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JELENTÉS A VÍZ- ÉS ÉPÍTÉSFÖLDTANI OSZTÁLY 
1967. ÉTI MUNKÁJÁRÓL

ír t a :  L á n g  Gá b o r

Az 1967-es év a Balaton környékének részletes térképezése terén, probléma
látásunkat és módszereinket tekintve, minőségi változást jelentett a megelőző, kísér
leti jellegű időszakhoz képest. Célunk ebben az évben a térképezés színvonalának 
emelése és sokoldalúbbá tétele volt, amelyre Balatonfüredi Kutatóállomásunk létre
hozása és messzemenő támogatása minden feltételt biztosított.

Az Osztály munkájának ismertetése

A terepmunka 1967. évi megszervezésénél négy térképező csoportot alakítottunk 
ki, amelyek a terület részletes földtani újratérképezését, építésföldtani és vízföldtani 
értékelését végezték az Alsóörstől Balatonakarattyáig terjedő Balaton-parti sávban 
7 db 1:10 000 méretarányú térképlapon (1. ábra).

Vizsgálataink elsősorban a laza üledékes neogén és negyedidőszaki területekre 
terjedtek ki. A térképezéssel párhuzamosan 117 db 15 m átlagos mélységű építés- 
földtani térképező- és 2 db 140 m-es alapfúrást mélyítettünk az OFKFV Várpalotai 
Üzemegységének, illetve a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnak kivitelezésében. 
A 2 m-enkénti, illetve réteg változásonként vett zavartalan minták üledékkőzettani 
és talajmechanikai vizsgálatait nagyrészt Osztályunk Balatonfüredi Kutatóállomá
sán végeztük el (kb. 500 db zavartalan minta 10-féle anyagvizsgálata).

A terepmunkában és a térképszerkesztésben több intézmény is részt vett : MTA 
Földrajztudományi Kutató Intézete (geomorfológiai térképvariánsok szerkesztése), 
az E. L. Geofizikai Intézet munkatársai (geoelektromos és szeizmikus mérések), 
a Műszaki Egyetem Föld- és Ásványtani Intézete (Bidló G. adjunktus DTG és RTG 
felvételei) és a Geodéziai Tanszék (recens lejtőmozgások szintváltozásai).

Az elkészült térképek a tihanyi felvételekhez képest gazdagabb ismeretanyagot 
mutatnak be (új variánsok). Véglegesen kidolgozott ábrázolástechnikájú térképsoro
zatunk 8 térképváltozaton alapszik:

— földtani alaptérkép (szelvényekkel)
— alkalmazott geomorfológiai térkép (F. К. I.)
— lejtőtérkép (F. К. I.)
— vízföldtani térkép
— vízkémiai térkép
— sekólyalapozási térkép
— mélyalapozási térkép (szelvényekkel és mellékletekkel)
— építéstervezési térkép
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Az alapozási térkéj)változatokhoz mellékletek készültek, amelyek a sekélyalapo
zási sík képződményeinek karbonáttartalmát tüntetik fel. Anyagvizsgálati módsze
reink fejlődésével a talajmechanikai mellékletek száma tetszés szerint növelhető, 
mivel ábrázolásukat átlátszó rátétekkel oldottuk meg. Az olvashatóság megkönnyí
tésére néhány, 1960-ban kidolgozott változatot összevontunk, szétbontottunk, illetve 
átszerkesztettünk. A térképsorozatokhoz tartozó észlelési magyarázók a terület kivo
natos földtani, geomorfológiai, építésföldtani és vízföldtani értékelése mellett a fú
rási- és feltárási adatokat, az anyagvizsgálat eredményeit, valamint a vízföldtani 
észlelések ismeretanyagát egységes formában dokumentálják.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat Balatonfüredi Kirendeltségének átvétele után 
Kutatóállomásunk szervezését 1967. májusában kezdtük meg, életrehívását kezdet
ben az Intézet Üledékkőzettani Osztályának tehermentesítése indokolta. 1967. őszén 
azonban már a térképezéshez szükséges összes legfontosabb alapvizsgálatot itt végez
hettük el.

A vizsgálatfajták kidolgozásánál arra törekedtünk, hogy általános és ne a 
helyi adottságoktól (pl. víztartalomtól) függő paramétereket határozzunk meg, 
mivel térképezésünk a regionális tervezés számára hivatott alapot biztosítani. Ezen 
a téren még sok megoldatlan probléma, van, többek között a belső súrlódási szög 
(Ф), a kohézió (c) és az összenyomódásrmodulus (E) összefüggése a természetes víz
tartalommal.

A Kutatóállomás Laboratóriumában rutinszerűen alkalmazott vizsgálatfajták 
a következők:

Egyirányú nyomószilárdság meghatározása (<5ny kp/cm2).
Folyási és plasztikus határ vizsgálata (F és P %)
Sűrűség, térfogatsúly és hézagtérfogat meghatározása (s, yn, ysz, g/cm3, n%).
Szemcseösszetétel meghatározása К ön N módszerrel.
Szemcse vizsgálat areométerekkel.
Szemcseösszetétel meghatározása szitálással és rostával.
Karbonáttartalom meghatározása (C03%).
Izzítási veszteség meghatározása.
DTA vizsgálat.
Természetes víztartalom mérése (W0%).
1988 tavaszán beindítjuk a gyors nyírókísérleteket kör- és négyzet alakú próbates

teken, az öt komponenses gyorselemzést és a vízelemzést is.

Megkezdjük az 1966/67-ben elkészült tihanyi térképsorozat nyomdai előkészí
tését. Sze bé n yi L . főosztályvezetővel egy olyan hálózatot dolgoztunk ki, amely a 
résztájakhoz és a földtani egységekhez igazodik. A Tihanyi-félsziget így egy térkép
lapra kerül. Az ismertetett 8 térképváltozaton kívül genetikai talajtérkép és lefolyási 
térkép is készül G óczán L ászló, illetve K azó B éla  szerkesztésében. A magyarázó 
szöveget a térképlapok hátoldalára tervezzük rövid, kivonatos formában.

Részeredmények az 1967. évi térképezés során

I . Apaleozóos és triász területeket Gedeon  I stvánné és Székely  F ebenc tanul
mányozták, kiemelve a vízháztartásban nagy szerepet játszó karsztvíztárolókat. 
Közülük a Felsőőrstől a balatonfüredi Nagy-mezőig húzódó fődolomit-vonulat, mint 
jól körülhatárolható vízföldtani egység, módszertani jellegű vízháztartási vizsgála
tokra és modellizálás kidolgozására alkalmasnak bizonyult. A minta-vízgyűjtőterület
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berendezését 1908 tavaszán kezdjük meg. Székely F. ezzel kapcsolatban egy analóg 
típusú számítógépet (elektromos integrátort) tervezett és szerkesztett, amely hid
raulikai egyenletek megoldására, hidraulikai folyamatok térben- és időben való jel
lemzésére (prognosztikára) használható fel.

2. Részletesen tanulmányoztuk a szarmata és a pannon parti fácieseket, amelyek 
a Balaton-felvidéken 130—190 m A. f. magasságban egy szétdarabolt és részben 
denudálódott abráziós színlőn fejlődtek ki. Helyzetüket a lithológiai és hegységszer
kezeti adottságok determinálták, a szarmata és pannon strandzóna általában el nem 
választhatóan egymásra települt.

3. Az előtér süllyedek neogénjéiel Fodoe Tamásné foglalkozott. A Balatonkenese 
1. sz. alapfúrás, a kenesei magaspartok rétegsora és számos térképező fúrás adatai 
szerint, a kb. 80 m mélységben kezdődő szarmata rétegsor feltűnően vastag, alsó 
része a várpalotai mohrensterniás rétegekkel azonosítható. — A pliocén összletben 
biztosan el lehetett határolni az alsópannon, a felsőpannon és a felsőpliocén szin
teket. Ez utóbbi, amelyet Unió uetzleri-ve 1 jelzett keresztrétegzett homok képvisel, 
eróziós diszkordanciával települ a felsőpannon oszcillációs zóna denudált felszínén. 
Az összlet teljes vastagsága a 180—200 m-t is eléri.

4. A MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének munkatársaival együttmű
ködve a hegylábfelszínek akkumulációs zónáiban, a Balaton süllyedékében és a 
Fűzfő—Küngösi-hátság területén jelentős vastagságú, jól tagolható negyedidőszaki 
képződményösszletet mutattunk ki. A rétegsor csaknem teljes és azonosítható, mivel 
a Balaton EK-i partvidéke, előtér helyzete miatt, az éghajlati ingadozásokra és a 
neotektonikus mozgásokra érzékenyen reagált.

5. Az alaphegység és a neogén—negyedidőszaki előtér hegységszerkezetében 
új elemeket ismertünk fel, amelyek közül a jelenlegi orográfiát kialakító középső
pleisztocén mozgásoknak nagy jelentőséget tulajdonítunk.

6. Az Alsóőrs és Balatonakarattya közötti parti sáv főbb építésföldtani prob
lémái a következők:

A) F ű z f ő  — k ü n g ö s i  t á b l a  és  a k a r a t t y a i  p l a t ó
Ezen a területen süllyedésveszélyes, 1 kp/cm2 alatti határfeszültségi alap
értéket csak az újholocén lápi agyagoknál találtunk, amelyek a Dakai és 
Tikacs süllyedékekben, valamint a kisebb, belső depressziókban fordulnak 
elő. Vastagságuk nem nagy (2—3 m). — A hátság löszterületein kismérték
ben fennáll a roskadás és az eróziós vízmosások keletkezésének a veszélye, 
amely helyes vízrendezéssel megelőzhető. A talajerózió, különösen a Pap- 
keszi és Balatonfűzfő közötti területen, nagyon számottevő a vékony mező
ségi talajszelvény és a helytelen művelés miatt. A talajpusztulás mértéké
nek a felmérése és a védekezés generális megoldása külön tanulmány 
tárgyát kell hogy képezze.

B) A B a l a t o n  m e d e n c é j e
A part vonalát csaknem körkörösen övező újholocén (108 m-es) terasz 
tőzeges, lápi üledékei a vizsgált laza üledékek közül a legkedvezőtlenebbek 
alapozási szempontból. Vastagságuk néhol (pl. a balatonfűzfői öbölben) 
tetemes (8—10 m). Ezeknek az üledékeknek határfeszültségi alapértéke, 
megítélésünk szerint, 0,5 kp/cm2 alatt van. A 110 m-es óholocén terasz ki
sebb szervesanyag-tartalmú tavi agyagja és a különféle turzásanyagok
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már szilárdabb üledékek, a térszíni helyzet miatt az átázás veszélye sem 
forog úgy fenn, mint az újholocén teraszanyagok esetében. A határfeszült- 
ségi alapértéket ezeknek a képződményeknek esetében 1—2 kp/cm2 között 
állapítottuk meg.

C) A B a l a t o n -  f e l v i d é k e t
szilárd, összeálló kőzetek építik fel, amelyeknek törőszilárdsága mindenütt 
meghaladja az 50 kp/cm2-et.

D) Külön foglalkozunk a Balatonfűzfőtől Aligáig húzódó magaspart c s u -  
s z a m l á s a i v a l ,  amelyek közül a klasszikus Máma-pusztai lejtőmoz
gást részletesen tanulmányoztuk. Az 1936/37-ben lezajlott Máma-pusztai 
csuszamlás szakadólapjának felső kimetszése messziről látszik, a kiszakadá
si fészekben feltárt alsópleisztocén és pliocén rétegek néhol 15 m vastag 
meredek falat alkotnak. A csuszamlás, amelynek következményeként az 
országutat és a vasutat áthelyezték, már nagyrészt beerdősödött, részlet
vizsgálataink a Máma-pusztai feljárótól Fűzfő szélső házáig tartó legfia
talabb szakaszra terjedtek ki. A csuszamlásos depresszióban és a fennsíkon 
több fúrást mélyíttettünk.
Nomenklatúránk szerint a magaspart lejtőmozgásai az ún. kombinált 
típusba sorolhatók, azaz a magaspartok tövében felhalmozódott törmelék 
szőnyegcsúszását az ép magaspart szakadólapok mentén történő blokkos 
csuszamlása követte. A kiváltó ok egyrészt a felsőpannon összlet rétegtani 
adottságaiban, másrészt a Balaton óholocén abráziós tevékenységében 
keresendő.
Az alsópleisztocén folyóvízi és tavi összlet alatt igen vékony felsőpliocén 
keresztrétegzett homok, majd a felsőpannon oszcillációs zónája követ
kezik, mocsári szintekkel váltakozó kőzetlisztrétegeivel. Az oszcillációs 
rétegcsoport egy kb. 10 m vastag finomszemű, vízzel telített homokrétegen 
nyugszik, amely alatt, kb. a Balaton szintjében, agyagosabb képződmények 
következnek. A homok alsó határán az egész magaspart hosszában víz
szivárgások vannak (pl. a balatonkenesei Margit-forrás, vagy az akarattyai 
források).
A Balaton óholocén abráziója a nem süllyedő pannon táblák szélén, Balaton
fűzfőtől Balatonaligáig, egy állandóan hátráló magaspartot alakított ki. 
A magaspart homlokfalának omlásából származó omladék felhalmozódva 
az előtér ép, a rétegvizek által fellazított pannon felszínén instabil állapotot 
eredményezett, amely a csapadékos években szőnyegcsúszások formájában 
egyenlítődött ki. A szőnyegcsúszásokat általában a támasztékát vesztett 
magaspart blokkos csuszamlása követte. Lényeges momentum a szőnyeg
csúszások megindulásánál az omladék által felduzzasztott rétegvizek hidro
sztatikai nyomása. A folyamat jelenleg is tart és csak nehezen állítható meg.
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И Т О Г И  РАБОТЫ  ГИ Д РО-И  И Н Ж Е Н Е Р Н О -Г Е О Л О ГИ Ч Е С К О ГО
ОТДЕЛА ЗА 1967 г.

Г абор Ланг

В 1967 г., дальше развивая методы проведения испытаний, разработанные 
на п-ве Тихань, наши задачи, в первую очередь, заключались в повышении 
уровня съемочных работ, этому способствовало также создание исследова
тельской станции в Балатонфюреде (лаборатория осадочной петрографии и 
механики грунтов). Нашей работой была охвачена территория на северо- 
восточном берегу Балатона от Алшоёрша до Балатонакараттья, для площадей 
7 листов карт масштаба 1:10 000 в сотрудничестве с другими организациями 
были составлены карто-схемы в следующих вариантах:

-  геологическая основа (с разрезами)
-  прикладная геоморфологическая карта
-  карта склонов
-  гидрогеологическая карта
-  гидрохимическая карта
-  карта верхнего горизонта заложения фундаментов (с разрезами)
-  карта нижнего горизонта заложения фундаментов
-  карта для проектирования инженерных сооружений.

К вариантам карт горизонтов заложения фундаментов были сделаны при
ложения, в которых были приведены данные о содержании карбоната в верх
них слоях этих горизонтов. К этим сериям карт были составлены также объ
яснительные записки фактического материала.

В лаборатории Балатонфюреда в настоящее время можно проделать 12 
различных анализов, что в будущем мы собираемся и дальше развивать и рас
ширять.

В разрешении, в первую очередь, вопросов стратиграфии паннонских и 
четвертичных отложений, условий залегания, фациальных и палеогеографиче
ских проблем на обработанной территории, а также в отношении неотектони- 
ческих исследований были достигнуты новые результаты, которые были опуб
ликованы в отдельных научных работах.


