нельзя, так как это затрудняло бы чтение или иногда карта 
стала бы нечитаемой. В условиях Балатонской области необходимо было для 
каждого листа масштаба 1:10 000 составить по шесть вариантов карты:

а) карта фактического материала
б) специальная геологическая карта
в) карта для проектирования фундаментов
г) гидрогеологическая карта
д) гидрохимическая карта
е) карта для проектирования строительства

а) карта фактического материала содержит фактические данные, где ука
зываются — в согласии с объяснительной запиской — точки наблюдений, виды 
наблюдений, способы их производства и проведенные лабораторные анализы.

б) на специальной геологической карте изображаются отложения, находя
щиеся под почвой, с одной стороны, и первый горизонт, подстилающий чет
вертичные отложения, с другой.

в) карта для проектирования фундаментов дает цифровые данные для 
проектирования инженерных сооружений.

При составлении этого варианта нами были выделены физико-механиче
ские категории горных пород, в основе которых лежат прочностные свойства 
последних. Таким образом, скальные породы от рыхлых четко отделяются.

г) в основе гидрогеологического варианта лежит схема, применяемая при 
составлении Гидрогеологического Атласа, т. е. геологические образования 
группируются по их водопроницаемости (изображается краской) и петрогра
фическим свойствам (изображается штриховкой) без учета их возраста.

д) гидрохимическая карта составляется по практическим соображениям, 
мы стараемся дать количественные площадные изображения компонентов,
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опасные для инженерных сооружений и неблагоприятно влияющих на качество 
воды.

е) последним вариантом нашей картосерии является карта для проекти
рования строительства, на которой концентрируются все практические ре
зультаты. Здесь вся площадь делится на строительные зоны. Строительные 
зоны — это площади, характеризующиеся приблизительно одинаковыми ин
женерно-геологическими условиями.

Набор инженерно-геологических карт дополняется объяснительными за
писками, составляемыми для каждого варианта в отдельности.


