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a z  építőanyag ipar kavicskutatásának módszere Magyarországon

Falu János - dr. Karácsonyi Sándor

1. A kavlcskutatás általános szempontjai

Az építőipar egyik legnagyobb tömegű alapanyag Igényét a betonkészitéshez szükséges adalékok biztosítá

sa képezi. A betonkészltés szokványos anyagaként általában a természetes állapotú homokos kavics felel 

meg legjobban.

Az európai kavicstermelési adatok szerint betonadalékanyag ellátásban egyre nagyobb arányokban töreked

nek a kavics felhasználására, mivel a termékelőállitás költségei lényegesen kisebbek, mint a kőbányászati 

betonadalék előállításánál. Magyarország földtani felépítése következtében ez a tendencia még erőteljesebben 

érvényesül, mint Európa többi országában, mivel az ország felszínének túlnyomó többsége nagyvastagságu la

zaüledékekkel fedett. Ebből adódik, hogy a kavicstermelés mennyisége Magyarországon 1955-1970 között a 

négyszeresére növekedett ugyanezen Időszak alatt a nagy kőbányaiparral rendelkező országoké csak 1,5 - 

2 -szeresére.

A fentiekből következik, hogy világszerte növekszik az igény a beton rrinőségével szemben is, ezzel párhu

zamosan az adalékanyaggal. Így fokozott kivánalom, hogy mindenütt az adottságok és lehetőségek figyelembe

vételével a legcélszerűbb feltételeket tervszerű kutató előmunkálattal alapozzák meg.

Magyarországon a folyóvizek pleisztocén időszaki felhalmozó munkájaként igen nagy kiterjedésű kavicsmezők 

Ismertek, melyek anyaga a legmesszebbre néző távlati igényeket Is sokszorosan meghaladjál. A kavics felhal

mozódása azonban területileg nem egyenletes. Egyes részeken mint pl. a Duna, Hemád, Rába mentén Igen 

nagy a készlet, más területekéi viszont, mint pl. az Alföld közepén, gyakorlatilag nincs hasznosítható kavics- 

előfordulás. Természetesen ugyancsak változó a hasznosítható kavics minősége. A kavicsot lezáró fedőréteg, 

és a kitermelést befolyásoló egyéb feltételek Is alapvetően eltérőek az egyes előfordulások esetében.

A gazdaságföldrajzi tényezők miatt a mennyiségi és minőségi igények is területileg változóak. A cél az, 

hogy minden területen a leggazdaságosabb módon legyen a szükséges kavicsmennyiség biztosítható. A har

monikus fejlesztés érdekében ezért az ország egész területére kiterjedően fel kellett mérni az igények és a 

természetes ka/icselőfordulás megoszlását és a célszerű megoldást optimum kereséssel kellett biztosítani.

Az épitőanyagipar céljaira számltásbavehető természetes kavicskészletek országos felmérését a Földmérő és 

Talajvizsgáló Vállalat /FTV/ végezte. Az ország kavicskatasztere a különböző céllal végzett korábbi feltárá

sok eredményeinek felhasználásával készült, és a kavicstelepeket a hasznosíthatóság és a fedőréteg vastag

sága alapján kategorizálja. A kataszter M - 1:100 000 méretarányú térképekből áll. Ebben a méretben lehe

tett a területi áttekinthetőséget, valamint az előfordulás részletesebb jellemzését egyeztetni.

Az ásványi nyersanyagok helyének és helyzetének felderítése az alkalmazott földtani kutatás fogalomkörébe 

tartozik. Attól függően, hogy a készletek felkutatása milyen megbízhatósággal történik, a földtani kutatást a 

fokozatosság elvének megfelelően fázisokra bontva kell végezni, amellyel párhuzamosan a vizsgálat alá vcnt 

területet Is állandóan szűkíteni kell. A kutatás során általában az előkészítő felderítő, előzetes és részletes 

fázisok betartása szükséges, amelyek lezárásával a feltárt készleteket egyre nagyobb megbízhatósággal kell 

kategorizálni. Az országos kavicskataszter Így egyben az épitőanyaglpari célkutatás előkészítő, munkáját is 

jelenti, nivel felhasználásával a felderítő kutatások közvetlenül Indíthatók,

A földtani kutatás keretében a nagyobb feltártságot a kutatási pontok fokozatos sűrítése biztosítja. Igen nagy 

segítséget nyújt e feltárásokhoz a hagyományos /fúrás, stb./ módszerek mellett a korszerűbb, de közvetett 

eredményeket szolgáltató felszíni geofizika, A fúrás a feltárási ponton szabatos eredményeket szolgáltat, azon

ban a feltárási pontok sűrítése, jelentős költséget Igényel. A geofizikai vizsgálat a fedő, a kavics és a fekü
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elhelyezkedését -  10  pontossággal jelzi /l. ábra/, míg a kavicsos réteg szemcseösszetételére az ellen

állás nagyságából következtethetünk. Ha figyelembe ■'/esszük a geofirikal vizsgálat csekély költségét és ab

ból incLilunk ki, hogy azonos költségből geofizikai kutatással a területen a -/izsgálatl pontok száma megtíz

szerezhető, máris nyilvánvalóvá válik alkalmazásának előnye. Mindezekből adódik, hogy a kavicskutatásnál 

a legcélszerűbb feltárási módot a fúrások és geofizikai vizsgálatok korrbinéoiója adja, amelyen belül az a- 

rányok a feltárási fázistól és a terület jellegétől függően változnak.

LOG GÉOLOGIQUE- GÉOPHYSIQUE ©
^(ohmm)

10 2 3 4 5 6 7 89102

1. ábra Kavicsos szelvény ellenállás görbéje 

1.) Földtani Geofizikai, rétegsor; 2.) Homokos agyag, 3.) Kavicsos homok;

4.) Homokos iszap

A geofizika szerepe a kavicskutatásban kétoldalú, mégpedig gazdasági és minőségi. Mig az előző első

sorban a költséges fúrások számának lényeges csökkentésében, és a kutatás gyorsításában jelentkezik, 

az utóbbi a fúrások legjellemzőbb helyre való telepítésében nyilvánul meg. A még sokoldalúbb geofizikai 

információszerzés érdekében előrehaladott kisér1 Hek folynak a szemszerkezetre való következtetés lehe

tőségére vonatkozóan.

2. Az épitőanyaglpari kavicskutatás Irányelvei

A kutatás célszerű és a fokozatosság elvén alapuló végrehajtásának irányelvei az egyes fázisok szerint 

a következekben foglalhatók össze. A szemléltetés céljából bemutatjuk ugyanazon területen végezhető ku~



21  -

tatás eredményeit az. ismertetendő kutatási fázisok szerinti mélységben, 

a) Előkészítő kutatás

Az országos kavicskataszter összeállítása Magyarországon gyakorlatilag befejeződött. A kataszter bir

tokában az egyéb adottságokkal való összevetés után kiválaszthatók azok a területrészek, amelyeken 

a kutatás megtervezése és lefolytatása Indokolt. A kataszter egy részletét egyszerűsített formában a ku

tatásra alkalmas területrészek kijelölésével a 2. ábra mutatja.

Limite d'exfension du 

complexe á graviers (T ) 

Isopaques du complexe

!-----1t n J
~
©

©

a graviers

ÉPAISSEUR DU TÓIT 

Moins que 3.0m 

3,0- 6,0m 

Plus que 6(0rn

------Limite du territoire dé-

signé pour la recherche

0 1 2 3 4  5km
I--------1--------1--------1--------1--------1

2. ábra Az országos kavicskataszter egy része a felderítő kutatásra javasolt területekkel

1.) Kavicsos összlet elterjedési határa; 2.) Kavicsos összlet vastagsági szintvonalai;

3.) Fedővastagságj 4.) 3,0 m alatt; 5.) 6,0 m fölött; 6.) Kutatásra kijelölt területek határa

b) A felderítő kutatás

A felderítő kutatás soréin azonos szintű tájékoztató jellegű feltártságot kell elérni, hogy a szóbajöhető te

rületeket egymáshoz viszonyítva értékelni lehessen. A kombinált feltárással a fúrásokat 500-1200 m távol

ságban /l-4 furás/km2/ célszerű kijelölni, míg a geofizikád méréseket 300-600 m-ként /4-10 db/km2/ végez

hetjük. Mivel ebben a kutatási fázisban már konkrét feltárási munkára Is sor került, lehetőség van a fel

tárt készleteknek közelítő minősítésére /C  ̂ kategória/. A feltárás lehetővé teszi, hogy kiválasszuk azt a 

területet, ahol a várhatólag legjobb a kavics települése /3. ábra/ és minősége.

c.) Előzetes kutatás

soréin a kavlcsréteg települési viszonyaitól függően általában 300-600 m-ként célszerű a furéisokat egymás

tól elhelyezni. A geofizikai mérőállásoknál - mivel a besűrítés a cél 150-200 m-es távolság ajánlható. A fú

rásokat és geofizikai mérőállásokat célszerű hálózatosán telepíteni, mivel a szabályos hálózat nemcsak a 

kutatás értékelését könnyíti meg, hanem lehetővé teszi felhasználását és továbbfejlesztését a részletes ku

tatásnál /4. ábra/.
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Limite du territoire de 

recherche (phase de 

reconnaissance) (T) 

Isopaques du gravier (2 )̂ 

ÉPAISSEUR DU TOIT 

□  Moins qu' 1,0m ( Í )

1,0-2,0 m 

2,0 3,0 m 

d  Plus que 3,0m 

Forages de la phase 

de reconnaissance 

— Limite du Territoire de

signé pour la recherche 

de la phase de recon

naissance
1km

3. ábra A felderítő fázisú kutatás eredménye

1.) Kutatási terület határa /felderítő fázis/; 2.) Kavicsvastagság izovonalai;

3.) Fedővastagság; 4.) 1,0 m alatt; 5.) 3,0 m felett; 6.) Felderítő fázis

fúrásai; 7.) Előzetes fázisú kutatásra kijelölt terület határa

Az előzetes kutatás értékelése után már lehetőség nyilik arra, hogy kijelöljük azt a területrészt, ahon

nan biztonsággal kitermdhető az igényelt kavicsmennyiség a kívánt minőségben. A feltárás lehetővé te

szi, hogy a szárított készleteket tovább minősítve "C^" "Cg” és "D" kategóriákba soroljuk.

Az adottságok és eredmények szerint egyes kutatási fázisok természetesen összevonhatók. Általában a 

kétfázisú kutatás betartása azonban szükséges és az előzetes fázis ennek megfelelően a kutatás jelle

ge szerint a felderítő vagy részletes fázishoz kapcsolódhat,

d.) Részletes kutatás

A részletes kutatás során az előző fázisok eredményeit összegezve és kiegészítve egyértelmű választ 

kell adni a kérdéses területen a bányatelepitését és a technológiáját befolyásoló minden lényeges műsza

ki és gazdasági feltételre. Végrehajtását az jellemzi, hogy viszonylag kis területen kell nagyobbszámu ész

lelési ponttal /fúrás, geofizika/ a  haszonanyag településének földtani, minőségi és műszaki viszonyait sza

batosan megállapítani. A közvetlen, ill. közvetett feltárási mód alkalmazása, vagy alkalmazásuk aránya min

dig a helyi adottságok függvénye. A részletes kutatási fázisban mindenesetre a geofizikának általános ki-
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aebb azé rop jut, mint az ezt megelőző fázisokban, mivel itt a ké s zlets zárni tásho z pontos réteg meghatározá

si és minőségváltozási adatokra van szükség, ezen kívül a minőségi vizsgálatokhoz nagyszámú mintaanya

got, valamint a talajvizállás várható szélsőértókeihez észlelési adatot is kell kapni.

A. kutató létesítmények egymástól való távolságát a települési viszonyok szabják meg. Nagy általánosságban 

az előzetesen készült és ismert feltárási adatok szóródási értékei is jó támpontot nyújtanak. Fentiek figyelem- 

bevételével a fúrások egymástól való távolságát 150-300 m, a geofizikai mérőállomásokét 100-200 m között 

célszerű felvenni. A részletes kutatás elvégzésével a számított készleteket B; C ĵ 111. alárendelten és D 

kategóriákba kell sorolni. Ezen kívül a művelés szempontjából is fel kell osztani a készleteket /mürevaló, tar

talék, stb/. A részletes kutatás értékelése során fontos minősítési feladat a készletek közvetlen építőipari fel- 

használás szerinti csoportosítása. A részletes kutatás eredménye szolgáltat végleges alapadatot a bányanyi

táshoz és az üzeni technológia tervezéséhez /5. 6. ábra/.

4. ábra A külön fázisban végzett előzetes kutatás

1.) Kutatási terület határa; 2.) Részletes fázisú kutatásra kijelölt terület határa; 

3.) Onga község belterülete; 4.) Fúrások /felderítő fázis/; 5.) Geofizikád mérőállá

sok; 6.) Kavicsréteg elektromos ellenállásának izovonalai
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Proportion gravier/tóit 

—  — Moins que 2,0 m 

2,5 -  5,0 m 

5,0-10,0 m 

Plus que 10.0m

©
©

®
7

Limite du terrifoire de recherch (p h a se  délaillée)

Forages (phase de reconnaissance)

Stations de mensurations géophysiques ( phase préalable)

Forages ( phase défaillée)

Isopaques du gravier

.Limite du Terrifoire propose pour mise en marche de ('exploitation
100 200 300 400m

_ j_____i--------1--------1

5. ábra A. részletes fázisú kavicskutatás eredménye

1.) Kavics-fedő arány; 2.) 2,5 m alatt; 3.) 10,0 m felett; 4.) Kutatási 

terület határa; 5.) Fúrások /felderítő fázis/; 6.) Geofizikai mérőállások 

/előzetes fázis/; 7.) Fúrások /részletes fázis/; 8.) Kavicsvastagság izo- 

vonalai; 9.) Termelés megindítására javasolt terület határa

3. Minőségi vizsgálatok

A kavics felhasználásra való közvetlen alkalmasságát, az előkészítő munka szükségességét és annak 

jellegét, a rrinösegl vizsgálatok döntik el. A feltárás keretében a minőségi vizsgálatok fokozatosságát 

is biztosítani kell és a kavicselőfordulás mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatánál és a ter- 

nelést befolyásoló egyéb körülmények feltárásánál összhangot kell teremteni.

Anélkül, hogy az egyes vizsgáatok részletes értékelését és az eredmények minősítő szerepét érinte

nénk, az alábbiakban a kavicsfeltárás keretében végzendő vizsgálatokat kizárólag az áttekinthetőség 

érdekében soroljuk fel.
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✓ -------Isopaques du tóit (sous le terrain M) ( t )

INONDATION DU TÓIT PAR L' EAU PHREATIQUE 

( DURÉE DE 182 JOURS ) ( 2 )

Sans eau phreatique (3 )

Inondation par 1‘eau phreatique entre 0(0 et 1,0m (4 )

Inondation par feau phreatique depassant 1,0m (5 ) 0 100 200 300 400 m
1 ______I_______I______I_______I

6. ábra A részletes fázisú kavicskutatás eredménye

1.) Fedővastagság izovonalai /M terep alatt/i 2.) Talaj vízborítás a fedőben 

/182 napos tartósság/; 3.) Nincs • talajvíz; 4.) 0,0-1,0 m közötti talajvizbori- 

tás; 5.) 1,0 m-nél nagyobb talajvizboHtás

a) Fizikai jellemzők

A kavics felhasználhatóságát leginkább szemcseösszetételéből Ítélhetjük meg. A jobb áttekinthetőség érdeké

ben az egyes fúrások anyagából, majd az egyes területrészekre vonatkozóéin súlyozott átlagos szemcsemeg

oszlási görbét kell szerkeszteni. Az átlagositott eredményekből a kavics finomsági jellemzőjét is meg kell ha

tározni. A közvetlen felhasználhatóságot a kavics Iszap tartalma befolyásolja. IVE vei az értékelését térfogat %- 

ban kell végezni, a szemcsemegoszlási vizsgálatok eredményét ennek megfelelően át kell értékelni.

b. ) Ásványtani jellemzők

A kavicselőfordulás anyagának ásványtani vizsgálata mind a földtani értékelés, mind pedig a minőségi Jellem

zéshez szükséges. Az ásványos összetételen belül különösen jelentős a csillám, földpát mennyiségének meg- 

meghatározása. A nehézásvány- és koptatottságl vizsgálatok inkább a földtani kép tisztázásához szükségesek.

c. ) A kémiai jellemzők

Legjelentősebb a szervesanyag- kén- és mésztartalom előfordulási arányának meghatározása, mivel ezek az 

összetevők a felhasználás lehetőségét csökkentik, esetleg kizárják.
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d ) A kavics termelését

befolyásoló körülményeket a tapadóképesség. míg a fedőanyag leművelésének várható körülményeit a fizikai 

vizsgálatok h  l jellemzik.

A kutatás különböző fázisában végzendő vizsgálatokat az 1, táblázat tartalmazza.

A vizsgálatok A földtani kutatás fázisa

jellege fajtája felderítő előzetes részletes üzemi

Széni évi zsgálat 

rétegenkénti + 4 4

fúrási átlag - 4 4 4-

területi átlag - - 4 4-

‘3

Iszaptartalom térf. % 

rétegenkénti 4 4-

1 fúrási átlag - - 4- 4

■ff
■3

területi átlag - - 4- 4

9 Finomsági modulus 

rétegenként! .
4

fúrási átlag - - 4- -
területi átlag - - 4 4

2io
Ua

Kőzetvizsgálat

földpát

csillámtartalom

nehézásvány

koptatottsági

Tájékoztató jel

leggel területen

ként 2-3 db nir>- 

tából

Részletesebb - 

átlag minden - 

harmadik fúrásból - -

Szerve sanyagtart. - részletesebb ellenőrző —

3
í

szulfáttartalom - részletesebb ellenőrző -

2 CaCÔ  tartalom - tájékoztató - -

5. A kavicskutatás építőipari jelentősége

A fázisonkénti gondos - a nyersanyagképződés genetikáját, települési viszonyait részletesen felderítő és 

elemző - nyersanyagkutatás eredményeként olyan átlagminőségü kavicstelepek kerültek feltárásra, amelyek

nek kedvező minősége lehetővé teszi, hogy osztályozó, mosó- és törőberendezések nélkül közvetlenül épi- 

tőipari felhasználásra kerüljön a kavics. Az 1,0 mill, m /év kapacitású és 30 millió m kavicskészlettel ren

delkező bányaüzem részletes nyersanyagkutatása és a felhasználás szerinti kategorizálása mindössze 0,5 

%-át teszi ki az ugyanilyen kapacitású osztályozó berendezés beruházási költségeinek.

Azon a törekvésen belül, hogy a kavics természetes állapotában Is megfeleljen adalékanyagként az igények

kel összhangba hozott optimális kapacitású osztályozók jelentősége mégis fokozatosan nő, mivel a minőségi 

betonelőállitás a korszerű épitésl technológiák térhódításával egyre inkább előtérbe kerül. Az osztályozott 

adalékanyag előállításának lényeges szerepe van abban is, hogy nintegy 20-30 %-os cement megtakarítás 

érhető el a hazai vizsgálatok szerint azonos termékszilárdság mellett. A minőségi betongyártás kavicsigé

nye azonban a teljes kavicstermelés mennyiségének csak kb. 20 %-a, tehát nem közömbös egyik felhaszná

ló szempontjából sem, a kutatás eredményessége és megbízhatósága, a beruházási költségek alakulása. Vég

eredményben az adottságok és lehetőségek figyelembevételével helyesen végzett mérnökgeológiai kutatás ered

ménye az építőipar cdkltüzéselt messzemenően szolgálja.


