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Cs e b n y  T ibor

Az építésföldtani térkép feladata, hogy tájékoztassa a tervezőket az épí
tendő műszaki létesítmények földtani környezetéről, és ábrázolja azt olyan 
pontosságig, amelyre az adott tervezési stádiumban szükség van.

A téma nehézsége abban rejlik, hogy az eltérő mértékben megkutatott és 
beépített területeken más és más az igény a térképpel szemben. Hazánkban 
eddig a földtani, geo technikai, hidrológiai és hidrogeológiai, valamint morfo
lógiai jellemzőket tartalmazó, több változatú sorozatok készítése vált gyakor
lattá a részletes és áttekintő méretarányoknál egyaránt . A nemzetközi törekvés 
azonban egy-változatos építésföldtani térkép szerkesztése, amely kiemeli a fenti 
jellemzők közül a tervezők számára a legfontosabbakat. E témával kapcsolatos 
problémák megoldását tűzte ki céljául Intézetünk és a moszkvai VSZEGINGEO 
között megkötött tudományos együttműködés is.

Az együttműködésben résztvevő felek munkájának eredménye a Dunán
túli Építés- és Vízföldtani Osztály (Guóth Peter, Cserny T ibor) által meg
szerkesztett 1:25 000 méretarányú minta-térképlap és a hozzá tartozó jelma
gyarázat. Jelen cikkben szereplő térkép javaslat, mely ábrázolás technikailag 
és néhány részletkérdésben eltér a közös munka termékétől, a következő ada
tokat tartalmazza:

1. A területen előforduló üledékek és kőzetek mérnökpetrológiai vonat
kozásai.

2. Jelenkori dinamikai folyamatok és jelenségek.
3. Vízföldtani jellemzők.
4. Építési tevékenységet befolyásoló geomorfológiai formák.
5. Építőanyag-lelőhelyek, hidrológiai viszonyok és rétegtani vonat

kozások.

Az építésföldtani térkép ilyen módon tükrözi mindazokat a terepi megfi
gyeléseket, a terepi és laboratóriumi vizsgálatok eredményeit , melyekből a ter
vezők képet alkothatnak az egyes területek beépíthetőségére, s ugyanakkor 
a térképek áttekinthetők maradnak.

A minta-térképlap egy építésföldtani térképből, építésföldtani szelvényből, 
az egyes képződmények geotechnikai paramétereivel kiegészített elvi réteg- 
oszlopból és a jelmagyarázóból áll. A térkép és a szelvény (I. és II. melléklet), 
valamint a rétegoszlop (IV. melléklet) tartalmát a jelmagyarázat (I I— III. 
melléklet) részletezi.
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Az elvi építésföldtani rétegoszlop a földtanban használt hagyományostól 
csak abban tér eh hogy a színezés a kőzetcsoportok minősége szerint történik, 
ezenkívül a litológiai leírás mellett külön oszlopban a képződmények geotech- 
nikai tulajdonságait is feltüntetik.

Az építésföldtani térkép, szelvény és elvi rétegoszlop a következő adat
halmazt tartalmazza:

1. A mérnökpetrólógiában a kőzeteket négy fő csoportra osztjuk. Ezek: 
a törmelékes, a kohéziós és a sziklás kőzetek, valamint a különleges képződmé
nyek (V .  D .  L o m b a d z e  1970).  Az egyes csoportokban igen eltérő keletkezésű 
és korú anyagok kerülnek egymás mellé. A térképen színezéssel különítjük el 
ezeket, mégpedig a sziklás kőzeteket zöldre, a kohéziósokat barnára, a törme
lékeseket sárgára, a különleges képződményeket pedig szürkére festjük. Az 
egyes csoportokon belül a meghatározó földtani és geotechnikai tulajdonságok 
alapján alcsoportokat különíthetünk el.

A sziklás kőzeteket a teherbírás és a repedezettség alapján vízszintes, ill. 
függőleges sraffozással további 9 alcsoportra osztjuk. A törőszilárdságból leve
zetett teherbírás (MSZ —15 004—64) alapján a kőzetek három kategóriába 
sorolhatók:

cra<8 kg/cm2, cra = 8 —40 kg/cm2 és ста>40 kg/cm2.

A repedezettség mértékét a terepen mért, a rétegeket átszelő repedésrend
szereket értékelve a következő képlet alapján határozzuk meg:

g = A . ioo%,

ah ol: G — repedezettségi együttható 
s — repedések területe 
S — a vizsgált felszín területe.

A kőzeteket gyengén repedezettnek tekintjük, ha G kisebb 2%-nál, köze
pesen repedezettnek, ha G = 2 — 5%, és erősen repedezettnek, ha G nagyobb 
mint 5%. Azokat a kőzeteket, melyeknek repedezettsége már olyan magas, 
hogy a kőzet elveszti sziklás jellegét, a különleges képződmények csoportjába 
soroljuk. A kőzetcsoportosításból adódó alapszín (zöld) árnyalatokra bontásá
val a mállótt kőzetréteg vastagságát ábrázoljuk.

A törmelékes és kohéziós kőzeteknél a két legfontosabb állapotjellemző, 
a porozitás és a nedvességtartalom szerepel a térképen, melyből a teherbírás 
értékére már következtetni tudunk. Az állapotjellemzők értékeit tükröző víz
szintes és függőleges sraffozással ugyancsak 9 —9 alcsoportot különítünk el.

A törmelékes kőzeteknél a porozitást a relatív tömörség értékével (Tr), 
a víz jelenlétét a jmrusok vízzel való telítettségének arányával (relatív nedves
ség, r) jellemezzük. A magyar és szovjet szabványokat figyelembe véve, tö- 
mörnek tekinthető az üledék, ha Tr nagyobb mint 0,66; közepesen tömörnek, 
ha Tr =  0,33 —0,66; és lazának, ha Tr kisebb mint 0,33. A szemcsés talajok 
állapota nedvességtartalom szempontjából: kis nedvességű, vagyis nyirkos, ha 
r kisebb mint 0,5; nedves, ha r =  0,5—0,8 és vízzel telített, ha r nagyobb mint 
0,8 ( K a r a f i á t h  L. 1953).

A kohéziós kőzetek porozitásáról közvetlenül, míg a víz jelenlétéről és 
a plasztikus tulajdonságokról a konzisztencia indexen (Ik) keresztül közvetve 
adunk tájékoztatást. A gyakorlat szerint a kohéziós képződményeket általában 
tömörnek tekintjük, ha hézagtényezőjük (e) 0,5—0,6 alatti, közepesen tömör-
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nek, ha 0 ,6 — 0,8 közötti és lazának, ha 0,8 feletti érték. A kohéziós kőzetek 
állapota nedvességtartalom szempontjából lehet puha, ha Ik kisebb mint 0,5; 
képlékeny vagy sodorható, ha Ik = 0,5 —1,0 és kemény, ha Ik nagyobb mint 1,0  
(K arafiáth L. 1953).

A különleges képződményekhez soroltuk mindazokat a természetes és 
mesterséges üledékeket, melyek összetételük, állapotuk és tulajdonságaik miatt 
a létesítmények tervezésénél külön elbírálás alá esnek. Ide tartoznak a gravi
tációs jelenségek termékei (laza kőzettörmelék, kőtömbök stb.); a tőzeg és tő- 
zeges képződmények; a mesterséges feltöltések stb. Itt sraffozást nem alkal
mazunk, a jeleket litológiai szétválasztásra használjuk.

A törmelékes, kohéziós kőzetek és a különleges képződmények alapszínei
nek (sárga, barna, szürke) árnyalataival az üledékek vastagságára utalunk. 
Ezeknél, valamint a sziklás kőzetek mállott zónájának jellemzésénél a vastag
ságok következő kategóriáit választottuk ki: < 2  m; 2 - 5  m és > 5  m.

Amennyiben a térképi ábrázolás nem teszi lehetővé az egyes kőzetkategó
riák szétválasztását (pl. kohéziós és törmelékes kőzetek szabálytalanul válta
koznak), úgy azokat az alapszínek ferde nyalábokkal való váltakozásával tün
tetjük fel. Az egyes színnyalábok vastagsága tükrözi a képződmények megosz
lásának arányát. Ezek állapotjellemzése csupán megközelítő és súlyozottan 
átlagolt.

2 . A geodinamikai jelenségeket — mint a felszínt formáló erők forrásait — 
a térképen fekete és piros jelekkel ábrázoljuk, a jelenségek elterjedésének határát 
fekete pontozással. így a jelek alapján világosan kitűnnek a jelenségek és az 
általuk érintett területek, tehát a tervezők számolhatnak a különleges építés- 
földtani viszonyokkal. A jelenségek mennyiségi jellemzésére és azok ábrázo
lására további vizsgálatokat végzünk.

Piros folytonos vonallal szeizmikai mikrorayonokat különítünk el, mely
ben római számokkal az esetleges földrengés várható maximális értékeit írjuk. 
A mikrorayonok szétválasztását a területre érvényes szeizmikus ball differen
ciálásával érjük el. Ennél figyelembe vesszük a kőzetek milyenségét, a talajvíz 
és a szilárd talp felszín alatti mélységét.

3. A vízföldtani jellemzők jelölése a térképen sötétkék színű. A térkép túl
zsúfoltságát elkerülendő, csupán a tervezés szempontjából legfontosabb hidro
geológiai adatok kerülnek a térképre.

A Városépítési Tudományos és Tervező Intézet adatai szerint (Sa j ó  J. 
1972) normális viszonyok között általában a síkalapozás jöhet szóba, melynek 
mélysége hazánkban max. 1,5  m. Mivel az egyes építkezések víztelenítési mun
kálatai 2 0%-kai megemelik а к öl ségeket, a térképen fel kell tüntetni azokat 
a területeket, ahol a talajvíz szabad tükre 1,5 m-nél magasabban van. Az ag
resszív talajvizek is kb. 1 0 %-os alapozási többletkiadást okoznak, így ezek el
terjedésének körvonalait is jelölni kell a térképen. Az agresszivitás nagyságát 
a ferde dőlésű" sraffjelzés, jellegét kördiagram mutatja. Ha valahol többféle 
jellemző alapján is agresszív a talajvíz, ott a kördiagramban mindegyiket je
löljük, de a sraffjelzés csak az erősebb agresszivitást jelzi. A kördiagram négy 
részre osztott körcikkeiben kék szín jelzi a víz adott összetevőinek a megenge
dettnél magasabb értékét. Az első körcikk a SO4-  ionok, a második a szabad 
C02, a harmadik a Cl~ ionok jelenlétét, a negyedik pedig a víz pH-ját jelöli, 
alapul véve a MSZ ide vonatkozó határértékeit.

A területen található forrásokat, szivárgásokat a vízhozammal és a víz- 
hőfokkal együtt tüntetjük fel a térképen.
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4. A geomorfológiai jelölések közül a térképre felrakjuk az építési tevékeny
séget befolyásoló formák, mint pl. nagyobb lejtők, teraszok stb. körvonalait.

5 . Egyéb jelöléseken belül feteke színnel tüntetjük fel az építőanyag-lelőhe
lyeket. Figurális jellel a perspektivikus lelőhelyet, kontúrral a jelenleg is ter
melőt jelöljük. Kék színűek a hidrológiai jelölések. A litológiai ablakok fekete 
jelöléssel kerülnek a térképre. A térképhez tartozó rétegoszlopon az egyes kép
ződmények az 1971-ben kiadott „Irányelvekében lefektetettekkel megegyező 
grafikus jeleket kapják.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ МАКЕТОВ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ МАСШТАБА 1:25 000

Т. Черни

Инженерно-геологическая карта масштаба 1:25 000 составляется с целью 
отображения всех тех полевых наблюдений, а также результатов полевых и 
лабораторных исследований, на основании которых проектировщики могут 
иметь представление об инженерно-геологических условиях застройки отдель
ных участков, но в то же время надо стремиться к тому, чтобы карта не стала 
перегруженной. При этом необходимо, чтобы карта содержала инженерно- 
петрологическую характеристику осадочных образований и пород, встречаю
щихся на данной территории, современные геодинамические процессы и явле
ния, важнейшие гидрогеологические характеристики, контуры геоморфологи
ческих элементов, а также месторождения строительных материалов. На 
представленном макете, состоящем из инженерно-геологической карты, схема
тического инженерно-геологического разреза, стратиграфической колонки и 
условных обозначений, по показателям физико-механических свойств горных 
пород можно количественно характеризовать отдельные образования и грун
товые воды, а качественно — геодинамические явления и потенциальные 
месторождения строительных материалов.

Приложение I. Макет инженерно-геологической карты
Приложение II. Схематический инженерно-геологический разрез. Условные обозначения 
Прч ложение III. Условные обозначения
Приложение IV. Принципиальная инженерно-геологическая стратиграфическая колонка


