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üSZAűilAGXAiíORSZÁG К ZU GATX IluS A.ji-j 'IAIiAü íATC) ATM Л ...l KUBANfAK 
ЗАЮС AF űLLíTáI'U , láBRtiüKüEŰLÜGIAI iS  KÖKOTEZLTF^LDTANI VISZOKYAI

Klespitz János +

északnyugat kagyarorszagon a Börzsöny, Cserhát és Mátra 
hegységek térségében levő allami kóoányakat az északmagyaror-
szági Kőbanya Vállalat üzemelteti.

nyugatról északkelet irányba haladva az aláűbi kőbányák
üzemelnek a térségben: 

n á n y e Kőzet Földtani kor
1. Szob Csáknegy amfibolandezit törtön
2. Bógrádkövesd Szanda piroxenandezit törtön
5. líogradkövesd nercei piroxénandezit törtön
•4. Karancs gránátos amfibolan- törtön

5« Gyöngyössólymos
dezit
piroxénandezit törtön

Cserkouánya
6. Gyongyössolymos riolit törtön

Kishegy
7. Becsk Csakanyko piroxénandezit törtön
Tehát a jelzett terület bányaüzemei kivétel nélkül -törtön idő-
szaki vulkáni kőzeteket 

A csákhegyi elsősorban

müveinek.

zuzottkövet elöailitó andezitbanya
a börzsöny hegység délnyugati részen, karianosztrától déli irány
ban található. A üalomvölgytoi keletre emelkedő Csáknegy tenger- 
szint feletti magassága 579 m. Morfológiailag egy erőteljesen le- 
pusztitott vulkáni kúp, észak irányban meredekebben /5ü0/ del- 
délnyugatra lankásabban /10°/ emelkedik ki környezetéből. A ka- 
lomvölgyhcz viszonyitott relativ magassága 200 m..
A malomvölgyi kőfejtő által 5 szintben feltart sötétszürke amxi- 
bolandezit a kiniilesi elválások, a tektonikai mozgások és nem 
utolsó sorban a robbantásos bányaművelés következtében törede-

+ is.iespibz János, HÉLíü földtani Szolgalat vezető
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zett, helyenként reteges, paaos, tömbös megjelenésű.
Az andeziten áttört világosazürke dacit, főleg a begy maga- 
saDb részén es deli oldalán települ. A világosszürke dacit az 
andezitnél gyengédben töredezett, vastagpados, tömbös megjele
nésű.
A dácit zúzottkő elöallitás tekintetében nem megfelelő, koráb
ban utburkolo kiskockák előállítására is hasznosították. 
Található az anaezit és aácit közötti átmeneti közetvaltozat is 
a banyában — barna színű, a dácithoz közelebb álló tömoös megje
lenésű — . Ezen kőzettípus elsősorban a csákhegyi oanya nyugati 
falszakaszán mutatkozik.

A terület földtani kutatása részletes fázisig megtörtént.
A jelenlegi feladat az andezit-dácit érintkezési zónájának resz- 
leteseDb feltárása. Igen uonyolult érintkezési felületről van 
szó, mely a Csákhegy gerincén nuzódik nyugat-kelet irányba.

A bangauzem fedőmeddő.iét humuszos termőtalaj es kőzettor- 
melekes agyag valamint agyagos kőzettörmelék kepezi. A humuszos 
termőtalaj alatti kőzet törmelékes agyag as agyagos kőzettörmelék 
1 - 2 m vastagságú. Csak lokális településben éri el a 4 m-t.
A fedő alatt az andezitben 4-5 m mélységig mutatkozik a lefelé 
fokozatosan gyengülő bontottság.

A bányaüzem termelését túlnyomó többségűén zúzottkő képezi. 
A zúzottkő szaDvány szerint a termeivény Z es HZ minőségű. Ezen
kívül terméskő előállítása is történik a oányában. a. dácitból 
korábban kiskockát is nasitottak.
A dunaparti rakouóról jugoszláv exportra korábban uszályokkal 
vizépitőkő szallitás is történt.

.n szandai anaezitbánya
A Cserhat hegység középső részén Mógradkövesatól mintegy 4 <m 
távolságra a xíyÉTy-KDK csapásu Szanda hegyen található, л tér
színből meredeken kiemelkedő /aoszolut maximális magassága 
545 m/ hegyvonulat morfológiája az andezit vulkanizmus szolgál
tatta kőzetanyag térbeli helyzetének és az erózió lepusztitó, 
terszinformaió tevekenységének eredményeként alakult ki.
Az KSZaKKü Pestviaeki Kőbanyák által üzemeltetett bánya zúzott- -
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követ termel.
A két bányaművelési szintben fejtett andezitre a felső szin
ten a töredezettség, reteges elválás, az alsóra az oszlopos 
kihűlési elválás jellemző.
»2 also szinten települő sötétszürke 1 cm-t is elérő porfiros 
földpat-lécemet tartalmazó tömött, kémény igen jó minőségű 
oszlopos elválásu /átmérő pO-60 cm/ kőzetet korábban faragott 
építőkőként is hasznosították.

A bányaüzem földtani kutatása megtörtént, rendelkezik meg
kutatottsági nyilatkozattal.
A kutatással megallapitast nyert az andezit térbeli nelyzete, 
a fekü /helvet oryozoás nomokkö es nomos/ felszínének es az 
andezit vastagságénak alakulása. A kutatással kimutatást nyert, 
hoby a kitörési kürtő a felső bányaudvar keleti részen Helyez
kedik el. Az itt melyitett kutatófúrás a feküt 6a m-ben nem 
erte el, mig az udvar nyugati részen az udvar alatti anaezit 
vastagsága mindössze 12 m. Uindez a következő bányaművelési 
szint nyitásánál fontos alapinformáció.

A Szanda hegy morfológiai helyzetéből eredően /meredek 
kiemelkedés/ a fedómeddö viszonyok nem kedvezőtlenek. A humu
szos termőtalaj a meredek lejtőkről erodálódott, itt az an
dezit kibúvásokban mutatkozik. A völgyeiben, iankasaoo lej
tőkön a fedő vastagabb. A kisebb mellékvölgyekben a bemosott 
agyagos lejtőtörmelék vertikális kiterjedése a lü m-t is el
éri. A oányaialakon az anuezit felső 1-2 m-es zónában töre
dezettebb. Lefedesi felaaatot csak a kisebb völgyekben loká
lisan felhalmozódott agyagos lejtőtörmelék okoz. a felsó 
szint nyugati falszakaszén több 10 m-es területen mutatkozó 
litoklázis rendszer menten a nidrotermalis оIdátvándorlás 
eredményeként képződött oelso meddő közbe település, л néhány 
mm-es, uraikoaóan függőleges hasaaekokban agyag, néhol az utó
vulkáni exhaláció következmenyeként sarga kenes kiválás is 
előfordul.

A bányaüzem termeivénye zúzottkő ivZ es 2 minőségben, ter
méskő. Az alsó szinten a sötétszürke oszlopos andezitből koráb
ban faragottkövet allitottak elő.
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A hergeli andezit bán;/a a Cserhát hegység centrális körzetében 
a bercelx hegy nyugati részen található. A Bércéi hegy Szanda 
he0gyel párhuzamosán Hyüw'y - KDK irányú gerincet, altot. A mere
deken kiemelkedő hegy vonulat legnagyobb magassága 476 щ Bf.
A hegy nyugati részen több évtizede működő bányaoan 358, 370 —
as 398 m-es szintemen történt művelés. Jelenleg a 370 m-es 
szinten folyik a termeles.
A bányászott kőzet a középső miocén időszakban kepzőuött pi— 
roxénandezit.
A sötétszürke vulkánit megjelenési módja oszlopos, ibös. Hé- 
teges elvárás a négy peremére jellemző. A oazaltosz_apók átmé
rője a 60-80 cm-t rs eléri.
A jelenleg művelt bányaterületen a kutatófúrások 300 m-es Bf. 
szintig jeleznek haszonkövet, alatta a helvót időszakban kép
ződött bryozoás meszes homokkő anyagú kőzet kepezi az andezit 
feküjet.

A feaőmeaaőb neuany dm humuszos termőtalaj alatt 1,0-1,5 m 
bontott andezit alkotja.

Az andezitet ért hidrotermális bontás eredményeként alakult 
ki a oelaö meddő, mely tőob 10 m-es b—D irányú zónákban mutat
kozik a banya területén. Ugyanez a tendencia az uj berceinegyi 
mutatás! területre is jellemző. A hegy f őcsap as irányára merőle
ges közel 2-0 irányú harantvölgyek kialakulása is ezen oontott 
zónák következményeként értelmezhető

A oanyaüzem termelvénye elsősorban Z es iíZ minőségű útépí
tési zúzottkő, alárendelt mertémben terméskő előállítás is tör
ténik. az egyszer tört andezitet kötélpályán szállítják a nog- _ 
ráümövesui vasutáliomas mellett levő törő es osztályozó műre, 
ahonnan továooi feldolgozás után a szemnagyság szerint oszta- — 
lyozott termék x'ogyaszbokaoz juttatása elsősorban vasúti szál
lítással történik.

A karancsí andezitbánya a Cserhát hegység északkeleti részén 
a mis narancs deli oldalán találnató. A dél leié lejtő mere
dem térszínen 515 m. Bf szinten telepített zuzottmoüzem közet- 
anya^at középső miocén gránátos amfioolandezit mepezi.
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iz andezit sötétszürke, porfiros szöveti!, Kémény, pados, töm
bös ne^óelenesü. A porfiros beágyazásodat leggyakrabban fold— 
pát, amíibol és gránát ásványok alkotják. Az andezit legna- 
gyoooreszt tömbös megjelenésű, de egyes szakaszokon a vízszin
tes irányú elválások következtében réteges.

A bányaüzem földtani kutatása megtörtént, rendelkezik 
megkutatottsagi nyilatkozattal.

A lémélyitett magfúrások és kibúvások alapjan az andezit 
íeküjét felsooligocén homokkő alkotja.

A homokkő nem csupán íeküt, de helyenként belső meddőt 
is képez, mivel az anoezit benyomult a homokkő összletbe es az
zal bonyolult térbeli helyzetben érintkezik.

A fedőmeddot képező humuszos termőtalaj vastagsága néhány 
dm, az andezitfelszin bontott zónába 0,8 - 1,0 m. Az összemo
sott eróziós törmelék a völgyekben halmozódott fel, az itt mu
tatkozó agyagos kőzettörmelék vastagsága a 4 - 5 m-t is eléri.

A bányaüzemben Z és NZ minőségű zúzottkő előállítás tör
ténik. Salgótarján térségében közúti szállitással jut el a fo
gyatékhoz.

á.vóng.yössolyaios Cserkőbányát a környezetvédelmi okok miatt fel
hagyott sastól anaezitDánya pótlására nyitottuk, ami a Mátra 
negység déli részen üyongyössólymos községtől északra, mintegy 
1,5 km távolságra a Hagyvölgy patak mellett talainató. A bá
nya telepitesekor egyeztetni kellett a Vízügyi Hivatallal, mi
vel a Hagyvölgy patak és völgye víztároló telepites tekinteté
ben perspektivikus •

Az egyszintes /udvarszint 272 m sii/ zúzottkő űzemoen bá
nyászott piroxénandezit sötétszürke, reteges, cserepes elva- 
lásu. a mélység felé az elválás paaos majd vastagpados.
A bányaudvar alatt mar a vastagpados elválás jellemző a kő
zetre.

Az andezit felett közvetlenül a felszini kőzet törmelék 
alatt, nelyenként kibuvásDan is sárga es vörös szinü oxiande- 
zit és pszeudoagglomerátum mutatkozik szeszélyes vertikális 
vas tagság-ingadozással. Helyenként a 10-12 m vastagságot is
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eleri, da matereken belül nirtelen Kivékonyodas' is jellemző 
településére. A vörös andezitösszlet zúzottkő előállítás tekin- 
teteoen Kedvezőtlen, tehát fedő es nelyenKsnt Kisebb mértékben 
belső meddőt képez, 'vastagság változásait üzemi földtani 
/porlurasos/ Kutatassál határoztuk meg, az optimális oányamüve- 
iési irány Kijelölése céljából.

A vörös anaeziteiőfordulas a zúzottkő termekben is megje
lenik, osztályozással a leválasztása nem oiduató meg. h'zert a 
bányaüzem az oxianaezit szeiemtív letermelesenek gondolatával 
fűglalKozik.
A bányaüzem vertimaiis irányú oóvitését a talajvizszint helyze
te es a Nagyvölgy patak is akadályozza.

a i'eaonedaot a numuszos termőtalaj és alatta vaitozo vas
tagságú fluviális kőzettörmelék /patakhordalék/ képezi.

A Kitermelt zuzottkövel a katra hegység déli előterét lát
juk el útépítési alapanyaggal. A termeK üzemből történő elszál
lítása közúton történik.

A oyongyössolynoa iLis-he.gyi rioiitoanya a latra hegység déli 
elótereoen Gyongyössolymos lözseg északi szelén kiemelkedő Kis
hegy D-DNy-i részén találnató. a Környezetéből meredeken kie
melkedő hegykup magassága 388 m at.

a torconal iaoszakDan Képződött riolitot korábban töDb 
szinten maveiteK. Jelenleg a Bányászat a 3őP m-es szinten van 
folyamatban.

A halványlila, szürke es sárga árnyalatú sávos /folyásos 
szövetű/ riolit nagyon szép építőkő. A számos Kőzettípus közül 
az üreges /litofizás/ es a miürofelzites /tömött/ tipus emlit- 
netö. a Kőzet réteges, tömbös elválásu. á tömböseDo aozetmeg- 
jelenés itt is a mélyebb szintekre jellemző. A hegy nyugati ré
szen elvégzett kutatás alapján a hegy magasaob részéin a xel- 
szin alatt 4 m—re, a négy lábánál már 20 m mélységben települ 
a vastagaob pados riolit.

A bányaterület rendelkezik megkutatottségi nyilatkozattal, 
mely szerint a Kimutatott riolit lábazati és falazókő céljára 
megfelelő*
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A feaómeddőt alkotó humuszos termőtalaj es az erózió ha
tására fellazult t014aeleK.es riolitösszlet 1,5 - 2,U a vastag
ságú.

A bánya kiemelt helyzeténei fogva hidrogeológiai szempont
ból problémamentes. A uányamüvelésnel csak a csapadékvíz elveze
tését kell megoldani.

A nem jelentős mennyiségű termeiveny elszállítása a bánya
üzemből közúton történik.

A Recsk- esakanyköi anaezitDaoya a matra hegység északkeleti ré
szén, Kecsk községtői délnyugatra mintegy 5,5 km távolságra a 
Csakanykó hegyen található.

A 415 m-es Bf szinten működő zuzottKo-üzem a hegyet észak
kelet irányból nyitotta meg .

A törtön időszakban Képződött világosszürke, tömött, kemény', 
szilankos töresd, oszlopos-tömbös megjelenésű szuDvulkani piroxén- 
andezit zúzottkő előállítás tekintetében kiváló. A Közel függő
leges Irányú elválások mentén a felszálló oldatok natasára a kő
zet felületén néhány mm-től 1-2 cm vastagságig átalakulás mutat
kozik /a kőzet bőrös/, ez azonban a Kőzet minőseget jelentősen 
nem rontja.
A szubvulkáni genetikából eredően a Kőzetben piromlasztikum köz-, 
betelepülés nem mutatkozik. Helyenként fordui elő hidrotermális 
bontásból eredő minőségromlás /beisö шеааб/.

A bányaüzem 415 m-es szintig rendelkezik megkutatottsági 
nyilatkozattal. Az udvar alatti andezit tömeg anyagát, térbeli 
helyzetét es minőségi viszonyait meg tovább szükséges vizsgál
ni. Az udvar alatti nyersanyag készlet kutatása azért is indo
kolt, mert az uj szint nyitása előtt meg keli aatározni a lekü 
/agyagos üledék/ nelyzetet, a felszínének szintingaaozásait.
A bányaüzem területén a meredekebb terszineuen a fedőmeddő je
lentősen nem zavarja a Danyamüveiest. Itt az anuezit kibúvás
ban mutatkozik. Csak a lankasabb területeken talaiuató a humu
szos rétegek alatt jelentősebb agyagos lejtő törmelék.

A bányaüzem termelését túlnyomó többségben zúzottkő teszi 
ki. Jelenleg kis mennyiségben utourkolo kiskockakő gyártásé
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is történne, amelyet a budai Var díszburkolásánál hasznainak 
fel.

A banyaiizem a térség legnagyobb zuzottkovet előállító kő- 
oányáóa. A termeivény kötélpályán £erül a recski vasút mel
letti törő-es osztályozómire, ahonnan a felhasználónoz törté
nő továbbszállítás kozuton és vasúton történik.

A bányaüzemek funkcionális tevékenységük során mint min
den más ipari létesítmény, a társadalom részere elengedhetet
lenül szükséges termék előállítás közben többé-kevesbé szeny- 
nj,ezik a környezetet.

Kedvezőtlen esetben a környezeti ártalmat okozó bányaüzem 
bezárására is sor kerülhet.
Például a tárgyalt terület téx’segeben levő Visegrad disznozugi 
anuezitöánya bezárását elsősorban az alaobi környezet-és ter
mészetvédelmi okok tették szükségessé:

- A bányaüzem természetvédelmi szempontból exponált he
lyen, Visegrádtól mintegy 1 km távolságra a Pilisi 
Tájvéuelmi Körzet területén található.

- A bányaművelés közben fellépő kiporzás a KüJÁb előírá
saiba ütközött.

- Súlyosbította a helyzetet a bánya környezetének üdülők
kel történő fokozatos beepitése is.

- A kőszallitás az idegenforgalmi szempontból exponált 
utón /11.sz. főközlekedési ut / történt.

- A dunaparti rakodóhoz vezető kisvasút keresztezte a 
Duna-kanyar forgalmát lebonyolító 11. sz. muutat.

A Szoo csaknegyi anaezitbanya térségében a 70-es evekben Növesz
tő robbantások következtében fellépő szeizmikus rezgések miatt 
voltak gondok Márianosztra községben /a lakóhazak falainak re- 
pedezese/. Műszeres mérések történtek az épületkárok окапак 
me0áliapitésára. A mérési információk eredményeként a bánya
üzemben csökkentettük az ejyidőben inditott roboanó töltetek
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mennyiséget, л szeizmikus rezgesek csökkenését eredményeztek a 
kobényaipar területén a koraooi asnás robDantások neiyett beve
zetett, iurolyua-akban végzendő millszekundumos sorozatrooüantá- 
sok. Jelenleg a kőbányaiparban mar ez utóbbi módszerrel törté
nik a közétjövesztes.

A Sagyvölgy patak völgyeben a Vízügyi Igazgatóság ivóviztérolót 
kiván letesiteni. üzért az itt üzemelő Csei’köoánya művelésével 
kapcsolatosan előírásokat foganatosított;

- A bányaművelést úgy kell végezni, ho0y a terület ne 
szennyeződjön.

- A tározó tér vizzarósága ne csökkenjen.
- Olyan létesitmeny nem telepíthető, ami potenciális szeny- 

nyező lenne.
- A 290 ш Af szint alatti készletet művelés szempontjából 

nem lenet iigyelembe venni.
- A szállítási utakat úgy kell megválasztani, nogy az el

kerülhetetlen szennyezés minimális legyen.
- A jövesztöroDDantás szeizmikus natasa ne karositsa a 

gátrendszert.

iermesze t- es köi-nyeze tvedelmi okomból eredően vált elengedne te 1- 
ienül szükségessé a sastoi bányaüzem oezarasa is.
Itt elsősorban a kiporzas es a Dányamüvelessel együtt jaro zaj 
/jövesztö és oatározó robbantások/ zavarta a környékén levő üdü
lőket. Üzenkivül a banya felhagyásánál tájvédelmi okok is közre
játszottak. z>ár a sascoi terület tetemes megkutatott asványva- 
gyonnal rendelkezik, a bányaüzem bezárását az illetékes hatósá
gok mégis szükségesnek tartották.

A kőoanyaipar szakembereinek egyik alapvető feladata a kobanya- 
üzemek környezeti szennyezésének lehetőség szerinti minimálisra 
csökkentése, mely felaiat csak a uányaüzemek geológiai Helyze
tének /kozetainőség, teiep-üles, nedaöviszonyok/ ismeret eben, azt 
figyelemoe véve es ahhoz alkaimszkoüva oicnató meg optimálisán.
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Горно-геологические, инженерно-геологические и геоло
гические условия окружающей среды государ

ственных каменоломень, встре
чающихся в западной части 

Северной Венгрии
Янош К Д Ш Ш Т Ц

Статья занимается инженерно-геологическими и геологи
ческими условиями окружающей среды андезитовых карьеров 
Соб-Чакхедь, Ноградкёвешд-Санда, Ноградкёвешд-Берцел, 
Каранц, Дёндёшшоймош-Черкёбаня и Речк-Чаканькё, а также 
риолитового карьера Дёндёшшоймош-Кишхедь, эксплуатируемых 
Северовенгерским Карьерным предприятием.

Об отдельных карьерах излагаются основные инженерно
геологические данные. Так например, типы пород, положение 
залегания, форма проялвения пород (столбчатая, пластовая 
и глыбовая отдельности). Статья даёт информацию в отношении 
пустых пород (внутренние и кровельные пустые породы), вли
яющих на разработку,качества пород и практического их при
менения.

Статья излагает причины закрытия андезитового карьера 
Вишеград-диснохедь с точки зрения геологии окружающей сре
ды, решение задач, связанных с отбойкой при помощи взрыва 
в Соб-Чакхедь, а также указания по водному делу, связанных 
с разработкой в Черкёбаня.
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Mine-geological, engineering geological and 
environment-geological conditions of governmental 
stone mines in the western part of liorth Hungary

János Xlespitz

The paper deals with the engineering geological and environ
ment-geological conditions of the andesite mines Szob-Csák- 
hegy, Hógrádkövesd-Szanda, iíógrádkövesd-Bercel, narancs, 
Gyöngyössólymos-Cserkőbánya and Hecsk-Csákánykő and the 
rhyolite mine Gyöngyössolymos-Kishegy exploited by the 
liorth Hungarian Enterprise for Stone Mines.
The basic engineering geological data will be presented 
about the single mining plants. So the rock types, the 
location of strata, the form of appearance of the rock 
/colunnlike, stratified, blocklike separation/. The paper 
supplies information concerning the rock refuse conditions 
/inner, covering rubbish/ influencing the mine working, 
the quality and practical utilization of the rock.
The paper informs about the environment-geological causes 
of closing the andesite mine Visegrád-Disznóhegy, the 
solution of tasks relating to the break by blast in Szob- 
Csákhegy, as well as the hydrological prescriptions about 
the working of the mine Cserkőbánya.
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁG NY-i RÉSZEITEK FÖLD TAHI TERMÉSZETVÉDELMI 
ÉRTÉKEI

. KORDOS LÁSZLÓ +

"Salgó-Tarján, magyar falu Nógrád vmegyében, 808 lak., ..haté
ra nagy, hegyes, de azért hasznos...Iíevét vette ezen helység 
a régi Salgó várról, ..felmenni nehéz, csak dél felől lehet, 
de ottan is bajosan, de feljutván egyszer, az alant fekvő s 
mindenfelé látszható hegyekre gyönyörű kilátás esik...Egyéb
iránt az innen való letekintés a mélységbe könnyen főszédülést 
okoz."

/FÉNYES ELEK, 1851/
"Salgó-Tarján. Magyarország legjelentékenyebb kőszénbányászata 
fejlődött ki itt a legújabb időben...Később előtűnt, hogy a ré
tegek itt rengeteg kiterjedéssel birnak,"

/TÓTH MIKE, 1882/

A "Mérnökgeológiai Szeminárium" helyszine, s a róla szóló kora
beli leirások konkrétan és átvitt értelemben is kitünően bemutat
ják azokat a lehetőségeket, s azt a szemléletet, amely a magyar 
természetvédelemre még napjainkban is hat. A védetté nyilvánított 
objektumok kiválasztásánál hosszú ideig, s még ma is elsődleges 
szempont a kuriozitás és a látványosság. Salgó vára védett, hiszen 
a város névadója, s olyan különleges, hogy megmászni is nehéz! 
Észak-Magyarország Ny*»! felében mindössze néhány földtani szempont
ból védett hely van, mint pl. Ipolytarnóc, Szanda-hegy vagy a 
Nógrádszakál melletti Páris-patak szurdoka és badeni feltárása.
A sámsonházai Vár-hegy kőbányája és a közelében kialakított sztra- 
totipus szelvény azonban már jelzi, hogy a múlt századot idéző, 
"védjük a szépet" elképzelés lassan a múlté.
Felmerül a kérdés, hogy a földtan szempontjából milyen természeti 
értékek a védendők? Általában és az előadás konkrét földrajzi

+ Kordos L. Magyar Állami Földtani Intézet 
1143 Budapest, Népstadion u.14.
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helyét figyelembe véve megkülönböztethetünk formáció sztrato- 
tipusokat, jelentős ősmaradvány lelőhelyeket, földtani látvá
nyosságokat, érc-teleptani objektumokat, barlangokat és forrá
sokat.

Észak-Magyarország ITy-i részéről 13 miocén formáció került 
leirásra, amelyek minden kétséget kizáróan a földtani megismerés 
alappilérei, s ezáltal a leginkább védendők. Ezek a következők: 
Zagyvapálfalvai Tarkaagyag Pm./Eggenburgi/, Gyulakeszi riolittufa 
Pm., Salgótarjáni Barnakőszén Pm. /Ottnangi/, Egyházasgergei 
Homokkő Pm., Garábi Slir Pn., Hasznos! Andezit Pm. ,.Póti Pm.,
Tari Dácittufa Pm./Kárpáti/, Nógrádszakáli Iv'árga Pm., Sámsohhá- 
zi Pm., Mátrai Vulkánit Fm./Bádeni/, Kozárdi Pm., Galgavölgyi 
Riolittufa Pm. /Szarmata/. Mindezek közül védelemben csak a Sám- 
sonházi Formáció részesül. Többnek nincs egyértelműen kijelölt 
tipusszelvénye /pl. Mátrai Vulkánit Formáció/, mig mások fúrás- 
mintákra alapozódtak /pl. nógrádszakáli Márga Formáció/. A föld
tan és a természetvédelem közös feladata, hogy ezeket, a nagy

részt nem látványos, működő vagy felhagyott bányaterületen fekvő, 
raktározott furómagokban konzervált kőzetrétegeket fenntartsa 
az utókor számára.A védelemnek megítélésem szerint ki kell ter
jednie az ezen rétegekből előkerült múzeumokban, vagy máshol tá
rolt mintákra, ősmaradványokra is, nem elegendő pusztán a tipus- 
szelvény helyszíni védelme.

Jelentős őslénytani lelőhelyekből közepesen ellátottnak te
kinthető az értékelt vidék. Héhány klasszikus feltárást tartunk 
nyilván, mint a gödöllői vasúti bevágást, a hatvani téglagyárat, 
a szurdokpüspöki kovaföld bányát, a szentkuti Szt. László-forrás 
feletti szelvényt, a nógrádszakáli Bertece-völgy faluvégi mollus- 
cás rétegeit, vagy ugyanitt a nevezetes bádeni növényienyomat le
lőhelyet. Újabb jelentős ősmaradvány lelőhely a hasznosi Vár-hegy 
tövében, a Éövicses-patak mentén megismert gazdag badeni-szarmata 
ősgerincest tartalmazó réteg. Mindezek védelme kívánatos, de nem 
létfontosságú. Elsősorban abban áll védelmi jelentőségük, hegy 
gazdag és rétegtani szempontból fontos voltuk miatt időnként kie
gészítő vizsgálatokra van szükség. Az elmúlt években ilyen igény 
merült fel például a hatvani és gödöllői gerinces lelőhelyeknél.
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Földtani látványosság óimén foglalhatók össze azok a geoló
giai értékek, amelyek komplex érdeklőde'sre tartanak számot. 
E területen leginkább ilyen Ipolytarnóc, amelynek története, 
hire, szakmai fontossága jogosan az országos jelentőségű 
védett területek közé sorolja. A kövesedett fatörzsek, az 
ujramegtalálásra váró cápafogas réteg, a több mint ötezer 
múzeumi példányt tartalmazó növénylenyomatok és több mint 
másfélezer állatnyom valódi különlegesség. Mindezekhez já
rul a több formációt érintő feltárássorozat, valamint a te
rület tájképi jellege. Ipolytarnóchoz hasonlóan már védett 
a Szanda-hegy, vagy a nógrádszakáli Páris-patak szurdoka. 
Szemléletes jó feltárásai, a terület földtani megismerése 
miatt állandó bemutatóhelyül szolgáló objektumok közül vé
delemre jogosultak még a mátraszöllősi mészkőbánya, a ka- 
zári széntelepes-cápafogas rétegsor, a litkei Krétahánya- 
völgy, a kisterenyei "földpiramisos" riolittufa terület, 
a bújaki parzszegélyt feltáró bánya, a visontai külfej
tés lábon álló fazörzsei, s ugyanitt a pliocén-pleiszto- 
cén határszelvényül javasolt rétegek, a cserhátsurányi el
feledett lábnyomos felszin, vagy távolabb a bánnal Kis-kc,. 
Asztagkő, a felsőpetényi bánya egyedülálló gipszkristályai.

Mindeddig nincs arról tudomásom, hogy kifejezetten érc- 
teleptani szempontok természetvédelmi intézkedéseket ered
ményeztek volna. A mátrai ércterület kifejezetten alkalmas 
lenne erre, miután nem egységes, kiterjedt bányafeltárásról 
van szó, hanem telérmezőkről, s azokra inditott hol megnyi
tott, hol felhagyott bányákról. Ezek ásványtani értékét leg
inkább a gyűjtők állandó figyelme jelzi. Koch Sándor nagy
börzsönyből 61, Gyöngyösorosziból 64 ásványt említett, utób
biból az innen leirt mátraitot.

Magyarországon minden barlang védelem alatt áll, első
sorban azért a tudományos lehetőségért, amelyet üledékcsapda 
jellegük biztosit. E területen a földtani adottságok miatt 
kevés barlang ismert: a Easzályon 10, a Börzsöny-Cserhát- 
Karancsvidéken 22, mig a Mátrában 15. Utóbbiban legjelen
tősebb irodalmu az ágasvári Csörgő-lyuk, mig kevésbbé fel-
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kapottak a gyöngyös orosz i hólyagüregek, vagy a Mátraszöliős mel
letti Függő-kői-barlang, amely andezitben kialakulva löszös ki
töltésében gazdag gerinces faunát tartalmaz.

A Mátra területének jellegzetessége az a nagyszámú ásványi 
anyagban gazdag forrás, a csevicék, amelyek hazánkban kétségte
lenül egyedülállóak, s meglétüket a helyi földtörténeti esemé
nyeknek köszönhetik, példázzák azt.

Előadásomban nem elsősorban javaslattétel volt a célom, hi
szen számos, földtani szempontból jelentős érték kimaradhatott 
az említettek közül. Inkább visszatérve a kezdő idézetekhez azt 
a megitélésbeli-szemléleti különbséget kívánom hangsúlyozni, 
amely a múlt és a jelen igénye között húzódik.
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Геологические природоохранные ценности Западной 
части Северной Венгрии

Ласло КОРДОШ

Статья желает дать ответ, какие природные ценности 
подлежат охране в области Ноград. Об этой территории описа
ны 13 миоценных формаций, представлящих собой «ратотипо- 
вые профиля и хранимые вмузеях остатки древних материалов 
подлежат защите. Значительны палеонтологические месторож
дения территории, таковы как Ипольтарноц, Ноградсакали, 
Бертеце и долина ручья Павиш, а также гёдёллёйские, хатван- 
ские месторождения древних позвоночных. Опознанное в ходе 
выполнения горных работ скопления рудного и нерудного сырья 
не изучаемо уже после закрытия шахт, поэтому их защиту 
следует обеспечить в период промышленного производства.
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Geological values of nature protection in 
the western part of llorth Hungary

László Koráos

The paper intends to render information about the natural 
values to be protected in county líógrád. Thirteen Idiocene 
formations have been described about this area which are 
stratotype profiles and ancient remainder material in 
museum, both are to be protected. The paleontological 
localities of the area important. These are Ipolytamóc, 
liógrádszakáli, the valleys of the brocks Bertece and 
Páris, as well as the sites of ancient vertebrata in 
Gödöllő and Hatvan. The metallic and non-metallic raw 
material compositions cannot be studied any more after 
closing the mines, therefore their protection must be 
ensured already in the course of the industrial exploitat
ion.

30



ÉSZAKMAGYARORSZÁG NY-1 RÉSZÉNEK FELSZÍNMOZGÁSAI 

FODOR TAMÁSNÉ +

Magyarország felszinmozgáscs térti]eteinek földtani-műszaki vizsgálata és 
katasztere negyei területi rendszerben - a KFH megbízásából - 1972-8o. 
között készült el, több intézmény részvételével.
A mozgáshelyek számbavételében a kezdeti években részt vettek a Földnérő 
és Talajvizsgáló Vállalat, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, a Bu
dapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszéke és a MÁFI megalakuló Terüle
ti Földtani Szolgálatai. A térképi ábrázolás 1:100 000 méretarányú lapokon 
történt, ezekhez adatlapok.és szöveges magyarázók tartoztak. Az előzetes 
adatgyűjtés és felmérés lehetővé - s egyben szükségessé tette az országo
san egységes rendszerű, tartalmú és azonos ábrázolási metodika kialakítását 
a mozgáshelyek terepi ellenőrzését, az eredmények irányelvek szerinti fel
dolgozását. A kataszter véglegesítése után összefoglaló értékelés készült 
12 megye és a főváros mintegy 1300 mozgáshelyéről, külön kötetben és tér
képeken. A megyék felszínmozgásait területi elhelyezkedésük, földtani ko
ruk, az elmozdulás nagysága, az okozott kár, a mozgást előidéző okok, az 
alkalmazott védekezési módszerek, a helyreálllitási javaslatok, további 
vizsgálatok, a mozgások kifejlődése, a mozgás ideje, és a mozgás tipusa sze
rint táblázatosán, szövegesen és áttekintő térképeken osztályozták.
A mozgáshelyeket az adatlapokon 1:25 000 méretarányú térképki vágatokon áb
rázolták, a megyei térképek 1:100 000 és 1:500 000 méretarányuak /1. ábra./. 
Teljesebbé teszi az anyagot a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat munkája
ként készült részletes, a telekhatárokat tartalmazó, kataszteri térképeken, 
a főbb mozgáshelyek lehatárolása és veszélyességi szempontból történt beso
rol ása.
• оNógrád megye mintegy 2544 km kiterjedésű területén 109 felszinmozgashelyet 
'térképeztek és dokumentáltak. A megye 130 településéből 50 település közi
igazgatási területén helyezkednek el. A helyszíni bejárás és feldolgozás

+Közpcnti Földtani Hivatal, szakági főgeológus

31



3972-78. között folyamatosan történt, a megyei összefoglaló értékelés 1979- 
ben fejeződött be, az Észkamagyarországi Területi Földtani Szolgálat mun
kájaként. A Föl cinérő és Talajvizsgáló Vállalat 28 mozgáshely kataszteri 
térképi lehatárolását és osztályozását végezte el.

Természeti földrajzi viszonyok
A felszinmozgásos folyamatok kialakulásának elsődleges okait Nógrád megye 
területének bonyolult szerkezeti-geomorfológiai adottságaiban, sajátos föld
tani felépítésében, változatos litológiai-rétegtani és hidrogeológiai vi
szonyaiban, a mozgások kiváltódásához kedvező éghajlati jellemzőkben, s 
nem utolsósorban az antropogén hatásokban kell keresnünk. A megye hárorme- 
gyed részét a középső részen ÉK-DK-i irányba húzódó Cserhát hegyvonulata al
kotja, amelynek nagy kiterjedésű részei 300-500 m tszf-i magasságúak. Nyu
gaton a Börzsöny-hegység, délkeleten a Mátra-hegység egy kis része tarto
zik a megyéhez, a legnagyobb'magasságot képviselve /Börzsöny 939 m, a Mát
ra két kisebb csúcsa Agasvár 789 m, Muzslatetö 8o5 m magasságú a tszf./
A megye déli részén a Cserhátalja 200-300 m tszf-i magasságú. Az északi ré
szen Karancs-Medves hegység vonulata alkot önálló tájegységet 500-700 m 
tszf- i magassággal. A Börzsöny és a Cserhát közé, D- i irányba beöbl ösödő 
Nógrádi-medence viszonylag alacsonyabb, 100-240 m tszf-i magasságú térszint 
képvisel.
A negye területe szerkezeti-morfológiai vonásait tekintve fiatalos, forma
elemekben gazdag vidék. Alapjában töréses szerkezetű, kibillent tönkrögök
kel, vulkáni takaróroncsokkal, árkos besüllyedésekkel uralkcdóan dombsági 
terület, hegységközi- és hegységeióteri medencesorokkal jellemezhető tér
szín.
A csapadék területi eloszlása változatos. A dombsági és hegységelőtéri té
tül eteken általában 600 mm körüli. A Börzsönyben a legtöbb 800 rrm, utána 
a Mátra-hegység következik 600-750 rím évi csapadékmennyiséggel. A Karancs 
környékén ez az érték kevesebb, 650-700 irm között ingadozik. Kevés a csar 
padék a megyei DK-1 részén a Gálgavidéken, a DK-i részen a Szuha-patak kör
nyékén és a K-i részen, Salgótarjántól DK-re a Zagyva-Bárra patak közötti 
területen, ahol az évi átlag csapadék 500 nm.
A természetes növényzet az erdőművelés következtében jelentősen átalakult.
Az erdőség területi aránya nagyobb az országos átlagnál, a megyében 14 %. 

Zárt, lombos erdőségek a magasabb térszineken találhatók, a dombvidéken
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csak a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területeken maradtak meg néhány 
kis foltban. A talajerózió elsősorban a dombsági területeken a legerőtel
jesebb. Nógrád hazánk legjobban erodált talajú megyéje; a szántóföldnek 
26 %-a erősen, 24 %-a közepesen, lo 9í-a gyengén erodált. Újra erdősítéssel 
csökkentik az erózióveszélyt.

Földtani felépítés vázlata
A megye területén több földrajzi tájegység találkozik, ennek megfelelően 
földtani rétegtani és szerkezeti helyzete is változatos. Csupán azoknak a 
képződnényegyütteseknek a vázlatos bemutatására van lehetőség, amelyek a 
felszinen, felszinközelben jellemzők, vagy felszínmozgás kapcsolódik hoz
zájuk.
Legidősebb felszíni képződmény igen kis területen a megye DNy-i részén a 
triász korú felső márgacsoport, daichsteini mészkő és tüzköves mészkő fá- 
ciesekkel.
A földtörténeti újkor képződményei alkotják a megye nagy részének felszínét 
A felszinmozgáscs folyamatok ezekhez a képződményekhez kapcsolódnak.
Eocén mészkő, márga és agyagok a DNy-i részén - a triász rögök közelében - 
találhatók.
Az oligocén kor képződményegyüttesei a mészmárga, homokkő, konglomerátum 
/Felsőpetény, Romhány/ és az agyag, agyaginárga fácies, K-’DK felé növekvő 
vastagságban. Záró rétegei homok, homokkő, homokos agyagmárga. A felső oli
gocén kifejlődésekben számos felszínmozgás alakult ki /Zabar, Bércéi, Bánk 
környéke/.
A miocén kort számos és változatos képződményegyüttesek képviselik. Ezek: 
szárazföldi, tengeri és vulkáni eredetű kőzetek jelentős vastagságban és 
kiterjedésben. A miocén alsó része konglomerátun, kavics, homok, agyag fá- 
ciessel indul /Diósjenő, Nagyoroszi környékén kis területen fordul elő/.
Az alsó miocénben képződött bamakőszéntelepes összlétből a szénbányászat 
a múlt század közepén megkezdődött. Több felszinmozgás a felhagyott bányák 
utóhatásaként jött létre /Mátraszele-Jánosakna/.
A terület vulkanizmusát az alsó miocénben riolitcs dácittufák szóródása 
vezette be, majd a középső miocénben újabb riolittufa került a felszínre, 
ezt a piroxénandezitek tufái és breccsái követik. Területi kiterjedésük 
nagy, andezitjei alkotják a Cserhát, Mátra, Karancs és a Börzsöny hegységek 
tömegét.
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A csökkent sósvizi kifejlődést különösen a Cserhátban agyagos, kavicsos, 
meszes formáció alkotja. A felső szarmata rétegek a Cserhát középső és ü-i 
részén fordulnak elő, kavics, konglomerátum, homok, agyag és agyagmárga ré
tegek vál takczásával.
A miocén korú képződményegyüttesek közül elsősorban a kárpátién eme it agyar 
gos-homokos-slir-összlete érdemel nagyobb figyelmet, mert számos nagyKiter- 
jedésü mozgás alakult ki benne. /Salgótarjánban csaknem az összes mozgás, 
Mátraszele, Nagybátony, Pásztó, Hont stb. környéki mozgások/. Ismertek, 
főleg az utbevágásckkal megbontott miocén tufaösszlet felszíni, agyagosán 
elbontott részében létrejött mozgások és kevesebb számban a felső miocén 
kavicsos agyagrétegsorban kialakult mozgások is.
A pliocén kor felsőpannóniai homokos agyag, agyag lerakódások a középhegy
ségi területtől D-re, főleg a Cserhátalján kerülnek felszínre. Helyenként 
laza, meszes homokkő és változó vastagságú földes, fás barnakőszén-rétegek 
közbetelepülése jellemző. A pliocén bazaltki törés képződnényei a megye K-i 
részén Somoskő-Zagyvaróna-Sálgótarján-Zagyvapálfalva-Báma közötti terüle
teken találhatók.
A negyedidőszaki folyó- és patakhordalék homokos kavics, agyagos kavics és 
holocén öntésiszap területi kiterjedésben és felszínmozgás szempontjából 
nem jelentős. A pleisztocén képződmények közül legidősebb az Ipoly-völgy 
középső szakaszától D-re található kavicstakaró foszlányok. A vörösesbarna 
lejtőagyagok /nyirok/ általában a vulkáni területek felszíni képződménye. 
Kőzettörmelékes szemcseösszetétele ellnére, montmorillonit agyagásványtar
talma miatt képlékeny, helyenként erősen térfogatváltozó. Jellemzője a viz- 
érzékenység, mely szilárdságcsökkenést von maga után, ezért felszínmozgások 
kialakulására hajlamos /pl. scmoskői bazaltvidék és mátrai utbevágások/.
A felső pleisztocént lösz, lejtőlösz, homokos lösz, kőzetliszt, kőzetlisz
tes agyag és lejtőtörmelék képviseli. A löszös képződmények vastagsága vál
tozó, Balassagyarmattól D-re és DK-re 10-15 m-t is elérhet, keletebbre vi
szont már erősen csökken. Számos felszinmozgás érinti ezeket a képződménye
ket.

Vízföldtani viszonyok
A megyében az Ipoly és a Zagyva folyók vizgyujtő területe különíthető 'el.
Az Ipoly a Nógrádi-medence É-i részéhez tartozó mélyedésekben folyik. Több 
süllyedékes területet érintve teraszos völgyszükiileteket alakított ki. Viz-
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gyűjtő területének csak egyharmada van hazánkban. Néhány közepes nagysá
gú patak Dobroda, Nagy-patak, Feketeviz, Lókos-patak, és több kis patak 
ömlik az Ipolyba hazánk terül étéről. A Zagyva az Északi-középhegység leg
nagyobb olyan folyója, amelynek vizgyüjtő területe az országhatáron belül 
fekszik. Alsószakasz jellegű része már a megyehatáron kívülre esik. A me
gye nagy részét elfoglaló Cserhát lefolyási viszonyai kedvezőtlenek, és ez 
csaknem az egész megyére jellemző. A vizfolyások szélsőséges vizjárásuak, 
vízhozamukat elsősorban a csapadékviszonyok befolyásolják.
A talajviz, mint a felszin alatti legelső, porózus kőzetekben jelenlévő 
viztipus a negyedidőszaki -pleisztocén és holocén- képződményekben tároló
dik. Ebből következik, hogy összefüggően az Ipoly, a Zagyva és a Kis-Zagy
va völgytágulataiban található. Vizjárása a felszíni vízfolyásokhoz nagy
mértékben igazodik, de általában kis mélységű a felszin alatt. 
Lejtőállékonyság szempontjából fontosabb a hegységi és dombvidéki területe
ken a patakvölgyeket kisérő talajviz, valamint a lejtőtörmeléke« szivárgó 
vize, mivel jelentős szerepük van a mozgások kialakulásában.
Rétegvizet tárolnak a felső oligocén és alsó miocén homokos, kavicsos ré
tege«. Az oligocén és miocén slir^összlet lencsésen tárolt kevés vize fel- 
szinmozgás folyamatok kiváltódásában döntő jelentőségű. A szarmata agyagos, 
homokos, kavicsos rétegei és a pannóniai üledékek is megfelelő viztartó ké
pességűek.

Felszinmozgások
A megye területének változatos földtani és domborzati helyzetéből eredően 
a kőzetegyüttesekben különböző tipusu és méretű felszínmozgások alakultak 
ki.
A szilárd, ellenállott) kőzettömeg felszínmozgásokban kevésbé aktív. Ben
nük általában a meredek sziklafel színeken következik be mozgás, omlás, kő- 
pergés, kőzet-aprózódás - ez az esetek nagy számában mesterséges beavatko
zás; kőbányászat, utbevágás stb. következnénye.
Az aprózódásból felhalmozódott kőtenger anyaga, helyenként kőfolyásként mo
zog a lejtőkön.
A vulkanikus kőzetegyüttesben is ismertek felszínmozgások, főleg a hegysé
gek magasan kiemelt peremén, meredek lejtőin, ahol a tufa-agg]cmerátumtö- 
megek vándorolnak lassan a mélyebb szintek felé. Legtöbb forma eredete a 
jégkorszak éghajlatváltozásainak következménye. A periglaciális suvadások,
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csuszamlásck azért mozgattak meg nagyobb kiterjedésű kőzettomeget, mert a 
változó településű agg] eme rá tun vagy tufa vizvezetőképessége és víztartal
ma is különböző és mozgási hajlamuk sem egységes/Mátraverebély környéke/.
A felszinmozgásekban résztvevő kőzetek uralkcdóan a lejtőüledékek, lejtő- 
tőrrel ékek, vörösesbarna 1 ejtőagyagek, löszös képződmények és az idősebb 
képződmények felső, fellazult, mállott zónái.
Több helyen a mozgásban résztvevő, pleisztocén-holocén képzdőmények vas
tagsága csekély, az elmozdulásban a feku képződményei is részt vesznek. 
Oiigccén agyagmárga, homok, homokkőt érintett 14 felszinmozgás, a miocén 
slir-összletben 40 helyen ismert mozgás.
A feldolgozott 109 mozgásból Salgótarján közigazgatási területén van a 
legtöbb 25 db /itt több az antropegén beavatkozás/, utána Mátraszele és 
Hont települések következnek 5-5 mozgáshellye], Érsekvadkert, Nagybátony, 
Szátok határában 4-4, Bánkon 3 mozgáshelyet regisztráltak. A többi telepü
lésben a mozgáshelyek száma 2 vagy 1 .
Hangsúlyozni szükséges, hogy a felszínmozgások vizsgálatában és katasztere- 
zésében az adatok jelentős része becsült, körülbelüli értékeket jelentenek. 
Egy-egy felszínmozgás adatai geológus, geográfus és talajmechanikus szak
ember külön-külön a helyszínen megállapított adatainak összevetéséből,a 
Területi Földtani Szolgálat újbóli helyszíni ellenőrzéséből, kiegészítő 
felméréséből és egységesített rendszerű feldolgozásából születtek. Kivételt 
képeznek azoknak a mozgásoknak az adatai, ahol megrendelés alapján feltárá
sok, részletes vizsgálatok /fúrás, anyagvizsgálat stb./ szakvélemények ké
szültek és a műszak:! védekezési tervek is ismertek.
A megyében arány] ag sok a nagyméretű fel szinmozgás, számuk 8 6. * Ide azok a

, 2mozgások tartoznak, amelyeknek területi kiterjedése nagyobb mint 250 m . 
Kilenc helyen a behatolási mélységük elérheti a 20-30 m-t /Becske, Bércéi, 
Felsőpetény, Lucfalva, Mátraverebély, Herencsény.Karancsalja, Kazár, Va- 
nyarc települések egy-egy mozgása/. Negyvennégy mozgásnál 5-lo m, harminc
két mozgásnál 5 m-nél kisebb á behatolási mélység. Közepes méretű felszin-, 2 - . . . . .  mozgás, 50-250 m kiterjedéssel, különböző behatolási mélységgé! 13 helyen,

2kisméretű 10-50 m nagyságú területtel 8 helyen ismert. A többi mozgás,2 . ,
10 m -ig terjedő területtel jelentektelen meretü felszínmozgásnak minősül.
A jelentéktelen méretű felszinmozgás sok helyen komoly károkat okozhat, a
nagyméretű felszinmozgás kártétele pedig lehet csekély.
A mozgásfolyamatok kiváltó okainak megállapításánál, a mozgásoknak kedvező
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természeti adottságok /domborzat, földtani felépítés, vízföldtani viszo
nyok stb./ jelentősége mellett, figyelembe kellett venni az emberi beavat
kozás hatását, mint közvetlen okozati tényezőt. 76 helyen az antropogén 
beavatkozás elősegítette vagy éppen előidézte a mozgás kialakulását. Ré
zsű kiképzéshez kapcsolódó felszínmozgások ismertek Bánk, Becske, Hasaios, 
Hont, Kisternye, Mátraszele, Nagybátony, Szente, Salgótarján stb. térségé
ben. -Antropogén eredetűek a meddőhányók mozgásai, az oldalfalak megfolyó- 
sodása /Mátraszele 1, Salgótartán 9, Kistemye 1. sz. helyeken/, vagy az 
alábányászott területek süllyedése /Kazár 2, Kistemye 2, Mátraszele 2, 
Nagybátony 3, Szátok 1 jelű mozgások/ és bánya-fel szakadások /Mátraszele 
3, Salgótraján 13 jelű mozgások/.
A mozgásformák többségükben összetetten jelentkeznek, igy nagy részük nem 
sorolható valamelyik adott mozgástipusba. A kataszteri adatlapokon a be
sorolást mégis megtettük. A szövegben volt lehetőség az egyes felszínmoz
gások összetettségének részletesebb elemzésére, az egyéni vélemények, ál- 
1ásfoglalások közlésére.
Az egységes nevezéktan használatában, a mozgástipusok szerinti osztályozás
ban biztos vannak hibák, de egy előnye van, az 1979-ben ismert 1300 fel
színmozgásánál egyformán, ugyanabban van a hiba. Ezt kiegésziteni, javíta
ni, finomítani már könnyebb. A Magyarországon ismert mozgástipusok min
degyike megtalálható Nógrád megyében /2. ábra/.
A meredek sziklafalakra jellemző kőzetomlásra példát Bér községben, a föld
omlásra Kistemye löszfalán láthatunk. Rétegcsuszást állapítottak meg 31 
helyen, rogyást vagy rcgyásos suvadást 23 helyen, suvadást 45 mozgásnál.
A kúszás, sárfolyás vagy földfolyás és törmelékmozgás száma kevesebb az 
előző típusokhoz viszonyítva. Egyéb mozgások cimszó alatt szerepelnek a 
gyakori utfelfagyás, a vonalas létesítmények törési helyei, a támfalak, 
hányok mozgásai, a földtalatti üregek fel szakadásai, a dinamikus túlterhe
léshez, vagy a több helyen előforduló térfogatváltozáshoz kapcsolódó moz
gások és meghibásodások.
A megye 109 felszínmozgásából aktivnak minősitettk 19-et, a potenciális 
mozgásveszélyes helyek száma 67, befejeződött mozgás, jelenleg stabil -23 
/3. ábra/.
Az okozott kár pénzbeli nagyságára vonatkozóan - néhány eset kivételével 
- csak megközelítő, inkább csak nagyságrendet jelző becsléseink vannak. 
Megbizhatóbb és részletesebb adatokkal rendelkezünk az okozott kár jelle
géről; milyen területet /erdő, legelő, szántó stb./, épületet /lakóház,

37



közintézmény, stb./ vagy vonalas létesítmény /ut, vasút, közmű stb./ érin
tettek és károsítottak. 7 mozgás épületet, 19 mozgás vonalas létesítményt, 
a többi mezőgazdasági terület, főleg legelőt érintett a megyében.
A felszinmczgásveszélyes területek feltárására, részletes vizsgálatára - 
országos viszonylatban is - nagyon kevés helyen került sor. Ugyancsak ke
vés a helyreállitási munkálatok, műszaki védekezések és műtárgyak helye 
és száma. Nógrád megyében 1979-ig 7 település 18 felszínmozgásáról készült 
tálajmeehanikai vagy mérnökgeológiai szakvélemény különböző terepi, labo
ratóriumi vizsgálatok alapján. A legtöbb részletes vizsgálat és szakvéle
mény Salgótarjánból van, nagyrészuket a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
készítette. Szakvéleményezett mozgáshelyek még: Becske /alagút/, Kazár 
/Mizserfa bányatelep/, Mátraszele /víztározó/, Mátraverebély - Tar /vasú
ti bevágás/, Nagybátony /vasúti bevágás, Dózsa-telep, Szoros-patak, Kata- 
1 in-függőakna/.
A helyreállítás és védekezés jó, célját elérte 10 helyen. A megépített mű
szaki védekezés nem megfelelő, rossz 9 mozgásnál. Kevés azoknak a helyek
nek a száma, ahol a mozgás lezajlása után rendszeres megfigyelés történne, 
de nem dicsekedhetünk azzal sem, hogy a védelmi műtárgyakat megfelelően el
lenőriznék, ritka, ahol gondoskodnak karbantartásukról.
Magyarország íelszinmczgáscs területeinek földtani-műszaki vizsgálata és 
katasztere - mérnökgeológiai kutatási téma programjának első része 1980-ban 
lezárult. Az elkészült - nagy mennyiséget kitevő - anyag elsősorban és elő
ször hazánkban a felszinmoZgások szántoavételét, állapot felvételét jelenti, 
számos más többirányú eredménye mellett. Tanácsok, tervező vállalatok, az 
állami biztositó és újabban a mezőgazdasági ágazat érdeklődik és kéri az 
anyagot, sürgeti felhasználásának biztosítását. Kéziratos példányai a Köz
ponti Földtani Hivatal adattárában és a Területi Földtani Szolgálatoknál, 
a működési területük megyéinek anyaga, az érdeklődők rendelkezésére áll.
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MEGYE
IJógrád FELSZINM OZGASOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA

HFiY- Salgótarján Pécskö domb 
—  támfalmozgás

SORSUM
1232-

0 0 0-15
TÁJEGYSÉGserhat hg. MOZGÁS IDEJE1974.VIII,11

MOZGÁS TÍPUS;’"csúszás /2 /
földtani viszonyok Holocén feltöltés,mio
cén eggenburgien agyagos kavicsos 
homok, homokos agyag, finomhomok, 
szürke agyag, alatta cementált re
pedezett homokkő.

HELYSZINRAJZ

vízföldtani yiszokyoá fala jviz nincs. A csa- 
padékvizből származó, a szürke a- 
gyag felszínén levonuló rétegvíz je
lenléte bizonyított. A vízelvezetés
ben a repedezett homokkő is részt 
vesz.
felszín hajiás, hovéhyzet, BEÉPÍTETTSÉG 35-4o° mere- 
dekségü, bevágásokkal, támfalakkal 
tagolt, többszintes épületekkel be
épített domboldal.

MOZGÁS LEFOLYÁSA. IDŐTARTAMA SEBESSÉGE
1974.VIII.22-én az ut megrepedt,
27-ijz a támfal lesüllyedt. A 
mozgás folyamatos jellegű volt.

VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI A területen le 
mélyült több mint 7o db fúrás, talaj 
mechanikai vizsgálatok,, állékonysá
gi, kolloidkémiai és vízkémiai vizs
gálatok történtek. 6 db talajmecha
nikai szakvélemény készült, ebből 
kettő a mozgás után. A vizsgálatok 
a mozgás okát tisztázták.

MOZGÁSKITERJEDÉSE

ELMOZDULÁSMÉRTÉKE

FÜGGŐLEGESEN kb. 3°. m
kb.l5o
kb. 8o

MOZGŐ TÖMEG kb.3o-4o e. m3
2 7 o - 3 O 0 m .B f l E N G E R S Z I N T  FELETT:

MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI
Barna kavicsos agyag:T?l =3o-4o Й; 
up=18-23£; Ip=12-17SS; e=o,47-0 ,6 2  
szürke agyag:WL39-51fj; Dp=21-25Ü 
Ip=18-260; e=o,49-o,59 oxidálódott 
részesíTT3S-4o/S, Up=2o-22S; 
Ip=18-2fe.

s kb. 1-2 t mozgás k̂özvetlen oka helytelen alapozás es civit ei ez еа,в a zavargó vizek a az* епуедох el azt- a ix ak«_
FÜGGŐLEGES: kb. 1-2

okozott kár: A támfal elmozdult, ki
billent, az ut károsodott, lakó
épület építését meg kellett állita ni. . — .— —

VÉDEKEZÉSI javasut áz u j védekezési müvek 
megépültek, a domboldal beépült. 
Időszakos geodéziai megfigyelés 
javasolható.

MEGÉPtrETT védekezési müvek: új tá m fa l  é p í t é s e ,  f e l s z i n i  v i z e l v e z e t é s  m egoldása, 
f e l s z í n a l a t t i  v i z e lv e z e t é s  m ego ldása  s z i v á r g ó r e n d s z e r r e l ,  megtámasz
t á s  b e to n b o rd á k k a l .

utánvizsgáut ideje, eredménye: A védekezési müvek megépítése után vizsgálat 
nem volt. Több utólagos helyszíni bejárás során újabb mozgásokra 
utaló nyomot nem találtunk.

irodalmi hivatkozás BI4E.Geot.Tiz.1975. 
TTV.St.64/12-75;V1ZSGÁUT0T VÉGZŐ SZERV: FTI.69/1615 tsz.

69/1617 tsz. 71-5o9 tsz.
a f i í f e s f  ̂és ̂ összeállította: Ter.Földt.Szolg.Salgótarján.,
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NÓ GR ÁD MEGYE F E L S Z I N MO Z G Á S O S  TERÜLETE INEK K A T A S Z T E R E  1979.

M = 1 : 5 0 0 . 0 0 0

3. ábra

JELMAGYARÁZAT 
# Aktív felszínmozgás
^ Potenciálisan veszélyes felszínmozgás
О Befejeződött felszínmozgás



Движения поверхности Западной части Северной Венгрии 
Тамашне ЗОДОР

Геологическо-техническое исследование и кадастр ополз
невых территорий Венгрии были осуществлены -  по поручению 
Центрального Геологического Ведомства -  в областной терри
ториальной системе в течение 8 лет с участием многих уч
реждений.

Местный объезд и обработка данных оползневых террито
рий области Ноград осуществлялись непрерывно с 1972 года, 
документирование было закончено в 1978 году, а обобщение 
по области -  в 1979 году.

Северовенгерской Территориальной Геологической Службой 
института MA.SH было выполнено -  на листах единой системы, 
в таблицах, на картах и текстово -  картографирование и об
работаны 109 оползневых мест территории площадью 2544 км*\

Основные причины формирования оползневых процессов 
следует искать в сложных геологическо-структурных, измен
чивых геоморфологических условиях, а также в специфичных 
литологическо-стратиграфических и гидрогеологических усло
виях территории, в климатических характеристиках, благопри
ятствующих возникновению движений и в антропогенных воз
действиях.

Встречающиеся типы движений: обвал, скольжение, опол
зень, ползучесть, отслаивание откоса, движения, вызванные 
подработкой и т .д . Движения затронули в основном сельско
хозяйственные территории (большинство их пастбища), 16 
движений -  линейные сооружения, 7 движений нанесли повреж
дения зданиям. В 18 местах была предпринята защита, из них 
9 соответствующих цели инженерных сооружений. Запрет на

строительство обосновано только у одной части территории с 
активным движением поверхности, однако предупредительные 
защитные мероприятия необходимы во многих местах.
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Surface movements of the western part of 
North Hungary

Tamásné rodor

The geological-technical investigation and cadaster of 
areas with surface movements of Hungary was implemented 
- on commission of the Central Geological Office - in 
the county area system with the participation of more 
institutions in the course of S years.
The in situ perambulation and processing of the areas 
with surface movements of county líógrád has happened 
continuously since 1S72, the documentation was finished 
in 1978 and the county-summary in 1979»
The District Geological Service in North Hungary of 
KÁPI mapped and processed lo9 places of movement from an 
area of 2544 txf on uniform data sheets, tables, maps and 
in text.
The primary causes of the surface movement processes must 
be searched in the complicated geological structural, 
variable geomorphological, special lythological-strati
fication- and hydrogeological conditions of the area, in 
the climatic parameters favourable for movements and in 
the antropcgene effects.
The types of movement: collapse, sliding, avalanche, 
breaking down, creep, slope peeling, movement originating 
from undermining etc. The movements affected mostly agri
cultural land /majority is pasture/, 16 movements damaged 
linear objects, 7 movements buildings. Protection was made 
in 18 places, from these 8 engineering objects are

corresponding to the purpose. A prohibition of construct
ion is reasonable only with one part of the areas active 
concerning surface movement but preventive protecting 
measures with more sites necessary.
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A KÖHHYEZETFÖLDTAHI TÉRKÉPEZÉS TAPASZTALATAI 
ÉSZ AKMAGY ARORS ZÁG HY-I RÉSZÉÉ

Józsa Gábor - Prakfalvi Péter

Az Émo-i Területi Földtani Szolgálat Eógrád, Heves és B.A. Z. 
megye területén működik és elsősorban az épitőenyagkutatá- 
sok koordinálásával, szervezésével, ellenőrzésével, átte
kintő mérnökgeológiai munkákkal, környezetföldtani, föld
tani-természetvédelmi feladat okkal, általános rendezési 
tervek földtani megalapozásával foglalkozik. Ezek közül a 
Salgótarjáni Épitésföldtani térképezést Dr. Kéri János is
mertette, a felszinmozgásos kataszterező munkát Dr. Fodor 
Tamásné előadása érintette.
Jelen előadásunkban egy másik, több éves program: Eógrád, 
Heves és B.A.Z. megye Ы=1:loo.ooo-es méretarányú felszíni 
szennyeződésérzékenységi térképezés Uógrád és Heves megyei 
lapját és ennek néhány' gyakorlati felhasználását ismertet
jük a rendelkezésre álló rövid idő alatt. -*•
A két megye igen változatos földtani felépitésü, melyet tö
mören, összefoglaló szerűen ismertetünk, mesterségesen ki
alakított földtani egységek vázlatos bemutatásával.
Ezek:
1./ A HY-Kógrádi oligocén glaukonitos homokkő és slirössz- 

let a Homhány-Hézsa környéki triász rögökkel, oligocén 
kiscelli agyaggal és hárshegyi homokkő rétegekkel.

Magyer Állami Földtani Intézet Északmagyarországi Területi 
Szolgálata, Salgótarján
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2. / A C3erhát andezittömegai és taláréi az 3-i részén
aiocén slirrel, a Ш -i részén miocén eggenburgien 
tengeri rétegekkel, a 3>-DK-i részén pedig bádenien 
molluszkás mészkővel, agyaggal, agyagnárgával és szá
razföldi összlettel.

3 . / Legváltozatosabb felépítésű a salgótarjáni barnakőszén-
medence a miocén ottnangien barnakőszéntelepes össz
lettel, oligocén glaukonitos homokkővel és slirrel, 
miocén kárpátién slirrel, a Xarancs andezittömegével, 
alsó-riolittufával, miocén eggenburgien tengeri és 
szárazföldi rétegekkel, és a Hedves bazaltfennsikjával, 
igen bonyolult tektonikával.

4. / K-ről a nógrádi barnakőszénmedencéhez csatlakozik a
Zabar-Pétervására környéki oligocén homokkő és slir- 
öaszlet, helyenként miocén eggenburgien tengeri és 
szárazföldi képződmények foltjaival.

5. / Ezt a tájegységet határolja D-ről a Mátra andezittömege,
változatos vulkáni képződményeivel, É-i részén kárpáti
én slirrel, alsó-riolittufával, miocén eggenburgien 
tengeri rétegekkel, Recsk-Bükkszék környéki kiscelli 
agyaggal, chlamyszos homokkővel, Sirok környékén közép
ső riollttufával, Verpelét környékén miocén bádenien, 
nolluszkás mészkővel, agyaggal, agyagmárgával és szarma
ta szárazföldi összlettel.

6. / K-ről a Bükk mészkő- és pala-tömege és az ezt körülvevő
miocén barnakőszéntelepes összlet, kárpátién slir, 
chlamyszos homok, homokkő, kiscelli rétegek, diabáz- 
összlet, alsó- és felső riolittufa határolja Heves me
gyét.

7. / D-ről a Cserhát a Mátra és a Bükk előterének pannon
lignittelepes összlete húzódik a felső pleisztocén, ho- 
locén üledékekkel.
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A felszíni szennyeződésérzékenységi térkép szerkesztéséhez 
a kiinduló alap a földtani térkép fedett és fedetlen vál
tozatának vízföldtani értelmezése, a különböző célú kuta
tófúrások felső 3o m-ének áteresztőképességi viszonyainak 
értékelése, különböző vízföldtani térképek, hidrológiai 
térképek értékelése volt.
Szakirodalmi adatok alapján megbecsültük az egyes összletek, 
képződmények áteresztőképességi viszonyait és elvégeztük 
szennyeződésérzékenységi minősítését.
Négy kategóriába soroltuk a képződményeket és a közlekedési 
lámpa színeit alkalmazvaábrázoltuk az érzékenységet.

1 kategória - lila szin
Pelszini szennyeződésre erősen érzékeny képződmények, első
sorban karsztosodott mészkövek. Az ilyen összletekbe a szeny- 
nyezés bejutása és tovaterjedése nagyon gyors. Szennyezés e- 
setén a mélységi vizek is veszélyeztetve vannak.
A két megyében ide tartoznak a Romhány-Nézsa környéki triász 
rögök, a Bükk-fennsiki mészkövek és a Bervai-tipusu mészkő.

m-
2 kategória - piros szin

Pelszini szennyeződésre érzékeny porózus képződmények, a vi
zet jól vezetik és tárolják. Ide soroltuk a kavicsos, homo
kos vizvezető rétegeket. A két megyében a leggyakrabban elő
forduló szennyezésre érzékeny üledékek a folyóvízi durva* 
törmelékes teraszok, kitöltések, futóhomokok igy a Zagyva, 
az Ipoly, a Lókos, a Tárná és a kisebb patakok völgyei.
Az idősebb képződmények közül pedig a hárshegyi homokkőössz- 
let, a széntelepes rétegsor homokosabb részei, a chlamyszos 
homok, homokkő és a lignittelepes rétegcsoport homokosabb 
összetételű részei.

3 kategória - sárga szin
Pelszini szennyezésre kevésbé érzékeny, félig áteresztő, vagy 
áteresztő és vizzáró képződmények váltakozásából álló rétegso
rok tartoznak ebbe a kategóriába. Ide soroltuk azokat az össz- 
leteket is amelyeknél - adatok hiányában - nem eldönthető,
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hogy áteresztő vagy vizzárő-e.
A leggyakrabban előfordulók közül ide soroltuk a glaukoni- 
toa homokkövet, a magmás kiömlési kőzeteket, amelyeknek 
nagymértékben függ a vizvezető képességük a repedezettségük- 
tól és az elbontottságuktól, a barnakőszéntelepes réteg
csoport kevésbé homokos részeit, a pannon lignittelepes 
összletet, a fiatal üledékek kőzetlisztes, iszapos részeit, 
homok-agyag váltakozó rétegeit.

4 kategória - zöld szin
iblszini szennyezésre legkevésbé érzékeny, túlnyomóan viz- 
záró, vizrekesztő képződmények, amelyeknek az elterjedési 
területén a legkevésbé valószinü a szennyezések mélybeszivár
gása és tovaterjedése.
Ebbe a kategóriába soroltuk a triász agyagpalát, az oligocén 
kiscelli rétegeket, az oligocén és miocén slirt, a vulkáni 
tufákat, amelyeknél figyelembe vettük a kation- és anion 
megkötő szerepet is, a tengeri és szárazföldi agyagokat, a- 
gyagmárgákat és a fiatal üledékek agyagos részeit, 
így állt elő a bemutatott két felszini szennyeződésérzékeny- 
ségi térkép.
Szerkesztése során jöttünk rá mennyire kevés áteresztőképes
ség! vizsgálat készült az egyes rétegekből, azok is általá
ban konkrét vízkutatási területen. így munkánk egyik legna
gyobb fogyatékosságának azt tartjuk, hogy a kategóriahatárok 
kevésbé számszerűek, inkább tapasztalatiak, szakirodalmiak.
Ez egyben a továbbfejlesztés irányát is kijelöli: regionális 
vizvezetóképességi vizsgálatok szükségesek a képződmények 
besorolásának további finomítására. Erre jó példát szolgál
tatnak a francia BRGM ilyen irányú térképezési munkái. 
Szükséges elkülöníteni a vertikális áteresztőképességet 
/beszivárgás/ és horizontális áteresztőképességet /tovater
jedés/. A hulladékok környezetkimélő, vízszennyezést megaka
dályozó elhelyezése iránti igény nagyon fontossá és szüksé
gessé teszi az' ilyen irányú vizsgálatokat.
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A számszerű vizsgálatok hiánya nem akadályozott meg bennün
ket abban, hogy különböző célú hulladékelhelyezési munkák
hoz ne használjuk fel a szennyeződésérzékenységi térképet. 
Természetesen a térkép méretaránya csak regionális tervezés
hez használható, a konkrét területek további részletesebb 
vizsgálatokat igényelnek, /sekélyfurások, áteresztőképességi 
vizsgálatok/
Héhány gyakorlati példát és annak tapasztalatait szeretnénk 
bemutatni.
Az OKTH megrendelésére, Budapest loo km-es körzetében 
/Hógrád megyére eső területen/ két veszélyes hulladéklerakó
hely javaslatát tettük IJézsa és Hagymező környékén. Ezeket 
az ELGI felszini geofizikai mérésekkel és kontroll paraméter 
fúrásokkal megkutatta, amelyek pozitiv eredeményekkel zárul
tak. Sajnos ezeknek a területeknek a felhasználását leginkább 
szubjektiv okok akadályozták meg.
Szolgálatunk készítette el az OKTH megrendelésére Hógrád és 
Heves megye veszélyes hulladékai elhelyezésének földtani meg
alapozását.
A területek kijelölésénél a meghatározó alapelv a megfelelő 
földtani képződmény kiválasztása volt, ami lehetővé teszi 
a biztonságos elhelyezést a legminimálisabb műszaki létesít
mény kiépítésével, felhasználásával.
Természetesen ezen kivül - a lehetőségekhez mérten - szem e- 
lőtt tartottunk vízföldtani, morfológiai szempontokat, mező- 
gazdasági, erdészeti érdekeket és a szállítási távolságokat 
is. Ezek az elemek mind a költségcsökkentő tényezők közé tar
toznak.
Komoly gondot okozott- figyelembevéve a kommunális hulladé
kok elhelyezésének tapasztalatait is - hogy minden érintett 
szerv belátás nélkül ragaszkodik a saját érdekeihez és nin
csen rendező elv, ami alapján az egyeztetés megoldható len
ne. Továbblépést jelentene,ha az érdekelt szervek hasonló
an feldolgoznák és térképen rögzítenék a munkaterületük a- 
datait. Ezen térképek összegzése már sokkal pontosabb és
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használhatóbb információs rendszert biztositana a hulladék
lerakóhelyek kijelöléséhez, ami lerövidítené és kiiktatná 
a hosszadalmas egyeztetéseket.
Ezen kivül nagyon fontos az emberek szemléletét megváltoz
tatni a hulladékok elhelyezésével kapcsolatosan /alapos tájé
koztatás, anyagi érdekeltség/.
A Uógrád megyei Tanács-tói a VATI-ÉGSZI kapta a megbizást 
a kommunális hulladékok Eógrád megyei elhelyezésének megszer
vezésére. A megye területét körzetekre osztották, amivel a 
szállítási távolságok csökkentését és a körzeten belüli szer
vezett gyűjtés é 3 szállitás gazdaságos megoldását segítették 
elő.
Ezen kivül felmérést végeztek a körzetekben keletkező hulla
dékok mennyiségére és minőségére is.
Ilyen adatok birtokában jelöltük ki földtani alapon a kör
zetekben a lehető legoptimálisabb helyen a hulladéklerakókat. 
Ennél a munkánál már könnyebbséget jelentett az ÉGSZI koor
dináló tevékenysége.
Ihat engedjék meg, hogy néhány szakszerűtlen elhelyezésre 
hívjuk fel a figyelmet, amelyek igen elterjedtek, de meg
vizsgálásuk sok hasznos tapasztalatot nyújthat:
1. / A Salgótarjáni Kohászati Üzemek a gyárban keletkező pác

levet egy salakhányó oldalán teraszosan kialakított me
dencékben helyezik el. Ennek leszivárgását remekül fel
tárta az építésföldtani térképezés során a tárolótértől 
1 km-re a talajvízben kimutatott igen magas SO^ ionok 
mennyisége. Ezen oldatok tovaterjedése a vizek szennye
zése mellett komoly károkat okozhatnak az épületek alap
jaiban is.

2. / A szippantott hígtrágyák elhelyezésének egyik legelter
jedtebb módozata a szikkasztás. Ott érik el a legnagyobb 
hatásfokot, ahol kavicsos réteg található. Egyben ez a 
legnagyobb ellentmondás is, mivel vizbeszerzés szempont
jából ezek fontos területek. Megoldásként a teraszos-üle- 
pitómedencés eljárás javasolható.
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3./ Balassagyarmat, Jobbágyi és Pásztó környékén a hulladék 
elhelyezése veszélyezteti az Ipoly és a Zegyva kavics
teraszát, amelyek igen fontos vízbázisok.
A KÖVIZIG Vízföldtani Osztálya felé konkrét javaslatot 
tettünk Jobbágyinál a szennyeződés kavics-teraszban tör
ténő továbbterjedésének vizsgálatára megfigyelőkutak 
segítségével. Ezen információkat fel lehetne használni 
a már meglévő, szakszerűtlen elhelyezés kihatásának meg
ismeréséhez és a szennyeződés továbbterjedését megakadá
lyozó módozatok kialakításához.

4«/ Komoly gondot jelent az a tény is, hogy a felvakban es 
építkezésekhez helyi jellegű homok- és kavicsgödröket 
alakítottak ki, amelyek a későbbiek folyamán kínálták a 
hulladékkal történő feltöltésük lehetőségét. Ugyanez áll 
a nagyobb felhagyott bányagödrökre is.
Sajnos ezek a képződmények általában jó vizv'ezetők és igy 
veszélyeztetik a falvak kutjainak vagy a vízbeszerzési 
területek vizeinek minőségét.

A hulladékelhelyezés országos gondjai bizonyítják, hogy a 
szennyeződésérzékenységi térképek készítésével a líÁFI. Terü
leti Szolgálatai helyes irányba indultak el. Ezek a gondok 
egyre sürgetőbbé teszik további elméleti és gyakorlati kuta
tások szükségességét, alapozva a magyar földtani irodalomban 
évszázadok alatt felhalmozódott ismeretanyagra, mielőtt még 
felszíni és felszínalatti vizeink szennyezettsége kritikus 
érték alá nem süllyednek.
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Опыт картирования геологии окружающей среды 
в западной части Северной Венгрии
Габор ЙОЖА - Петер ПРАК4АЛВИ

Статья описывает карту чувствительности к загрязнению 
областей Ноград и Хевеш, подготовленных в 1981-ом и 1983- 
ем году в Территориальной Геологической Службе, а также 
оценку геологических образований по их чувствительности к 
загрязнению. Описывается опыт реализации предложений для 
сзалок, разработанных к комплексной научной разработке по 
размещению отходов в области Ноград, а также выполненные 
до сих пор целевые геофизические исследования.

Несколькими практическими примерами иллюстрируются 
проблемы неумелого размещения и влияние ожидаемого загряз
нения вод.
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Experiences of the environment geological mapping 
in the western part of liorth Hungary

Gábor Józsa - Péter Prakfalvi

The paper informs about the map of pollution-sensitivity 
of the counties iíógrád and Heves prepared with the 
District Geological Service in 1961 and 19S3 and the 
qualification for pollution sensitivity of the geological 
formations. The experiences of proposals -for deposits 
prepared for the complex waste deposit study of county 
liógrád, as well as the expedient geophysical prospecting 
effected until now will be presented.
The problems and the expectable water polluting effect 
of the unworkmanlike depositing will be illustrated by 
a few practical examples.
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S A L G Ó T A R J Á N  É P Í T É S F Ö L D T A N I  A T L A S Z Á N A K  B U K T A T Á S A

K e n  Janos

Az atlasz felvételi és részben szerkesztési munkáit 1972-74-ben 
végeztük. 1974-1981 között átszerkesztési munkák, nyomdai elő
készítés és nyomdai munkák történtek.
Az 1:5000. és l:10000-es részletes felvételi térképváltozatokat 
a nyomdai költségek csökkentése és a könnyebb kezelhetőség ér
dekében 1 :1 0 0 0 0 , illetve l:2 0 0 0 0 -es méretarányra változtattuk.
A 26 térképváltozatról 13 adatrögzítő úgynevezett dokumentációк 
térkép, 12 tematikus térképváltozat, illetve összefoglaló szel
vény és egy eredménytérkép.

, , 2A terkepezett terület 45 km amely magaban foglalja a varos tel
jes beépített területét és a kapcsolódó fejlesztési területeket. 
Az épitésföldtani vizsgálat a külszinközeli képződmények felső 
20 m-re korlátozódik elsősorban, kivételt képez az alábáryászott 
területek vizsgálata. A térképezés módszerében eltér az orszá
gos gyakorlattól, ugyanis 90 %-ban arhiv kutatási eredményeket 
használtunk fel /közel 2 0 0 0 db fúrás megközelitóen loooo kőzet
tani, kőzetfizikai adata/ és ilyen módon a hasonló területű tér
képezés töredék költségét használtuk fel.
A vizsgálat eredményeit összefoglaló átlagos épitésföldtaniszel
vényben foglaltuk össze, a területi elhelyezkedést két változa
tos /fedett, fedetlen/ földtani alaptérkép, geomorfológiai tér
kép, negyedkori rétegek térbeli helyzetét ábrázoló térkép, ta
lajvíz helyzetét minőségét bemutató térkép változat szemlélteti. 
Az alábányászottság helyzetét 4 lapból álló változat rögzíti.A 
szintetizáló eredménytérkép szolgálja a város fejlesztési lehe
tőségeinek épitésföldtani alapját. A furáspontokat rögzítő tér
képváltozatok és az ehhez tartozó magyarázókötetbon rögzített 
kőzettani, rétegtani, kőzetfizikai adatok nemcsak az eredmény
térképek adatszerű alátámasztására szolgál, de nagy segítséget 
nyújt területismertető mérnökgeológiai szakvélemények összeál
lításában, /városrészek részletes rendezési tervei/ felmerült

+ Magyar Állami Földtani Intézet
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mérnökgeológiai problémák gyors megoldásában.
A város és körn y é k é n e k  földtani viszonyait bemutató térképvál
tozatok k i e g é s z í t ő  információját szolgálja az átlagos épités- 
földtani szelvény, amely a ter ü l e t e n  előforduló és az emlitett 
térképváltozatokon ábrázolt földtani rétegek földtörténeti, kő-, 
zettani, á s v á n y t a n i ,  kőzetfizikai átlagértékeit foglalja össze. 
Felszinközelben előforduló l e g idősebb földtani képződmény a fel -i 
ső oli g o c é n - a l s ó  miocén homokkő. Részben meszes, részben agya
gos kötésű, s z i l á r d ,  jó teherbírású kőzet. Területi elhelyezke
dése alárendelt, morfológiailag kiemelt területek. Időrendi sor
rendben k e l e t k e z e t t  következő földtani képződmény az u.n.szá
razföldi r é t e g c s s z l e t , amely szeszélyesen települő homokkő, ho
mok, kavics, kőzetlisztes agyag és kövér agyag rétegekből épül 
fel. Általában jóteherbirásu réteg, szeszélyes településénél 
fogva - nem m e g f e l e l ő  rézsükiképzés esetén - felszinmozgásra 
hajlamos k ü l ö n ö s e n  ott ahol 15 - 3o° közötti lejtóhajlásu domb
oldalt képez / P é c s k ó  Domb/.
A felszinmozgások oka a heterogén kőzetösszetétel, a lehtós te
rep, az e g y e n s ú l y  nagymértékű megb o n t á s a  az épitési területek 
kialakításával a beszivárgó c s a padékvíz semleges feszültségnö
velő hatása, az agyagos kőzetek v i z felvevő képessége, csuszóla- 
pok kialakulása. Külszinközeli elterjedése jelentős a városban 
és a közvetlen környéken. A szárazföldi rétegösszletre telepü
lő alsó r i o l i t t u f a  erősen bontott, agyagos kifejlődésü, plasz
tikus indexük 5o % körüli, szilárdságuk alacsony ennél fogva kis 
teherbírású c s u s z á s v e s z é l y e s .
Az ottnongi barnakcszéntelepes ö s s z l e t  lényegében homokos, kó- 
zetlisztes r é t e g e k b ő l  épül fel. Iparilag hasznosítható képződ
ménye a barnakőszéntelepek voltak, mürevaló készleteiket az 
1800-as évek v é g e  és 1970 között kibányászták.
A széntelepes rétegösszlet épitésföldtani paraméterei jók, é- 
pületek, m ű t á r g y a k  alapozására alkalmas, nem csuszásveszélyes, 
kivéve a l o k á l i s a n  települő III. kőszéntelep feküjét képező 
szürke mocsári agyagot. A külszinközeli megjelenés a viszony
lag kis m é l y s é g b e n  /3o - 5o m/ lezajlott bányászati tevékeny
séget is jelenti , ami a műtárgyak elhelyezését neheziti nagyon 
körültekintő geotechnikai vizsgálatot igényel.
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Az alábányászottság mélységi viszonyait, területi elhelyezkedé
sét, a művelés idejét az alábányászottsági térképváltozat szem
lélteti. Kis külszini elterjedést képvisel az időrendi sorrend
ben következő miocén-kárpáti emeletében keletkezett chlamyszos 
homokkő és gyengén cementált homok. Ez a képződmény jó épités- 
földtani paraméterekkel rendelkezik állékony, nem csuszásve- 
szélyes, teherbiró kőzet.
A miocén - kárpáti emeletében keletkezett homokos - meszes ale- 
urit /slir/ viszonylag nagy elterjedésü elsősorban a jelenlegi 
városhatáron kivül. A nagy vastagságban települő tengeri kifej- 
lódésü képződmény mérnökgeológiai paraméterei nagyon jók. Épü
letek és műtárgyak alapozására kiválóan megfelel. Ki kell acn- 
ban emelni az erősen bontott, esetleg áthalmozott felső kőzet
réteget. Erről a szakaszról már nem mondható el mind az a jó 
tulajdonság mint az ép kőzetösszletről. Itt elsősorban az a- 
gyagásványtartalom a betelepült tufaszórás bentonit tartalma 
rontja a kőzet jó tulajdonságait.
A térképezett területen nagy kiterjedésben települ a pleiszto
cén korú lejtőtörmelék, amely az ismertetett idősebb kőzetek 
áthalmozódásával keletkezett.
Összefoglalva a negyedkori rétegek épitésföldtani értékelését 
megállapíthatjuk, hogy eléggé heterogén rétegek. Jellegüket 
meghatározzák azok a szálban álló kőzetek amelyekből létrejöt
tek. Az esetek többségében kőzetfizikai jellemzőik eltérőek,ez 
elsősorban a tömörségben és a szilárdságban jelentkezik. Épüle
tek, műtárgyak alapozására megfelelőek, rendszerint kiváló töl
tésanyag, jól tömöríthető. A beépített terület nagy részén, a 
városközpontban, a völgyekben változó vastagságú, fiatal het- 
lyenként konszolidálatlan, kisteherbirásu patakhordalék tele
pül .
Az agyagos üledékek a kövéragyag határán vannak. A magas hézay-r 
tényező, az alacsony egyirányú nyomószilárdság konszolidelatlan 
nem teherbiró, helyenként elég nagy szervesanyagtartalmu rétog- 
összletről tanúskodik.
Amint az építési gyakorlat is mutatja ezek a rétegek nagy ter
helésre érzékeny, modern épületek alapozására nem alkalmasak, 
vonalas létesítmények esetében is /ut-vasut/ nagyon sok helyen
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talajcsere alka l m a z á s a  szükséges. A mélyalapozások tervezésé
nek elsősegitése érdekében a vastagsági viszonyokat külön tér
képváltozaton ábrázoltuk.
Az alábányászottságot ábrázoló térképváltozatról már az előző
ekben emlitést tettünk. A megfigyelések azt igazolják, hogy bá
nyászatból eredő épületkár egy-két esetet kivéve az utóbbi 25 
évben nem volt.
Lényeges megállapitása a vizsgálatainknak, hogy a b á n yaürege
ket úgynevezett öregségi vizek töltik ki. A rétegek egyensúlya 
ezzel a nyomás al a t t  lévő vizzel szorosan összefügg.
Az épitésföldtani viszonyok lényeges eleme a tektonika. Az ar- 
hiv bányaművelési térképek segitségével a vetők irányát, elve- 
tési magasságát p o n tosan m e g lehetett határozni. Az ÉNY-DK,ill. 
az ÉÉNY-DDK-i csapásu vetők rendszere lépcsős vetőkkel kialaki-i 
tott sasbérceket és tektonikai árkokat hozott létre. A főszer
kezeti elemeket létrehozó mozgások a miocén bádeni emeletében 
zajlottak, fi a t a l a b b  mozgásra utal a bazaltvulkánossághoz kö
tött szerkezeti elemek létrejötte.
Épitésföldtani jelentőségük elsősorban abban van, hogy visz o n y 
lag széles v e t őzónák /vetőrajok/ alakultak ki, a vetőzónákat 
gyakran lazább anyag tölti ki ami nagyobb megbontás esetén fel- 
szinmozgásra hajlamos.
A morfológiai viszonyokat á b r ázoló térképváltozat rögziti a vá
ros és környékének változatos külszini arculatát. A változatos 
lejtőjű, völgyekkel szabdalt dombokat, a kőzettani felépités, 
a megújuló tektonizmus a paleo és neoklimotológiai tényezők ha
tására már a felsómiocénban kezdődő denudáció alakította ki.
A lejtős tömegmozgások egyrésze fosszilis s u v a d á s , jelentős ré
szük azonban antropogén jellegű felszinmozgás. A jelenlegi fel- 
szinalakulásbar. nagy szerep jut az antropogén folyamatoknak u- 
gvanis az emberi tevékenység hatására olyan természetes folya
matok is kiváltódnak, amelyek természetes viszonyok között e- 
gyáltalán nem játszódtak volna le, vagy egyes folyamatok abnor
málisán felgyorsulnak. Ezt igazolják az elmúlt 25 évben lezaj
lott felszinmozgások.
A térképezett terület vízföldtanára jellemző, hogy a vizzáró- 
rossz vizvezető kőzetek kevés rétegvizet tárolnak. A csapadék-
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viz jelentős része rövid időn belül a külszínen távozik számos 
időszakos vízmosást hozva létre. Talajvizet az alacsonyabb lej
tők hordaléka és a völgyek talpán lerakodott fiatal képződmé
nyek tárolnak.
A talajvizek szulfáttartama változó, helyenként kiugróan magas 
/2000 mg/1/. A. változó szulfát^artalmat lokális szennyezés o- 
kozza /salak h á n y ó k , ipari üzemek/.
A térképsorozat lényeges változata az épitésföldtani szinteti
záló térkép/ épitésalkalmassági térkép/ ahol vizsgálat eredmé
nyeként beépítésre alkalmas és alkalmatlan területeket jelöl
tünk ki.
A térképváltozat nagy segítséget nyújt az általános és részle
tes rendezési tervek összeállításához és a város rekonstrukci
ós munkáinak tervezéséhez.
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Представление строительно-геологического 
атласа г. Шалготарьян

Янош КЕРИ

Строительно-геологический атлас г.Шалготарьяна содержит 
26 вариантов карт. Из 26 вариантов карт 13 вариантов карт 
являются документационными, фиксирующими данные, а 12 - те
матическими вариантами карт.
Картографированная территория составляет 45 км£т, включающей 
в себя всю застроенную территорию города и примыкающие тер
ритории развития. Исследования ограничиваются на верхних 
20 м-ах близповерхностных отложений.

Картографирование по своему методу отличается от госу
дарственной практики, так как им использовались 90 %-ов 
архивных результатов исследований (приблизительно 10.000 
петрографических данных 2000 шт скважин, карты-оригиналы 
территории бурого каменного угля, разработка которых велась 
в течение 100 лет).
Результаты исследований обобщаются средним строительно-ге
ологическим разрезом в качестве геологического образования, 
распространение по территории фиксируется вариантами геоло
гических, геоморфологических, синтетизирующих карт и карт 
грунтовых вод и степени подработки.

Варианты карт, фиксирующие точки скважин и зафикеиро- 
ванные в относящемся к ним объяснительном томе петрографи
ческие, стратиграфические данные служат не только для под
тверждения карт результатов по данным, но оказывают значи
тельную помощь в составлении инженерно-геологических отчетов 
по ознакомлению территории, а также и з быстром решении 
возникших инженерно-геологических проблем.
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Presentation of the building geological atlas 
of Salgótarján

János Kéri

The building geological atlas of Salgótarján contains 
26 map-variations. Prom the twenty six map variations 
there are thirteen of data filling documentative and 
twelve of thematic character.
The mapped area is 45 bn and contains the total built up 
area of the town and the connected development areas.
The investigations are limited to the upper 2o и of the 
surface-near formations.
The mapping differs in its method from the countrywide 
practice, namely it utilized archive prospecting results 
in 9o /0 /nearly lo.ooo petrographic and rock physical 
data of about 2ooo drillings, original иарз of a brown 
coal area exploited in the course of loo years/.
The result' of the investigation is summarized' correspond
ing to each geological formation by an average building 
geological profile, the areal extension is fixed by map 
variations, concerning geology, geomorphclogy, groundwater, 
undermining and synthesis.
The map variations fixing the boring' points and the pet
rographic, stratigraphic and rock physical data fixed in 
the explaining volume belonging to above do not serve only 
for the datum-like supporting of the result-maps but render 
a great assistance in the composition of land-informative 
engineering geological expertises and the solution of 
engineering geological problems in a rapid way.
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A NÓGRÁDI-MEDENCE ВARNAKÖSZÉNBÁNYÁSZATÁVAL KAPCSOLATOS 
MÉRNÖKGEOLÓGIAI, KÖRNYEZETFÖLDTANI PROBLÉMÁK

Palla György*

A magyar szénbányászat 25 Mt/év termeléséből 1 Mt/év

mennyiséget, azaz 4 8S-ot a Nógrádi Szénbányák biztosit.
4 mélyművelési aknája van, melyekből:
Kányás lakossági szenet termel, jelentős fejlődés előtt áll.
Új lejtősaknát mélyítenek és szénmosőt is fognak építeni. A 
lefejtendő szénvagyon jelentős része Mátraverebély község, a 
21. sz. műút alatti terület.
Tiribes néhány hónap múlva bezáró bánya, melynek a szénvagyo- 
na elfogyott.
Szorospatak és Ménkes energetikai szenet termelnek. A jövő 
feltárásai a Mátra északi előtere felé, illetve a szénmedence 
keleti pereme felé irányulnak.
lelenleg 3 kis külfejtést üzemeltetünk, melyek elsősorban ener
getikai szenet biztosítanak: Nyirmed, Kazár-Pólyos és Homok- 
terenye-Kótetó. A szénen kívüli tevékenységet főleg a Nagy- 
bátonyi Gépüzem, a Kisterenyei Építészet, valamint a Tervező 
és Földmérő Iroda biztosítja.

A nógrádi szénbányászat szerepe a korábbiakban jelentősebb 
volt, de jelene és jövője is bíztositott. 1 Mt/év, illetve en
nél nagyobb termelés szerepel a távlati tervekben. Szénvagyon 
szempontjából Kányás kb. 2010-ig, Szorospatak és Ménkes az ez
redfordulóig működhet.

x csoportvezető geológus 
Nógrádi Szénbányák
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Megkutatott, megtervezett bányaterület Mizserfa-II, valamint 
2 kis kapacitású külfejtés. A földtani kutatás jelenleg a Cser
hát reményeit tisztázza, részletes fázisban vizsgálja a Kányás- 
hoz csatolható Bikkvölgy széntelepeit, intenzíven keres külfej
tési lehetőségeket.

A Nógrádi Szénbányák rövid bemutatása után néhány mérnök- 
geológiai, majd környezetföldtani témát ismertetek.

1/a. Mátraverebély község aláfestése 
Kányás déli bányamezeje 15 Mt-ás földtani vagyont jelent. Átla
gosan 1,86 m vastag széntelep van 180 és 560 m közötti mélységek 
ben. Az árpádkori templomra végleges pillér lett kijelölve.

A község lakóházai preventiv megerösitést, a mozgások befe
jezése után helyreállitást, néhol szanálást igényelnek, szükség 
van 20 db készenléti lakásra is (203 MFt.).

A vasútvonalnál rendszeres geodéziai megfigyelés, sebes
ségkorlátozás, sinleerősités javitása, a hegesztett sinek ha
gyományosra cserélése, zúzott kő ágyazat salakágyra cserélése, 
jelentős kivilágítása javasolt, mely 88 MFt.

Megerősítést, javitást igényel a Zagyva víztározója, híd
ja, az elektromos távvezeték, a községi közművek, utak, a 21. 
sz. főközlekedési ut, a temető kb. 76 MFt költséggel.

A 367 MFt. összköltség 14,5 Mt vagyonnál cca. 25 Ft/t 
fajlagos bányakár vagy pillérfelszabadítási költségnek felel 
meg. A KBFI-tanulmány a költségek ütemezését 1985-1999-es 
időszakra részletesen megadja.

1/b. A kőtetői külfejtés rézsüszöqének vizsgálatát a 
KBFI végezte. Végleges rézsűnek negyedkori üledékben 35°, mig 
miocén kőzetben 55° felel meg - a tanulmányuk szerint, amely
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gyakorlati tapasztalatokon és megfigyeléseken alapszik. Ideig
lenes rézsűként 70° engedhető meg. A kanalas kotrógépek jövesz- 
tése-rakodása nyomán 4-6 m magasságú 90°-os falak keletkeznek, 
melyek instabilak. A nyesőládák jövesztése-szállitása során 
a szélen 70° betartása szükséges.

Az ismert rézsüállékonysági vizsgálatok, amelyek pl.
Kézdi Talajmechanika cimü könyvében találhatók meg, nem kerül
tek alkalmazásra sem a KBFI-tanulmányban, sem egyéb vizsgála
tokban.

2. / A bányászat környezetszennyező hatása eltörpül egyes 
iparágak, mint pl. a kohászat, a villamos-energiaipar, a vegy
ipar környezetre gyakorolt káros hatása mögött. Ennek ellenére 
néhány területen a negativ hatás jelentős:

a . / A széntüzelés okozta légszennyezés
nem elhanyagolható mennyiségben kerül a légtérbe füst, por, 
korom, SO2, N0 formában. A vállalatnál termelt szén elégetése
kor évente 66 t S09 , több, mint 3 ezer t C0, 107 t N0 és kb.
80 t. szilárd anyag kerül a légtérbe. Ez a szennyeződés a ti- 
szapalkonyai és Gagarin hőerőművek környékén, valamint a nógrádi 
városokban-falvakban, azaz a felhasználási helyeken jelentkezik. 
Jobb hatásfokú tüzelőberendezések alkalmazásával a légszennye
zés mértékét kis mértékben csökkenteni lehet.

b. / Nem lebecsülendő a meddőhányók okozta szennyeződés 
sem. (Gondoljunk az égő meddőhányókra, a szél okozta szennye
ződésre, valamint a heves esőzések okozta lemosódásokra!) A 
korábbi bányászkodás meddőhányói ma már a környezetben alig 
észrevehető dombokká alakult ak, melyeket növényzet boritott 
be. Kisterenyénél az egyik régi meddőhányó piros salakját ter
melik, árusitják.

6 3



A működő bányák meddőhányói elsősorban homokos-agyagos 
kőzetekből állnak, de a kis részben kikerülő szén, korhadt fa, 
különféle szemét szemnek-orrnak kellemetlen jelenségeket okoz.

c. / A külfejtés okozta talajmeqbontás (Pólyos, Kötető, 
Nyirmed) közel 150 km területet érint. Ezen területek rekulti
vációja (ujrahasznositása) elengedhetetlen, és a közeljövő fela
datát képezi. Ujrahasznositásuk a tervek szerint kb 12 MFt-ba 
kerül. Vállalatunk a végleges rézsűk kialakítása után a talajré
teg felhordását, a növényzet kialakítását a Tsz-ekre bízza.
A rekultivációt a későbbi felhasználd csinálja.

Az 198A-ben részletesen megkutatott Homokterenye-Tóaljai 
külfejtési lehetőség a Zagyva-patak völgyében van. A külfej
tés idejére a víz átemelését kell biztosítani. A művelés utáni 
rekultivációként halastó létesítése is szóba kerülhet.

d . / A külfejtési szén szállításánál és feladásánál fel
lépő légszennyezés és zaj szintén károsítja környezetünket.
A 8 tonnás teherautók Mátranovákon a Petőfi utcában olyan ráz- 
kódtatást, zajt, port okoztak, hogy az úttest átalakítását kellett 
vállalatunknak elvégeznie. A szénosztályozó porelszívásának 
megoldása 1,2 mFt-os beruházással megoldható lenne.

A környezetvédelem a mélybányászati munkahelyeken elő
forduló káros hatásokkal is kapcsolatba hozható. A széntároló 
bunkereknél, a szállítószalagok mellett gyakori a szénpor, a 
munkahelyi különszellőztetők mellett nagyon nagy a zaj, a le
vegő sem azonos minőségű az erdei kirándulások során csörgedező 
pat ok mellett beszívott levegővel.
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azaze. / A mélyművelési bányák kiemelt vize 2300 m^/nap,

1,6 m^/perc. A vízben lévő összes sótartalom, a magas oxigén

fogyasztás és a magas lebegőanyag-tartalom miatt a korábbiakban 

2 MFt/év vízbírságot kellett fizetni. A bányai zsompok jobb 

kihasználásával és a kányási felszíni ülepítő helyreállításával 

a lebegőanyagtartalom jelentősen csökkent, és a tározőtér lehe

tővé teszi a bányavíz megfelelő időpontban történő leengedését

a Zagyvába. 1983-ban a szennyvízbírság 50 e.Ft/év-re csökkent. 

Későbbiekben a bányavíz fejtési üregbe is kerülhet, igy a víz

kiemelésre sem lesz szükség.

f. / A hulladékok célszerű elhelyezésére jó példa a Kis- 

terenyei Üzemnél van. Vegyes tüzelésű kazán üzembehelyezésével 

az ipartelepen képződő összes fahulladék (fűrészpor, kéreg, 

háncs) eltüzelése lett biztosítva, ami olcsó energiát is j e 

lent .

3./ A szénbányászat fúrásos kutatása során néhány helyen 

vizkifolyást tapasztaltunk. Mv-106 fúrólyuk 1967-től 1984-ig 

adott olyan ásványvizet, amely a minősítését az összes oldott 

anyag, a szabad C O 2 és a magas jódtartalom alapján kapta. A 

21. sz. főút mellett sokan megálltak üvegeket, demizsonokat 

megtölteni, vinni hazára. Ennél a fúrásnál kútkiképzés nem volt, 

csupán a vezércső maradt benn. A víz elapadása valószínűleg 

a kútkiképzés hiányából, és nem a rétegvíz jelentős nyomáscsök

kenéséből adódott. A közkedvelt ásványvíz kifolyásának biztosí

tásához a fúrólyuk ismételt átfúrására, áramlásmérő karottázsra 

volna szükség, mely után műanyag szűrő beépítése történhetne 

meg kútkiképzés céljából. Akadályt, problémát jelent a csak

nem félmillió Ft költséghiány.
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Kisterenye-8ányatelep vasúti megállóhely közelében a múlt 

rendszerben m é l y ü l t  fúrás ma is több 1/perc hozamú csevicét 

szolgáltat rendszeresen odajáró "vendégeinek". A csevicés kutak, 

források, a C 0 o -veszélyes bányászkodás a mátrai andezit-vulka- 

nizmus utóhatásának tulajdonithatók.

1983-84-ben cserháti szénkutató fúrásokban több helyen 

felszínre jövő langyos vizet kaptunk. Sámsonháza falu melletti 

dombon, a 16/a számú fúrás 45 1/perc-es 37°-os vizet adott kút- 

kiképzés nélkül. Felhasználó nem jelentkezett, pedig a vízszegény 

nógrádi med e n c é b e n  nem volna szabad sokáig lezárva tartani ezt 

a meleg vizet.

összefoglalva elmondható, hog у a néhány, röviden ismer

tetett témában, valamint egyéb vonatkozásban is igényli a Nóg

rádi Szénbányák a mérnökgeológia . és a környezetvédelem tudo

mánynak elvi és gyakorlati eredményeit.
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Проблемы по инженерной геологии и геологии окру
жающей среды, связанные с бурокаменно-уголь- 

ной промышленностью Ноградского бас
сейна

Дьердь ПАЛЛА

Производство I МГ/год Ноградских Угольных шахт обеспе
чивается 4-мя стволами шахт с разработкой подземным спосо
бом и 3-мя небольшими карьерами с открытым способом разра
ботки.Подработка села Матраверебей и формирование откосов 
разработки открытым способом означают актуальную инженер
но-геологическую проблему. Влияние деятельности предприятий 
по загрязнению окружающей среды ощущается на некоторых 
территориях:

загрязнение воздуха, вызванное угольной топкой, 
загрязнение, вызванное породными отвалами, нарушение 
грунтового массива разработкой открытым способом, 
транспортировка угля по шоссе, добыча рудничной воды, 
образование отходов.

В ходе буровой разведки угля во многих местах нашли 
углекислые минеральные воды, считающимися последствием 
андезитового вулканизма гор Матра.
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.Engineering geological and environment geolo
gical problems concerning the brown coal mining ci' 

the líógrád-basin

György lalla

The production of 1 lit/уear of the nógrádi Coal Hines 
is assured by 4 deep working shafts and 3 snail open
works. The undermining of the village hitraverebeiy and 
the shaping of the openwork-slopes represent the actual 
engineering geological problem. The environment polluting 
effect of the activity of enterprises can be observed in 
some fields:

air pollution by coal firing, pollution caused by 
hillocks, soil destruction by openworks, coal transport 
on highways, lifting of nine water, wastes.

In the course of coal prospecting by drilling in more 
places mineral water containing carbonic acid was found 
which can be attributed to the posterior effect of the 
andesite-volcanism in the Hátra.
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A NÓGRÁD-CSERHÁTI KUTATÁSI TERÜKET FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSEKOR 
VÉGZETT ÉFITÉSFÖLDTANI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

Siposs Zoltán x

Az 1960-as években fellendült hazai beruházások és a külföldi 
munkavállalások lehetőségeinek megjelenése nyomán egyre inkább 
szükségessé vált a mérnökgeológiai munkák és kutatások kiter
jesztése mind mennyiségi, mind minőségi szinten. Az 1970-es 
évek közepétől a felszinre került egyre több környezetvédelmi 
probléma pedig indokolttá tette, hogy környezetvédelemmel egé
szítsük ki a mérnökgeológiai munkákat. Mindezek fontosságát 
igazolták az időközben történt beruházások.
Id.Noszky Jenő /16/ által 1939 évben készitett Cserhát hegység 
földtani térképe megjelenése után több mint negyedévszázaddal 
1967 évben Hámor Géza /3, 4/ irányításával megkezdődött a 
Cserhát-Nógrád vidék ujratérképezése. A földtani térképezés 
már korszerűbb módszerekkel és eszközökkel készült. 1:25 000- 
es méretarányú térképezés során segítségül vettük a légifény
képeket. Ezekről az uj földtani felvételekről 1:50 000-es 
összefoglaló földtani térképet adott közre nyomdai utón a 
Magyar Állami Földtani Intézet / MÁFI /. Az összefoglaló fe
detlen földtani térkép Hámor Géza vezetésével, Czakó Tibor, 
Jankovics István, Siposs Zoltán és Szentes György /5/ közre
működésével készült. Ez a térkép alapját szolgáltatta a továb
bi tematikus térképeknek és igy többek között az úgynevezett 
épitésföldtani térképezésnek.
A területről szerkesztett térképeket atlaszba foglalta össze 
a MÁFI munkacsoportja /4/ 18 db egységesen 1:50 000-es méret
arányú, redukált domborzatú és sikrajzu, nyilt használatú 
alaplapra készült kéziratos térképváltozaton. Az atlasz 15,16, 
17 számú változatai a terület mérnökgeológiai áttekintő prog-
r-
MÁFI, tudományos főmunkatárs /1143 Budapest, Népstadion ut 14.



nézis térképeit ábrázolják. Mind a három tematikus változat fő- 
szerkesztője Czakó Tibor volt. A 15.sz. térkép a terület mér
nökgeológiai nomenklatura szerint összeállított litológiai tér
képe /13/. A 16.sz. változat a terület nyomószilárdsági térképe 
/14/. A 17.sz. változat a terület quarter-földtani térképe /13/, 
vastagsági izohipszákkal. Gazdasági eredményként említhetjük a 
térképek /9, 20, 21/ távlati hatású orognózisszerü összefoglaló 
értékét.
Készült még két változat építésföldtani témájú térkép. Az egyik 
az éoitési nyersanyagok gazdaságföldtani térképe /17/, a másik 
az áttekintő vízföldtani tájegységi térkép /1, 11, 18/. Mindkét 
térkép későbbiekben a továbbfejlődött és szakosodó témákba é- 
pült be. így a gazdaságföldtani térkép alapadatokat szolgálta
tott a vidék építőanyag kutatásával is foglalkozó összefoglaló 
munkának, Kéri János kandidátusi értekezésének /12/. A vízföld
tani változat pedig a Horváth Vera-Tóth György és munkatársai 
által korszerűen összeállított Nógrád megye és környéke víz
földtani atlaszához nyújtott adatokat /3, 10, 15, 19/.
Az első három építésföldtani térkén felhasználásáról, jelentő
ségéről és eredményeiről a következők állapíthatok meg:
1/ Mérnökgeológiai litológiai térkép /2/.
A térkép a mérnökgeológiai nevezéktan szerinti jelkulccsal ké
szült. Szén a térképen elkülönítve jelölték a szilárd kőzeteket 
és a törmelékes kőzeteket. A törmelékes kőzetek közül a legfi
nomabb frakciót az agyagot a mérnökgeológiai beosztás szerint 
még a plasztikus index alapján is részletesebben elkülönítik. 
Ide sorolják az iszapot és a homoklisztet is. A szemcseméret 
vizsgálatokban a durvább frakció viszont összevontabb. A mér
nökgeológiai beosztásban csak finom, közép és durva homokot kü
lönítenek el. A kavics elkülönítése megegyezik a földtani be
osztással. A szilárd kőzetek jelölésénél a földtani nevezéktan 
mellett vagy helyett feltüntethető a rétegzettség és a repede- 
zettség /pl. vékonyodó rétegzettség, növekvő reredezettség /2/.
2/ ílyomószilárdsági térkép /14/.
A nyomószilárdsági térképen 5 fele kőzettípust különítettek el. 
Az elhatárolás a kízetkifejlődések egy általános tiousát adja.



Az operativ munkáknál még szükséges a helyi viszonyoknak meg
felelően részletezni a nyomószilárdsági vizsgálatokat. Általá
nos megállapitások szerint a következő a íkp/cm2 értéke a te
rületen : 1. Andezit területen >80, 2. Miocén chlamyszos ho
mokkő és slir területen 40-80, 3. Oligocén glaukonitos homok
kő, homok és slir területen 10-40, 4. Miocén durva mészkő, 
molluszkás agyagmárga, áthalmozott piroklasztikum, kavics, ho
mok területen 6-10, 5. Miocén barnakőszén és pannon üledékes 
kőzetek területén 3-6.
3/ Quarter térkép.
A quarter térkép hasznos része az alluviumban levő talajvíz 
tároló kőzetek körülhatárolása. Az alluviumon kivül a quarter 
területek kevés talajvizet tárolnak.
Mind a három térképlap területén mélyült kutatófúrások munkái
nak irányitását és a kutatott terület kőzeteinek anyagvizsgá
latához a szervezési munkát Forgó László végezte. Az anyag- 
vizsgálatokat a MÁFI és a Nógrádi Szénbányák Vállalat labora
tóriumai végezték. A kőzetek vizsgálatai a következők voltak: 
térfogatsúly, hézagtérfogat, plasztikus törés, szilánkos tö
rés, merev törés, folyási határ, nyomószilárdság, szemcsemé
ret.
A későbbiekben továbbfejlesztett és más témákba is beépülő két 
térkép közül a Siposs Zoltán által szerkesztett gazdaságföld
tani térképen az épitőipari nyersanyagok /12, 17/ elkülöníté
sénél megkülönböztettünk felhasználás szerint : mélyépítési, 
magasépitési, vizépitési, tűzálló anyagok és egyéb szilikát
ipari építőanyagokat. Hámor Géza nyomtatásban adta közre att" Riolit, dácittufa és andezit prognózis, valamint a " Bento
nit és agyag prognózis térképeit az 1975 évben /6, 7/. A 
Siposs Zoltán által szerkesztett vízföldtani térkép továbbfej
lesztve a Nógrádi Vízföldtani Atlaszban részletesen tanulmá
nyozható /8/. 1 . 2,ábra.
A korszerű követelményeknek megfelelően ma már széles skálán 
folynak a legkülönfélébb tematikus térképezések. Jelentős a 
területen felvett és szerkesztett térképek értéke. Kiemelkedő 
munkát végeznek jelenleg is Zsilák György, Rajncsák Györgyné,
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Józsa Gábor, Prakfalvi Péter és munkatársaik. Megemlitendőek a 
következő kéziratos térképek gyakorlati fontosságuk miatt : az 
eróziós, környezetvédelmi, szenyeződés-érzékenységi, felszin- 
mozgási, alábányászottsági, településfejlesztési, épitésalkal- 
massági térképek és a meliorált területek térképe, illetve a 
térképek különféle változatai.
Távlati tervekben szerepelhet a területen autóut épités és ter
mékvezeték éoitése. Ezeknek a munkáknak tervéhez majd készülhet
nek tematikus földtani térképek.
Az eddigi közös munkához a MAPI jelentős szakmai támogatást ka
pott a Nógrádi Szénbányák Vállalat Bányaföldtani Osztályáról 
Bartkó Lajos, Várkonyi József, Czene Andrásné, Kárpáti Ferenc 
és munkatársaik részéről.
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Результаты строительно-геологических исследований, 
выполненных при геологическом картировании 

исследуемой территории Ноград-Черхат
Золтан ЩИПОШ

Первые геологические карты о Черхате были сделаны в 
1940-ом году старшим йенэ НОСКИ, которые были дополнены и 
усовершенствованы группой Гезы ХАМОРИ. В ходе новых иссле
дований применялись новые методы и оборудования. Среди 
карт 3 являются инженерно-геологическими, а именно: литоло
гическая карта, карта четвертичных слоев и карта величин 
прочности на сжатие.

Выли определены также и плотность, пористость, пластич
ность, прочность на сжатие и размер частиц встречающихся
на территории пород.
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THE RESULT OF ENGINEERING GEOLOGICAL RESEARCH FOR GEOLOGICAL 
MAPPING IN THE NÓGRÁD-CSERHÍT AREA

Zoltán Siposs x

Sen. Jenő Noszky prepared the " Geological trap of Cserhát 
mountain " in 194o. Géza Hámor and his team compiled a modern 
map in 1974. They use to new methods and instruments. The se
ries of map has 3 variants of engineering geological maps for 
the problems of investment and environment control: a litho
logical map for engineering geology, a map of Quaternary geo
logy, a map of strength tests.
The examinations of rocks: volume weight, void volume, rock 
failure, pressure, flow, plasticiti, strength test, grain 
size.
X Hungáriám Geological Institute
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NÓG R Á D  MEGYEI VIZKUTAK VIZSGÁLATA 
HOZAMNÖVELÉS CÉLJÁBÓL

Szlabóczky Pál x

Kútvizsgálatok munkaköre a kővetkezőkből tevődik össze:

- kútfej vizsgálat
- kútszerkezet vizsgálat
- kútgépészet vizsgálat
- kút hidraulikai vizsgálat
- vízkészlet vizsgálat
- vízminőség vizsgálat

A Nógréd megyei Viz és Csatornamű Vállalat megbízásából végzett 
1978-84. közötti vizsgálatokból néhány részletet ismertetünk.

1./ Balassagyarmati vi'zmükutak vizsgálata

A Balassagyarmati Vizmü talajvíztermelő kútsorán végzett 
sokirányú vizsgálat, kútállapot megoszlását az alábbiakban 
foglaltuk össze:

1. Szürővégek a vizadó rétegen
túl nyúlnak ? 0,5 m-rel: a kutak 54 Jj-nál

2. Szürőellenállás>15 %: a kutak 50 %-nál

3. Kútkapacitás kihasználása
nem folyamatos: a kutak 75 íb_r|ól

4. Talpi feliszapolódás >  1 m: a kutak 43 % - n á l

Tehát a vizsgált 14 db kút 36-75 й -nál észleltünk valamifé
le, víztermelést befolyásoló problémát, pedig a Nógrádi 
Vizmü közel 100 fúrt kútjának karbantartása jobb az országos 
átlagnál! Ezek szerint a szokásostól jóval gyakoribb / 1 - 2  
évenkénti/ kútvizsgálat és tisztítások szükségesek.

Az azbesztcement szürőzésü kutaknál jól hasznosítottuk a 
hagyományos szilárd á s v ányi nyersanyagkutató karotázs mód
szereket.

xSzlabóczky Pál geológus mérnök, KEVITERV Miskolc.
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A g a m m a - g a m m a  szonda az a.c. csőkötő elemeket / f a l v a s t a g s á g  
növekedés miatt/, a mágneses szonda a réz sz i t a s z ö v e t e t  és fé
mes k ö t ő e l e m e k e t ,  a mikro s z o n d a  a perfcrációs szaka s z o k a t  mu
tatta ki,

2./ M á t r a s z e l e i  k ú tvizsnalatok

A M á t r a s z e l e i  Vizmü k ú t j a i  40 - 340 m mélységközből, a 
g l a u k o n i t o s  homokkő ö s s z l e t b ő l  termelnek. A  tektonikai v o 
nalakra telepitett, v i s z o n y l a g  magas e r e deti hozamú kutak 
h i d r a u l i k a i  teljesitménye meghaladta az u t á n p ó t l ó d á s t .
Ezért j e l e n t ő s  nyugalmi nyomáscsökkenés k ö v e t k e z e t t  be.
Ezen k i v ü l  erőteljes b i o g é n  szűrő okkeresedés és belső kor
róziós ü l e d é k  lerakódás is rontja a k útteljesitményeket. 
Ennek f o l y a m a t a  az 1. á b r á n  látható.

A MATRASZELEI Vi’zmŰKUTAK TELJESITMENYENEK 
CSÖKKENÉSE



A nyugalmi nyomáscsökkenés átlagsebessége: 0 , 7  m/év. A 
Q-H görbe meredekségét jellemző fajlagos vízhozam /1/p.m/ 
csökkenés mértéke átlag: 2,3 %, évenként. A  kutak közel 
negyedszázados működését figyelembe véve ezekből az adatok
ból többmint 50 '„-ős statikus k észletfogyasztás adódik, ha 
a fajlagos hozam csökkenést nagyobb részt a készletváltozás 
nak, kisebb részt a szürőeltömődésnek tudjuk be.

A kutakból kiöblített korróziós üledék magas szervesanyag 
tartalmú /izzitási veszteség: 78 %, oxigéntogyasztás 19 
mg/1/ magas vastartalmú / 1 7  % / . A  Nógrádi Vizraü laboratóriu 
mi vizsgálata szerint a kútból kitermelt iszapban felismer
hetők: vas- mangán baktériumok, kék algák.

A kútszerkezet geofizikai vizsgálatakor szembetűnő volt az 
eredeti dokumentációkban szereplő szürőzési mélységek el
térése. Ennek mértékét és megoszlásét a 2. ábra mutatja.

2.ábra
SZUROVEGEK ELTERESEi AZ EREDET к DOKUMEN
TÁCIÓ ÉS GEOFIZIKAI MÉRÉS "KÖZÖTT



Látható, h o g y  nem ritkák a m é t eres eltérések. Mindezt i g a 
zolta a z  egyik kútban v é g zett lyuk TV-s v i z s g á l a t  is. A 
hibás sz ü r ö z é s i  /és egyéb k ú tszerkezeti/ m é l y s é g ek,hazai 
k ú t v i z s g á l a t i  g y a k o r l a t u nkban,egyébként sem ritkák. Ezért 
köte l e z ő e n  elő kellene irni és a hidrogeológiai naplóban 
m e l l é k e l n i  a pró b a s z i v a t t y ú z á s t  követő: talpmélység mérést, 
reométerezést és c a l í b e r e z é s t .

3./ H o l lókői kutató fúrás, hidr o g e o l ó g i a i  értékelése

A  M a g y a r  Á l l a m i  Földtani I n t é z e t  a Nógrád megyei Vizmü 
rendelkezésére bocsájtotta e g y i k  Hollókő térségi földtani 
kutató fúrását.

A z  u t ó l a g o s  hidrogeológiai v i z s g á l a t o k  egyenként ugyan nagy 
hibával terheltek, de a 4 féle vizsgálatból és karotázsból 
már kellő biztonsággal meghatár o z h a t ó  a víztározó réteg h e 
lye, a szivárgási tényező, ami a melléfúrásos kúttelepitést 
már kellően alátámasztja.

1. Q-H görbéből, 10 %-os szürő- 
múködéssel

2. V i z s z i n t e m e l k e d é s i  görbe f e l 
ső szakaszából

3. Vizszint e m e l k e d é s i  görbe a l 
só szakaszából

1,6 m/day

2,0 m/day 

/0,02/ m/day

4. Talpi vizbeáromlással 5,7 m/day

5. S z e meloszlás! görbéből /Zaraarin/ 17,0 m/day

Á t l a g  : 6,6 m/day*3. adat
nélkül.

A geofizikai mérésből kitűnt, h o g y  az ideiglenes próbaszűrő 
szinte alig működik, viszont a kúttalp nincs lezárva, a viz 
túlnyomó része alul áramlik be. Ezzel magyarázható, hogy a 
szűrőn keresztüli beáramlást figyelembe vevő módszerrel 
számított értékek adják a minimumot, a talpi vizbeáramlásos
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módszer az átlag körüli értéket.

Mindenképpen javasolt, h o g y  a termelő kút telepítést megelő
ző /azt meghatározó/ szi v á r g á s i  tényező számitést mindig a 
lehető legtöbb módszerrel és különféle alapadatokból /szivaty- 
tyúzós, nyomásemelkedés, szemcseösszetétel, karotázs görbe/ 
végezzük el.

4 ./ Ö s s z e f o g l a l ó  m e g á l l a p í t á s o k

A Nógrád megyei Vizmü területén elvégzett kú t v i z s g á l a t o k b ó l , 
az alábbi általános / h a z a i /  érvényű megállapitások vonhatók le:

a. /  Egyes vizmükutakon észl e l t  "hozamcsökkenést” hibás kút
üzemeltetési, gépészeti beállítás is okozhat.

b. / A hozamcsökkenések másik, még ”javítható” esete a szűrő
külső v a g y  belső eltömődése, feltöltődése, ami rutinszerű 
tisztítása előtt feltétlenül tisztázni kell az okokat. £ 
nélkül eredménytelen lehet a tisztítás, hozamnövelési kí
sérlet.

c. / Ha a hozamcsökkenést vizkészletváltozás okozta, a Q-H
görbe sorozat feldolgozással lehet bizonyítani és prog
nosztizálni.
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Исследование скважин водопроводной станции области 
Ноград с целью повышения дебита

Пал СЛАБОЦКИ

В ходе исследования серии добывающих грунтовые вода 
скважин Водопроводной станции г.Балашшадярмата выяснилось, 
что часть перфорированного участка фильтров находится не 
на предполагаемой глубине. Конструкцию скважин с асбесто
цементными трубами исследовали в ходе эксплуатации гамма- 
гамма, магнитным и микрологическим каротажем. Эксплуата
ционными уровнями вод, приспособленными к фактическим 
фильтрующим глубинам, мелководную мощность водопроводной 
станции можно было увеличить на 30 %-ов.

Скважины Водопроводной станции в Матраселе добывают 
воду из толщи глауконитового песчаника. Значительное умень
шение дебита было вызвано снижением регионального давления, 
значительным внутренним отложением осадков и биогенным 
охрированием. Повысить дебит постарались выполнить двумя 
способами: пневматическим разрыхлением слоев и химической 
обработкой с промывом.

На примере показываем последующую гидрогеол-. сическую 
оценку традиционной геологической разведочной с !ажины, 
выполненной в области Холлокё.
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Investigation of watervvork-'.veils in county 
líógrád in the interest of the augmentation of 

the production

Pál Szlabóesky

In the course of the investigation of the groundwater 
producing well-series of the ..aterworks I a 1 as s agy arc.at ±z 
tamed out that a part of the perforated sections of the 
filters is not located in the supposed depth interval.
The structure of the wells with asbestos-cement tubes 
could be investigated with gamma-gamma, magnetic and 
microlog profiling during functioning. ..itn the working 
water levels adjusted xo the actual filter-depths the. 
low-water capacity of the waterwork could be increased 
by Зо Si.
The '.Taterwork-wells of I.íátraszele are producing water 
fron the sandstone-layers containing glauconite. The 
great decreases of production were caused by the regional 
diminishing of pressure, the great inner sedimentation 
and the biogene ochreous conditions. To increase the 
production two ways were tested: with chemical treatment 
combined with pneumatic layer-cleavage and washing.
In the area of Hollókő an example is shown with the hydro- 
geological and posterior evaluation of a traditional geo
logical prospecting drilling.
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KÉRNÖKOSOLÓGIAI TÉVÉKÉKYSÉG A TH0H3Z BÁITl'AÜZBMBBlí

Kováts AndrásX

Magyarország egyetlen nagy iignitkülfejtése a Thorez Bánya
üzem és egyben az ország legnagyobb földmunkája is. 
Működésének kezdeti időszakéban a kutatással és termeléssel 
összefüggő mérnökgeológiai tevékenységet döntő részben kül
ső intézmények (pl. BEE) végezték, a további időszakban pe
dig szakmailag irányították.
A Bányaüzemnél a mérnökgeológiai tevékenységet kb. meöfél 
évtizedig egy igen szűk szakembergárda folytatta.
Csak az utóbbi években bővült ez a gárda olyan létszámúra, 
hogy már földtani, ezen belül mérnökgeológiai szolgálatról 
beszélhetünk.
A mérnökgeológiai tevékenység üzemünkben szerte ágazó és 
szorosan kapcsolódik az Üzemvitelhez, a földtani, hidrogeo
lógiai, talajmechanikai tevékenységekhez, részben egybe is 
olvad azokkal. E tevékenységben egyre nagyobb szerepet ka, 
az előkutatás és előrejelzés.

A Mátraalján a lignit előfordulás területén igen változatos 
a harmad- és negyedidőszaki kőzet felépités, mind talajme - 
chanikai, mind pedig hidrogeológiai szempontból, mert az 
országban fellelhető laza üledékes kőzetek többsége itt is 
megtalálható, a görgetegtől a csaknem tiszta agyagásványos 
rétegekig, a lazától a cementáltig bezárólag, a szárastól 
a vizzel telitettig bármely állapotban. Ilyen rétegsort 
harántolnak, évente több mint 50 millió m^-t megmozgatva a

x geológus mérnök, Thorez Banyaüzem, Visonta.
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Bányaüzem óriási, 70 méternél mélyebb munkagödrei, melyek 
üzemvitele során szerzett tapasztalatok alapján mutathatók 
be az üzemeltetéshez kapcsolódó mérnökgeológiai jellegű fel
adatok. Ezek célszerű csoportosításban a következők:

1. / ELŐKUTATÁS TÖBB ÉVES IDŐSZAKRA

A bányagödör által harántolanló rétegek viztelenitésének 
megkezdése a jövesztésttöbb évvel megelőzi, igy a vizszint- 
megfigyelő kúthálózat kialakítása során készülő fúrások 
magmintaanyagának komplex feldolgozásával jelentős informá
ciókhoz jutunk, mind a telepekre, mind pedig mérnökgeológiai 
szempontból a meddőre vonatkozóan.
Ezeket az előzetes tervekhez, döntésekhez biztosítjuk.
A meddő rétegsor szemcsés rétegeiből sűrűn veszünk mintát 
és azoknak vizsgált szemelo3ztási adataiból több módszerrel 
számítjuk a vízáteresztő képeségi együttható értékét, ez
által a viztelenitési tervekhez a rétegek minőségváltozására 
megfelelő összehasonlítási alapot nyújtunk.
A kötött rétegek közül a bentonitos agyagok ёз a csuszólapok- 
kal átjárt kövér agyagok mintáinak részletes talajmechani
kai vizsgálatát végezzük el a bányagödör leendő határrészüi 
mentén az előzetes rézsüállékonysági vizsgálatok és rézsű- 
méretezés számára. Egyéb esetben csak egyszerű rétegazono- 
sitó vizsgálatra kerül sor általában.

2. / ELŐKUTATÁS BUY ÉVES VAGY RÖVIDSBB IDŐSZAKRA

Ez a feladatcsoport szintén a magfúrások mintáinak - az 
előzőnél részletesebb - komplex feldolgozására támaszkodik: 
és egyrészt az éves Műszaki Üzemi Terv kidolgozásához, 
másrészt a tervmódosításokhoz, valamint a viztelenitési 
pótintézkedések számára nyújt adatokat, közvetlen előre-- 
jelzést.
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2.1. A rézsüállékonyság előkutatása

Az egyik fontos feladat a rézsüállékonyságnak időben történő 
előrej elzése.
- a nagyértékü kotrógépek és szállitópályák biztonságos mun
kavégzési feltételeinek kialakitása és
- az ásványvagyon védelme érdekében, továbbá
- a pótintézkedések mennyiségének csökkentése céljából.

Elöljáróban a következőkről kell szólnunk.
A jövesztett anyagot a jövesztési oldalról a hányóképzési 
oldalra a hosszabb ideig állva, nyitva maradó határrézsük 
rendszerének padkáin végighaladva továbbítják az 1-2 km 
hosszú szállító szalagpályák.
Emiatt a határrézsürendszer megfelelő állékonysága rendkívül 
fontos.
Az eddig előfordult jelentősebb, termelés kiesést, gépkáro
sodást okozó rézsümozgások túlnyomó többsége tömbcsuszás 
tipusu volt, melyek csuszólapja egy-egy feltűnően alacsony 
nyírószilárdságú és általában vékony rétegnek rendszerint 
•már korábbi csuszólapokkal eleve meghatározott, néhány gyen
ge szintjében alakultak ki.
Ezek - az általunk gyenge rétegnek nevezett - rétegek leg
többször igen magas montmorillonit tartalmú bentonitos kövér 
agyagból állnak és nagy területen követhetők.
A határrézsürendszer várható állékonyságának előrejelzé
séhez tehát az üzemi mérnökgeológiai szolgálatnak előbb 
a gyenge rétegek helyzetét, körülményeit kell felderítenie. 
Ezt a feltárást a tervezett határrézsürendszer mentén a je
lenlegi előírások szerint legalább 90 m-enként, a gyakorlat
ban 60-80 m-enként mélyített, elsősorban mérnökgeológiai 
célú magfúrások utján végezzük.
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Kivel a gyenge rétegek felszínének völgyszerii anomáliái 
környékén a réteg nyilószilárd9ága általában a legkisebb 
és a korábbi csuszólapok szána a legnagyobb, azért az 
ilyen, anomáliák feltárására fokozottan ügyelünk.

A magminták részletes talajmechanikai - talajfizikai 
vizsgálatát az üzem laboratóriumában végezzük.
Ezt követően az előzetes, vagy már módosított tervek 
szerint adott rézsüparaméterek alapján a rézsürendszerek 
várható állékonyságát vizsgáljuk és szükség esetén ja
vaslatot teszünk a tervek módosítására.
Ezeket a vizsgálatokat a rézsűk mentén általában 50m-enkén 
végezzük, a Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszé
ke által az utóbbi években kidolgozott módszer alapján.
A munkát előre kiszerkesztett segédgörbék seregének hasz
nálatával gyorsítjuk.

2.2. Homokkő betelepülések előkutatása

A rövidtávú előkutatásnak egy másik fontos feladata, a 
laza üledékes rétegsorban, a felső lignittelep felett 
több szintben is jelentkező, vékony cementált rétegecskék 
szeszélyes kivastagodásainak, lencsés kifejlődésü terüle
teinek feltárása, részbeni körülhatárolása.
Ezek a cementált homok és iszap, ritkábban agyag
anyagú kemény kőzetek ("homokkő" és "márga") a meddőjö- 
vesztésnél okoznak gondot, termelés kiesést.
A homokkő egyirányú nyonószilárdsága határesetben az 
530 kp/cm” értéket is elérte.

A cementált lencsék gépi jövesztése - az anyag vastag
ságától, repedezettségétől függően - sok esetben nem le
hetséges.
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Ilyenkor lazító robbantást kell végezni. Smiatt a lencsék 
helyzete, kiterjedése mellett azok keménységének ismerete 
is nagyon lényeges: ezt а В 1,3 által kidolgozott gyors 
vizsgálat utján, a minták sósavban történő oldásával, 
az oldási maradék alapján számítjuk.
A cementált lencséket a komplex előkutatás mellett ese
tenként célfurásckkal is feltárjuk.

2.3. A viztelenedési anomáliák előkutatása

Bontos előkutatási féladatot a nem kellően viztelenedett 
rétegek, völgyszerü anomáliás területek lehetőség szerinti 
felderítése a tervezett határrézsük mentén, a mérnökgeo
lógiai célú magfúrások mintáinak komplex feldolgozása, 
majd a fúrólyuknak ideiglenes vizszintmegfigyelő kúttá 
történő kiképzése utján.
A jövesztési oldal rézsürendszerében rendszeresen tele
pített ideiglenes megfigyelő kutak egy hányada szintén 
magfúrással és mintáinak komplex feldolgozásával készül, 
így a viztelenitési pótintézkedések meghozatalához kellő 
információt tudunk nyújtani.

3.3LLEIIŐRZÓ VIZSGÁLATOK

A külfejtés üzemvitelének korábbi időszakában amémökge- 
ológiai tevékenység legnagyobb hányadát az ellenőrző 
vizsgálatok tették ki, a szűkös lehetőségek miatt azon
ban ez a feladatcsoport a továbbiakban is igen jelentős 
marad, főleg a fedőrétegek erős változékonysága miatt.
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3.1. Ellenőrző vizsgálatok a jövesztési oldalon

Az előkutatással már feltárt, részben megismert réteg
sornak - a bányagödör által történő megnyitását követő - 
mérnökgeológiai szelvényezése, mintavételezése, 
a minták laborvizsgálata alapján ellenőrizzük a tervezett 
és a .tényleges rézsűk állékonyságát, illetve ezek elté
rését, továbbá a kritikusabb, vagy az előkutatás során 
elégtelenül megismert rézsüszakaszokon a gyenge rétegek
nek,a gravitációsan alig viztelenedett, vagy az erősen 
cementált rétegeknek, lencséknek pontosabb helyzetét, 
minőségét.
Az esetleg szükséges pótintézkedésekre javaslatokat 
teszünk, igy pl. a rézsüélkorrekció vagy rézsülábmegtá- 
masztó töltés méretére, a nem viztelenedett, és ezért 
gyakran nem is állékony rétegek, szakaszok stabilizá
lásának módjára.

3.2. Ellenőrző vizsgálatok a hányóképzési oldalon

Előkutatásra lényegében a bányagödör területén kívül, 
a külsőhányók létesítése előtt van szükség, itt is leg
inkább a felszíni, alacsony nyirószilárdságu rétegek 
térbeli kiterjedését, talajfizikai jellemzőit kell 
mérnökgeológiai feltárással meghatározni.
A bel3Őhányó állékonyságát döntően befolyásoló tényezők:
- a fekü rétegtani felépítése , az egyes rétegek minő

sége
- a feküsik alatt elhelyezkedő rétegvizek piozometriku3 

szintje.
A fekü rétegzett felépítése esetén a hányórézsük állé
konyságát csökkenti a korlátozott vastagságú puha 
agyagréteg jelenléte a hányó közvetlen feküjében, a 
feküsik alatti néhány méter mélységig, továbbá a vízzáró
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rétegek közé települt vékonyabb, vizzel telitett homok
liszt rétegek jelenléte.
Az előbbi a hányórézsü hallásának kritikus értékénél 
okoz alaptörést, az utóbbi pedig a hányómagasság egy 
bizonyos értékének elérésekor, a "bezárt" rétegben fel
lépő semleges feszültségnek kritikus értékre való növe
kedésekor.
A hányó feküszintje alatt mélyebben elhelyezkedő viz- 
vezető rétegek vizsszintje kritikus esetben a hányófekü 
szabad felületén okozhat hidraulikus alaptörést. 
Amennyiben ezek a veszélyforrások - a fekü rendszeres 
mérnökgeológiai ellenőrzése és a rétegvizszint megfi
gyelések alapján - reális veszélyt jelentenek, akkor a 
következő pótintézkedések valamelyike szükséges.-
- a hányó rézsűhajlásának kritikus érték alá csökkentése
- feszültségmentesitő árkok létesítése a hányófekü 

3zabad felületén
- a feküben a vizvezető rétegek vizszintjének süllyesz
tése pótlólag létesített közvetítő kutakkal

4. EGYÉB, ALKALOMSZERÜ VIZSGÁLATOK

A külfejtés üzemeltetése során több olyan feladat jelent
kezett és adódik még, amelyet csak esetenként vagy csak 
egyszer kell megoldani. Ezeket csak röviden érintjük az 
alábbiakban:

4.1. A nagygépek vonulási útvonalának teherbírása

A nagyértékü kotró- és hányóképzőgépek csak olyan útvona
lon, muhkasikon vonulhatnak, amelynek felszine korláto
zót^ általában legfeljebb 3°-5° hajlású, a gépek szerke
zeti felépítése miatt.
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Ilyen vonuló utat tehát sokszor csak jelentős földmun-
kával lehet kialakítani. A gépek fajlagos teherátadása

ougyan 0,70-1,35 kp/cm“', azonban súlyúk 1500 Ep körüli.
A o,5 méternél nagyobb egyenletes süllyedésre és még- 
inkább a süllyedéskülönbségekre érzékenyek.
Az eredeti térszínen és bevágásaiban a vonuló ut teher
bírása - feltárások, laborvizsgálatok alapján - jól 
számítható. Problémát jelenthet azonban ennek meghatá
rozása friss feltöltésben, átázott hányóanyagban és az 
erősen eltérő teherbírású szakaszoknak,pl. legtöbbször 
a- lignit kotrási rézsűjének és a töltésanyagnak az 
éles határán.
3z:ket a szakaszokat régebben gépi furószondázással 
tárták fel, később a gyakorlatban 2-3 méter vastag, 
kellően tömörített, jó teherbírású rátöltéssel egyen
lítették ki, amely a rövid szakaszon jól beválik, 
így a tömörségellenőrzést, teherbírás számítását a fel
színtől 2-3 méter mélységig kell elvégezni.
Hagy kiterjedésű, vastagságú és igen rossz teherbírású 
hányóanyagon lényegesen vastagabb rátöltést készítenek, 
vagy a vonuló utat máshol vezetik.

4.2. Lazulási tényező vizsgálata

A külfejtés kezdeti időszakában a kotrógépek és szállí
tószalagok kihasználtságának elemzéséhez, valamint a 
jövesztett anyagnak a hányóban való elhelyezési tervéhez 
volt szükséges a jövesztett anyagféleségek lazulási 
tényezőjének vizsgálata, amely újabban ismét időszerűvé 
válik, a tapadóképesség vizsgálatával együtt.
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4.3* A csúsztatáséig hányóképzés vizsgálat

Az elmúlt évben egy körbezárt hányótérben csusztatásos 
hányóképzés történt. Ennek során a bezáró hányórézsük 
szükséges magasságát, a mozgó, csaknem 1 km hosszú és 
50-70 méter vastagságú hányótömeg várható viselkedését, 
majd a megnyugvó hányófelszinen újabb hányószeletek 
képzésének lehetőségét kellett vizsgálnunk.
Csak érdekességként emlitjük meg, hogy a mozgó hányó 
felszínének hajlása kb. 2,5°-os volt.

4.4. Belsőhányó képzés megindításának vizsgálata

A Keleti II. Bányamező belső hányó képzése a közeljövő
ben indul. Ez pedig megköveteli az állékony hányóréz3Ü- 
rendszer eddig használt paramétereinek és technológiá
jának alapos felülvizsgálatát, mivel a csusztatásos há
nyóképzés a Keleti II. bányamező anyagával történt, amely
nek minősége erősen eltér a korábbiéból. **'
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Инженерно-геологические задачи, связанные с открытым 
способом горной разработки

А н д р а ш  КОВАЧ

В ходе эксплуатации открытого способа разработки лиг
нита необходимо решить или систематически выполнять ряд 
инженерно-геологических задач. Они способствуют повышению 
эксплуатационной надежности машин и транспортных оборудо
ваний для разработки открытым способом, а также защите 
запаса минералов.

Наиболее значительные задачи:
- определение залегания и водоносности слоев для реше

ния обезвоживания слоев на территории выработки,
- стабилизация участков откосов, состоящих из гравита

ционно не обезвоженных слоев, и разработка способов стаби
лизации,

- обнаружение мест залегания глинистых слоев с низкой 
прочностью на срез, определение прочности на срез в лабора
тории, а вслед за этим пересмотр параметров откосов и в 
случае необходимости предложения для их изменения,

- вскрытие прослоек песчаника, не извлекаемых машинным 
усилием, определение ее прочности с целью выполнения раз
рыхляющего взрыва,

- вскрытие и контроль источников опасности, отрицатель
но влияющих со стороны подошвы на стабильность отвала с 
целью принятия необходимых предупредительных мер.

Решение вышеперечисленных задач составляет неотъемлемую 
часть режима разработки открытым способом.
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Tasks of engineering geological character 
connecting to open air nine working procedures

András Kováts

In the course of running a lignite openwork several tasks 
of engineering geological character Bust be solved or 
implemented regularly. These assist to the safety of 
running the openwork-machines and transporting equipment 
further on the protection of mineral reserves.
The most important tasks are:
- in the mine-area the determination of location and 
water-conductibility of the layers for the solution of 
the drainage of the layers;

- the stabilization and elaboration of stabilizing method 
of slope sections consisting of gravitationally not 
drained layers;

- exploration of the location situation of clay layers of 
small shearing strength, the determination in laboratory 
of the shearing strength, subsequently the supervision 
of the slope-parameters and in case of necessity a pro
posal for their modification;

- exploration, determination of strength of sandstone 
settlings not to be excavated mechanically in the 
interest of implementing the loosening blast;

- exploration and checking of damage-sources influencing 
negatively the hillock’s stability from the direction 
of the foot in the interest of taking the necessary 
preventive measures.

The solution of abovementioned tasks forms an organic 
part of running an openwork.
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A THOREZ BÁNYAÜZEM K-II. KÜLFEJTÉSÉNEK HIDROGEOLÓGIAI 
VISZONYAI ÉS VIZTEIJSNTTÉS TAPASZTALATAI

NAGY BÉLA x 
MÁTRAALJAI SZÉNBÁNYÁK

A Thorez Bányaüzem K-i bányájának letakar!tó munkálatai el
érték a Nyiget— patak völgyét, illetve az erőmüvi vasutat.E- 
zeknek az áthelyezése rendkívüli költségeket igényelt vol
na, ezért a patakot és a vasutat pillérben visszahagyva a 
vasút keleti oldalán új nyitóárokkal folytattuk a termelést 
/1,sz.ábra/. A K-II. bánya eyitómunkálatai 1979-ben a vizte- 
lenités rendszerének a kiépítésével elkezdődtek és már 1982- 
ben széntermelés is folyt ebből a bányamezőből.

FÖLDTANI VISZONYOK
A pliocén lignit /földes-fás barnakőszén/ telepek elterje
dése és morfológiája szempontjából a paleo-mezozoós alap- 
hegységi képződmények, valamint a neogén vulkánitok egya
ránt az üledékgyüjtő viszonylag merev keretét alkotják.
A mélyfekü képződményeit térképező-, szénhidrogén-és vízku
tató fúrásokból ismertük meg. A medence aljzat felépítéséről 
Visonta tágabb környezetéből vannak adatok /2.sz.ábra/. 
Paleozoósnak minősített gránit és kontaktmetamorf pala, 
illetve csillámpala maradványok találhatók a Hátra vulkanit- 
jainak a zárványaiban.
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A nagyszerkezeti kép alapján a terület idősebb medence alj
zatának bükki kifejlődésü, ■ túlnyomóan triász, karbonátos 
üledékes kőzetet, illetve agyagpalát kell feltételezni. 
Schréter szerint a triász diszkordancia nélkül, folyamatos 
üledékképződéssel települt a permre.
A területen jura- és kréta képződmények nem ismeretesek,mig 
a paleogén üledékek is csak korlátozott mértékben főleg mély
fúrásokból illetve távolabbi környezetben találhatók.
Az eocén képződményeket a lassú transzgresszió során kelet
kezett mészkövek mellett márga- és tarka agyagrétegek kép
viselik, melyek vastagsága az infraoligocén denudációnak kö
szönhetően igen változó.
Az oligocén képződmények a Mátra és Bükk alján végig megta
lálhatóak sekély tengeri kifejlődésü, agyag, agyagmárga és 
homokkő formájában.
Az oligocént regresszió következtében a miocén diszkordan- 
ciával követi. A képződményeket a vulkánitok túlsúlya jel
lemzi az egész területen. Az alsó miocént szárazföldi kifej
lődésü tarka agyag, homok, homokkő és riolittufa összlet al
kotja. A középső miocént a hazai miocén vulkánizmusnak egyik 
legfontosabb, ma is a felszinen levő képződménye a Mátra 
hegység jellemzi, melyben az ottnangien /helvét/ emelettől 
a szarmata végéig négy vulkáni szakaszt ismerünk. Vadász 
szerint az első három a helvét eleji és helvéti riolit, va
lamint a Mátra fótömegét adó tortoni /badenien/ andezit. A 
visontai terület legészakibb fúrása közül néhány már 100- 
150 m-ben elérte az andezitet, mig a felszíni kibúvástól tá
volabb mélyült V-156/A jelű fúrásban 368,1-401,8 m között 
felső badenien agyag, agyagmárga és homokkő váltakozását 
tárták fel. A badenien medence képződményeket sok helyen 
szarmata kori, csökkent sósvizi rétegek-agyag, márga,homok 
és homokkő - fedik. A fel3Ő szarmata denudációs időszak kö
vetkeztében ezek a rétegek csak elszórtan találhatók meg. 
Mátraalján alsó-pannon képződmények csak mélyfúrásokból is
mertek és ezek is csak a medence belseje felé, ahol kékes
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szürke kőzetlisztes agyag, agyagos kőzetliszt, esetleg finom
homokos agyag képviselik az alemeletet.
A felső-pannon /pontién/ alemelet folyamán területünk a süly- 
lyedő Kagyalföld északi peremkifejlődése, ahol az üledékfel
halmozódás a süllyedéssel többé-kevésbé lépést tartott. A 
felső-pannon rétegsorát homok, agyagos homok, homokos agyag 
és agyag rétegek épitik fel, amelyek között a széntelepek 
konkordánsan helyezkednek el. A telepeket földes-fás barna
kőszén mellett agyagos kőszén és kőszenes agyag közbetelepü
lések tarkítják. A kőszéntelepek medence felé szétseprüződése 
illetve a köztes meddők medence felé vastagodása a medencei 
rész gyorsabb és a perem területek lassúbb süllyedésére utal. 
A rétegek a Mátra hegységtől az Alföld felé, D-DK-i irányban 
2-3° dőlésszöggel lejtenek.
A negyedidőszaki képződmények összefüggő lepelként borítják 
a területet. Anyaguk általában agyagos, homokos andezit-ka
vics és görgeteg. Vastagsága dél felé rohamosan növekszik.
A földtani kutatás során a feltárt lignittelepeket felülről 
lefelé haladó sorrendben számozták meg. A telepeket elválasz
tó meddő rétegek elnevezése a telepekhez igazodik. A £-11.bá
nyamezőben а "О", I., I/a és a II. telep kerül leművelésre.

A II. telep vastagsága 5-14 m között ingadozik, nagyobb vas
tagságnál több az agyagos közbetelepülés és a széntelep több 
padra szakadozik.
Az I/a telep agyagos kifejlődésü, vastagsága 0,3-2,0 m.
Az I. telep 2-4 m között változik.
A *0" telep vastagsága 2-10 m. A terület ÉNy-i részén vékony, 
agyagos» rossz minőségűvé válik, helyenként le is pusztult.

HIDROGEOLÓGIAI VISZONYOK /3. és 4. ábra/
A telepek közötti vizvezető rétegek feszitett tükrü gravitá
ciós rétegmüködésü rendszert alkotnak. A primér állapotban 
a szivárgás főiránya É-ÉKy felöl D-DK felé mutatott, amely 
az aktiv vizvédelem hatására É-ÉK - D-Dlíy-i irányúvá vált.
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A £-11. bányában a II.telep a legalsó művelhető telep, igy 
itt csak: a III/O jelű és a felette elhelyezkedő vizadóréte- 
gekkel foglalkozunk.

III/O vizadóréteg
A területen nagyon kevés fúrás harántolta teljes vastagság
ban, igy az adatokat nagy bizonytalanság jellemzi. Vastagsá
ga ~20 m. Primer hidroizohipsza értéke +115 - + 125 m. A.f. 
között változik. A II.telep feküjére számított primer nyomás 
6-10 atm. secunder hidroizohipsza /1979/ + 85 - + 100 m.A.f.
A K-I. által előidézett depresszió 25-30 m. A réteg átlagos 
szivárgási tényezője 4*10~'i m/s.

£ III/O vizadóréteg
A lemélyitett fúrások zöme ebben a vizadóban állt meg. Vas
tagsága 1-15 m, átlagban 14 m. Szivárgási tényező 3,6.10"'' 
m/s. Primér hidroizohipsza értéke + 118 - + 123 m.A.f.
A II.telep feküjére számiott primér nyomás 6-10 atm. 1979- 
évi secunder hidroizohipsza + 90 - + 100 m.A.f. Ebben a 
rétegben 23-28 m-es depresszió állt elő.

II/O vizadóréteg
Az alsó része ipszapos, agyagos felfelé fokozatos átmenet
tel a homok válik uralkodóvá. Átlagos szivárgási tényezője
1.4 • 10-5 m/a. Vastagsága 12-23 m között változik, átlag
18.4 m. Primér hidroizohipsza + 117 - + 127 m.A.f., primér 
nyomása a II.telep feküjére 6-10,5 atm. Secunder hidroizo
hipsza + 95 - + Ю 5  m.A.f. A viztelenités ~  22 m-es dep
ressziót okozott.

I/O vjzadóréteg
Pinom szemű, agyagos üledékek jellemzik. Átlagos szivárgási 
tényezője 5,35 - 10"^ m/s. Vastagsága 5-14 m között változik, 
átlag 7,6 m. Primér hidroizohipsza + 112 - + 125 m.A.f., a 
II.telep feküjére vonatkozó nyomása pedig 4,5-10 atm.
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Secunder hidroizohipsza + 100 - + 115 m.A.f. A rétegben 
11-12 m-es depresszió alakult ki.

0/0 vizadóréteg
Agyagos és aleuritos képződmények felfelé durvuló tendenciát 
mutatnak. Vastagsága 3-10 m, átlag 5,4 m. krinér hidroizohip 
sza értéke + 116 - + 122 m.A.f. vétózik, a réteg feküjére 
vonatkozó nyomása 4-8 atm. Secunder nyomás + 112—t-l22 m.A.f 
Átlagos depresszió 0-4 m.

Fedőösszlet
A "0" telep fedőjében elhelyezkedő felső-pannon korú és ne
gyedidőszaki képződmények összefogazódása figyelhető meg a 
ifciületen. Nagy inhomogenitásűak mind vertikális, mind hori
zontális irányban. Az egyes vizadők nem különíthetők el egy
mástól, összefüggő nyilt tükrü, gravitációs működésű rend
szert alkotnak.

Vizemelés
1979 és 1983 között eltelt időszakban 22,9 Mii vizet emeltünk 
ki a K-II. bányamezőből. A múlt évi vizemelés 8.421.000 £, 
ami 16,02 li/perc. 1983-ban átlagosan 52 db. kutat üzemeltet
tünk, igy egy kútra eső vízhozam 308 1/perc.

A SZÜKSÉGES VIZSZIHTSÜLLYESZTÉS
A művelés során a II.telep felett elhelyezkedő vizadórétege- 
ket teljes mértékben, valamint a II.telep közvetlen feküjé- 
ben települt vizedóréteget /Il/О/ részlegesen vízteleníteni 
kell. A mélyebb feküt képező vizadórétegeket /1C III/O és 
III/0/ pedig olyan mértékben szükséges feszültségmentesiteni, 
hogy a művelés során hidraulikus talptörés ne következzék be.

K-II. VÍZTELENÍTÉS MÓDJA
Továbbra is a közvetitőréteges, haladó kétsoros víztelenítő 
rendszert alkalmazunk. Ennek a lényege /5.sz.ábra/, hogy a 
fedőviztároló és a köztes víztárolók vizét a külfejtés köz-
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vetlen fekürétegébe a II/0-ba és a mélyebben települt К II2/0 
ba vezetjük le a közvetítő kutakon keresztül. Innen a határon 
telepitett kutakból búvárszivattyúval emeljük a felszínre a 
vizet.
A közvetítő kúthálózatot párhuzamosan telepitjük a bánya hom
lokával, igy az egyes kútsorok egyidőben kerülnek elkotrásra. 
A közvetítő kutakat elkotrás előtt maximum 20 mm szemé tmérü- 
jü kaviccsal feltöltjük, ezzel a közvetítő funkcióját fenn
tartjuk a felső szeletek leművelése után is, mert igy a kút 
nem tömődik el.
A közvetítő kútsorok távolságát Schmieder vizsgálata szerint 
az alábbi képlettel szárai tjük:

klí: vizszállitóképessóg 
t: víztelenítési idő 

no: a réteg gravitációs hézagtérfogata 
hr: víztelenítés után visszamaradó vizoszlop 

magassága
ho: a réteg eredeti piezometrikus nyomása 
ro: közvetítő kút sugara

Határvédő kutak feladata, hogy az oldalról történő utánpót- 
lódást felfogják, valamint a víztelenítést és a feszültség
mentesítést megoldják.
A közvetítő kutak elkotrásra kerülnek, igy PVC a szürőcső 
anyaga, amelyeket duzzasztással vagy Horváth kötéssel kap
csolunk egymáshoz.
A határvédő kutak anyaga spirálisan hegesztett acél, melyet 
hegesztéssel toldunk.
A víztelenítési tervet KBFI dolgozta ki 1979-ben. A tervezés
kor kevés adat állt rendelkezésre a K-II. mezőről, csak né
hány kútban volt részletesebb geohidrológiai vizsgálat. így

ahol L: kútsorok távolsága
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a tervezés során főleg a E-I-ben megismert paramétereket al
kalmazták erre a területre.

Ezek alapján a következő telepítési mód adódóit:
- a közvetítő kútsor távolsága 70 m, ezen belül a kutak tá

volsága 90 m.
- a határvédő kutak távolsága 80 m.
A víztelenítési rendszer ezen paraméterekkel lett kivitelez
ve. 1981-ben több mint egyéves vizszint és vízhozam adatsor 
birtokában kiderült, hogy a rendszer túlméretezett. E jelen
séget elemezve a Szénbányák úgy döntött, hogy a közvetítő ku
tak sűrűségét felére csökkenti, minden második kútsor elhagyá
sával és a vizemelést is mérsékli. Ezen intézkedések hatására 
nem kívánatos jelenség is fellépett: a fedőviztároló vizszint- 
süllyedése elmaradt az optimális értéktől. E jelenség megszün
tetése valamint az újabb kutatási eredmények szükségessé tet
ték a vizszintsüllyesztési terv felülvizsgálatát, amelyet 
1981-ben szintén a EBEI végzett el.
Az újabb számítások szerint az alábbi közvetítő kútsor-távol
ságra van szükség az egyes vizadórétegekben:
- a fedőrétegben 101 m
- a 0/0 rétegben 185 m
- a I/O rétegben 203 m
- a II/O rétegben 238 m

Az adatokból kitűnik, hogy a fedőviztároló közel dupla kútsor- 
sürüséget igényel, mint a köztes víztárolók. Ez az éles különb
ség vetette fel ь lépcsős közvetítés gondolatát. Ennek a lé
nyege, hogy a fedőviztárolók vizét - a szükséges sűrűségű kút
hálózattal - a köztes víztárolók valamelyikébe, innen pedig 
a réteg a ritkább hálózatba telepített kutakon keresztül a 
feküviztárolóba vezeti /6 .sz.ábra/
A területen a 0/0 vizadóréteg látszik alkalmasnak erre a sze
repre, ugyanis a vizszállitóképességnek és az eredeti viznyo- 
másnak a szorzata nagyobb, mint a fedőviztárolókké.
Jelenleg alkalmazott kúthálózat a következő /7.sz.ábra/
- 185 X 185 m-es hálóba telepitjük а К III/0-t elérő "nagy-
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kutakat", amelyeket minden vizadór ét égnél sztírőzünk.
- & O/O-ig mélyülő "kiskutak" három "nagykút" által bezárt 

háromszög geometriai súlypontjába kerülnek.

A hatérvódő kutak távolsága 92,5 m, melyeket az É-i /K-61 sor/ 
D-i /K-60 sor/ és a Sy-i /K-59 sor/ határon telepitettük.
A vizszintek megfigyelésére a csőköteges figyelőkutak helyett 
minden rétegre egyedi kiképzésű kutakat alkalmazunk. Ez tech
nológiailag egyszerűbb és rövidebb idő alatt is készül el.
E módosított program alapján már több mint 2 éves vizteleni- 
tési tapasztalat áll a rendelkezésünkre. Az északi és nyugati 
oldalon a határvédőkutakban még szakaszos üzemelés mellett is 
biztosítani tudtuk a szükséges leszívást, mig a déli határku- 
takban nem. Ez azt bizonyltja, hogy a tervben szereplő határ
védelem nem megfelelő, ezért ebben az évben süritő jelleggel 
új kutakat fúrtunk le a régiek közé. Ezeknek a hatása még 
most nem érvényesül, mivel kevés kutat tudtunk csak beüzemel
tetni közülük, elektromos energia, illetve búvárszivattyú 
hiánya miatt.
A lépcsős közvetítő rendszer működését jónak Ítéljük, ezért 
ahol a feltételek adottak, ott továbbra is alkalmazzuk. Ez
zel a módszerrel jelentős fúrásmennyiséget takarítunk meg.

KEGOLDÁSSA VÁRÓ FELADAIAIHK
A terület D-DK-irészén több fúrásból hiányzik a Ill/а telep, 
igy a IIX/O és а К III/O vizadórétegek egy rendszert alkotnak. 
Ellenőrizni kell, hogy ezen adatok birtokában hogyan módosul 
a víztelenítés hatásfoka és a kor rí gálásokra megfelelő intéz
kedéseket tenni.
Uj technológia dolgozandó ki a kutak kompresszorozására.mert 
a most alkalmazott a nagy mélység és az alacsony nyugalmi viz- 
szint miatt nem megfelelő.
Ezt bizonyltja a sok homokoló kutunk is.
A búvárszivattyú állományunk elöregedése és a mostani vizeme- 
lésnek nem megfelelő szivattyú típusok miatt, új nagy emelési 
magasságú és nagy hozamú szivattyúk beszerzése vélik szüksé
gessé.
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Гидрогеологические условия и опыт обезвоживания 
открытого способа разработки K-II шахты 

им.М.Тореза

Бела НАДЬ

В выемочном поле K-II разрабатываются четыре лигнито- 
вых пласта. Между пластами и под ними залегают укрупняющи
еся снизу вверх суглинистые-песчаные-глинистые отложения 
со средним коэффициентом фильтрации 1СГ^..'.5.1СГ° м/с.
В кровле самого верхнего пласта находятся образования 
верхнепаннонского и четвертичного периода (рис.З. и 4.). 
Отдельные водоносные слои не отделимы друг от друга, 
и образуют они взаимосвязанную систему с открытым зеркалом 
гравитационного режима. В ходе разработки необходимы обез
воживание, а в подошве снятие нагрузок.

Обезвоживание осуществляется серией передовых скважин 
с промежуточным слоем, которые после более годичной эксплу 
атации были частично изменены. Суть этого заключается в 
том (рис.7.), что воды водоносных слоев кровли отводятся 
более короткими скважинами в некоторый из промежуточных 
водоудерживающих слоев, а отсюда более редкими, более длин 
ными скважинами в водоудерживающий слой подошвы, и отсюда 
осуществляется добыча воды. Ступенчатая передающая система 
работает хорошо.
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Hydrogeological conditions of the openwork E-II 
of the nine Thorez and experiences of the drainage

3ela IJagy

In the nine field E-II four lignite plants will he worked, 
.Among and under the fields there are sediments of an 
average seepage factor of lo-^... 5-lo-® и/s . These are 
silty-sandy-clayey and becoming йоге rough upwards.
In the covering layer of the uppermost field there are 
formations of the Upper-Pannonian and Quaternary age 
/Pigures 3 and 4/. The single water bearing layers can 
not be separated from each other, they create a coherent 
open water plane, gravitation system. In the course of 
the mine working a drainage and in the floor a stress- 
relieving is necessary.
The drainage happens with a transmitting layer and an 
advancing well-series which was partially modified after 
a year’s running. The essence of this is /Pig. 7/ that 
the water of the covering water bearing layers will be 
conducted with shorter wells to some of the intermediate 
water bearing layers and from here with less frequently 
located, longer wells to the floor water bearing layer 
and the bailing happens from this place. The stepped 
transmitting system is functioning well.
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A recski érckutatás tapasztalatai a kőzetállékonyságról 
a repedezettség függvényében

Gasztonyi Éva-Zelenka Tibor-Földessy János-Szebényi Géza

A recski mélyszinti érckutatás keretében már a külszinról in
di tott kutatások kezdetétől rendszeresen végeztek vizsgálato
kat a kőzetek fizikai paramétereinek meghatározására. A mély
fúrások, kutatóaknák és kutatóvágatok 5o m-es távközönként 
vett mintaanyagából az alábbi kőzetfizikai paramétereket vizs
gálták:

egyirányú nyomószilárdság 
folyási feszültség 
Poisson-szám 
rugalmassági modulus 
térfogatsúly

Az igy akpott nagyszámú adatból megbízható részletességgel is
merjük az összes fő kőzettípus kőzetfizikai, mechanikai jellem
zőit.
Ezek az adatok azonban önmagukban nem elégségesek a kőzetek, kő
zettömegek in-situ viselkedésének pontos előrejelzésére.
Erre elsőként az a vizsgálatsorozat mutatott rá, amelyet az OÉA 
megrendelésére a Bányászati Kutató Intézet végzett az 1973-74. 
években az I. aknában.
Azt vizsgálták, hogy a kőzetek fizikai paraméterei alapján mére
tezett monolit beton falazatban, ill. a fallal érintkező kőzet
tömegekben a feszültségek, ill. terhelések milyen mértékben ren
deződtek át, vagy változtak meg az üregnyitás hatására. A méré
sek azt mutatták, hogy az aknafalazaton jóval nagyobb terhelés 
mutatkozik, mint azt előzetesen, a kőzetfizikai paraméterekből 
számították.
Ez a vizsgálat is igazolta, hogy az eresen tektonizált területe
ken, mint amilyen a recski mélyszinti érckutatás területe is, a 
kőzetfizikai paraméterek csak a kőzetek folytonosságát megszaki- 
+ OÉÁ
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tá felül et elemekkel együtt értékelve adhatnak alapot a kőzet- 
mechanikai tervezéshez.
A vizsgálat felhivja a figyelmet az in—situ mérések fontosságára 
is.

Az 197o-es évek második feléhen Hecskre sok szakértő látogatott 
el, akik elmondták véleményüket a rendelkezésükre állő kőzet
mechanikai információkkal kapcsolatban.
A külföldi szakértők megnyilatkozásaiból és a szakirodalomból ki
derült, hogy a bányászati tervezési gyakorlat egyre inkább támasz
kodik a szerkezeti-geotechnikai földtani szelvényezés adataira vá
gat és fejtéstervezés, biztositás tervezés, robbantástervezés so
rán. A geotechnikai elemzés során kisebb súlyt kapnak a kőzetek 
stacionárius jellemzői /a kőzetfizikai paraméterek/ ée jelentősebb 
mértékben szerepelnek a dinamikus kőzetmechanikai jellemzők /re- 
pedezettség, elválásrendszer, in-situ feszültségállapotok/.
Olyan módszereket dolgoztak ki /Kiruna-faktor, RQD módszer/, me
lyek alapján a fúrások maganyagán leirható geotechnikai elemekből 
nagyobb kutatási területekre előre tervezhetők a kőzetmechanikai 
tulajdonságok, biztosítási módok.
Felhívták a figyelmet egy kevéssé ismert és vizsgált, de a fejtés
tervezés szempontjából kritikus jelentőségű kőzetfizikai tulajdon
ság, az in-situ stresszállapot vizsgálatára.
A szakértők véleménye és az irodalmi ismeretek alapján 1979-ben 
Földessy János tanulmányt állitott össze, melyben javaslatot adott 
a kőzetmechanika szempontjából fontos földtani tulajdonságok fel
vételére, felhasználására és értékelésére.
198o-ban az OÉÁ Rézérc Müvei Műszaki Osztályán Czerődi Zoltánná 
készitett jelentést a bányaüzemnél folyó kőzetmechanikai megfigye
lés-sorozatból.
Ebben egy vágattengely fúrás RQD és átlagos maghossz adatait ha- 
sonlitotta össze a vágathajtás során alkalmazott technológia, ill. 
a robbantás hatására létrejött repedezettséggel. Kisérletet tett 
az alkalmazott robbantástechnológia hatására létrejött kőzetrepe— 
dezettség szemrevételezéssel történő osztályozására és ennek alap
ján a biztosítási mód megválasztására.



1981-^631 az OÉÁ és a MÉV szakemberei közösen dolgoztak ki egy 
programot in-situ feszültségmérésekre és az addig összegyűlt ada
tok kiértékelésére. Bizonyos mérések elkészültek, a program azon
ban nem fejeződött Ъе.
Az in—situ feszültségmérések műszer és szakemberigényesek, ezért 
folytatásukra az utóbbi években nem került sor annak ellenére, 
hogy a témával foglalkozó szakemberek egyhangúlag hangsúlyozták 
fontosságukat.

Lehetőség van viszont a szerkezeti elemek rögzítésére és értéke
lésére, ez a munka a Rézérc Mü Földtani Osztályán 1977 óta folyik.
A mélyszinti kőzetek viselkedésének és feszültségviszonyainak meg
ismerésére igy viszonylag teljesnek és rendszeresnek tekinthető mé
réssorozat áll rendelkezésünkre. Ebek a mélyszinti bányabeli mag
fúrások mintaanyagán rögzített repedezettségi adatok és a vágatok 
hasonló adatai.

A fúrásfeldolgozás első lépése a szerkezeti leírás. A fúrás minden 
méterében rögzítjük a repedések számát, illetve az értékelhető szer
kezeti elemeket. Ezek a következők:

- az egyes kőzettípusokat elválasztó határ jellege;
- törészónák dőlése, belső kőzettani és ásványtani fel

építése;
- kőzetek rétegzettségének, egyéb szöveti irányítottsá
gának dőlésszöge;

- kőzetek elválási rendszere, ennek uralkodó dőlésszöge;
- kőzeteket harántoló repedések, ezek dőlésszöge, nyitott 
vagy zárt jellege, kitöltő anyag;

- a kőzetekben jelentkező fellazulási zónák;
- csúszólapck, ezek bevonata, illetve kitöltése, dőlésszöge 

és a csúszásirány csapással bezárt szöge;
- repedésszám: a fúrás egy folyómétemyi magmintáján meg

számolható természetes repedési, ill. törési felületek 
száma;

- az anomális belső feszültséget jelző nyomási korongosodás 
zónája.
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íreket az adatokat előre nyomtatott mélyfúrási adatlapokon kődok
kal rögzítjük, ez megkönnyíti és gyorsítja a munkát. Az adatlapok 
a fúrás alapdokumentációjába kerülnek.
A vágatokban szintén a fenti szerkezeti elemeket észleljük és rög
zítjük, itt azonban a dölés3zög mellett a dőlésirány is mérhető.
Az ábrázolás jellege miatt a vágatszelvényeken viszont nem tudjuk 
ábrázolni az összes elválást és repedést, csak a legjellemzőbbeket.

Több, egy területre eső fúrás tektonikai és kőzetmechanikai adatai
nak kiértékelése jelenleg Islooo méretarányban grafikus úton tör
ténik.

A szerkezeti alapadatok feldolgozására és értékelésére 1982-ben 
és 1984-ben került sor, amikor egy-egy kiválasztott területet vizs
gáltunk részletesen.

A vizsgálat során statisztikai analízist, grafikus értékelést és 
fotóértékelést alkalmaztunk, majd az igy kapott kép földtani ér
telmezése következett.

A statisztikus vizsgálatok előtt is feltételeztük, hogy az egyes 
kőzetek és ércek repedőssürüség szempontjából különböznek, továbbá, 
hogy a nagyon magas repedéssürüségi értékek függetlenek a kőzetek 
fizikai-mechanikai tulajdonságaitól.
Vizsgálataink igazolták, hogy minden kőzettípusra megadható egy át
lagos repedéssürüség érték, mely a területen arra a kőzetre jellem
ző. űrnek alapján a kőzetekre repedéssürüségi sorrend állítható 
fel, mely területünkön a következő:
legerősebben repedezett a kvarcit és a nem tektonikus breccsák, kö
zepes repedezettségüek a tektonikus breccsák, az intrúziv kőzetek 
és a mészkő, alacsony repedezettségüek az átalakult, szkamosodott 
kőzetek, mutatva, hogy a nagyobb intenzitású átkristályosodást, 
metaszomatózist, mely a kőzet szerkezetét átalakítja, a kőzetfe
szültségek átrendeződése kiséri.
A kőzettípusoknak ez a repedéssürüségi sorrendje egyben gyakorlati 
szilárdsági rangsornak tekinthető.
Az ércek repedezettségi mutatói az őket bezáró kőzetek mutatóihoz 
állnak közel.



Hisztogramokat szerkesztettünk kőzetféleségenként, melyeken azt 
ábrázoltuk, hogy az egyes repedésszámokhoz a minták hány százalé
ka tartozik. Elgondolásunk szerint a görbék maximumai mutatják, 
hogy hányféle hatásra alakult ki a kőzetek repedezettsége a fúrás
kori állapotig.

A fajlagos repedéssürüség értékeknél jóval nagyobb repedésszámok 
az esetek nagy többségében egybeesnek jellegzetes szerkezeti ele
mekkel /elmozdulásokkal, törésekkel, kontakt hatásokkal/.
Nagyobb törések környezetében lo-3o m-es körzetben repedezett ki
sérő zónák figyelhetők meg. Rendszerint erős repedezettség alakul 
ki a dioritporfirit testet metsző fiatalabb kőzettelérek kontakt 
szegélyén.

Igen magas a repedésszám az un. nyomási korongosodási zónákban, 
amelyek az in-situ feszültségállapot anomális helyeire utalnak.
Az anomális kőzetnyomás ugyanis.a kifúrt mag esetében is elválto
zást okoz. A mag kifúrása lényegében a kifúrt kőzetanyag feszült
ségmentesítését jelenti, s azokon a helyeken, ahol a kőzetben ano- 
málisan nagy feszültség akkumulálódott, ez kőzetrobbanáshoz ha
sonló jelenség közben szabadul fel és fellép a nyomási korongoso- 
dás jelensége. Ez a fúrás irányától függetlenül mindig a fúrás 
tengelyére merőleges sikú, sürü elválásként jelenik meg. Terüle
tünkön a nyomási korcngosodást észleltük csaknem minden előfordu
ló kőzettípusban, és leggyakoribb a gyengén szkamos, agyagásvá
nyos, kovás-kvaroeres dioritporfirit változatban, mely az érchor
dozó f.ioritporfiritnál fiatalabb képződmény. Alárendeltebb az idő
sebb intrúziv kőzetekben, nem ismert a legfiatalabbnak tekintett 
üde kőzettelérek maganyagából és csak repedések, illetve intrúziv 
benyomulások környezetében fordul elő üledékekben.

A tapasztalatok arra mutatnak, hogy a repedéssürüség a vágathaj
tás esetében négy tényezőre van hatással:

- műszaki előrehaladási sebesség
- biztosítási igény
- többletkitörés
- irányeltérések

A fúrási adatok kellő részletességű elemzésével a repedéseloszlás
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térbeli irányítottságának megismerésével és ábrázolásával megad
ható egy-egy vágat nyomvonalának várható repedéseloszlása. Éhnek 
ismeretében előre jelezhetjük a vágat kritikus szakaszait.

Az 1982-ben és 1984-ben készült vizsgálatok ilyen előrejelzésre 
tesznek kísérletet, igaz, hogy nem egy konkrét vágat, hanem egy- 
egy nagyobb kutatási terület esetében. A repedésadatok és a sta
tisztikus értékelés alapján megszerkesztettük a területek izovo- 
nalas és repedéssűrűségi térképeit, ez utóbbin külön kiemelve azo
kat a zónákat, amelyeken a repedéssürüség magas és' ezen belül is 
külön hangsúlyozva a nyomási korongosodással jellemezhető terüle
teket, hogy felhívjuk a figyelmet a vágathajtás és biztosítás szem
pontjából kritikus szakaszokra.

Igény esetén prognózist tudunk adni a tervezett vágatok kőzetszer
kezeti, repedezettségi viszonyaira, felhasználva és továbbfejleszt
ve 'eddigi módszereinket, tapasztalatainkat.
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ОПЫТ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРОЧНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ТРЕЩИНОВАТОСТИ
Гастони Е.,Зеленка Т.,Фелдеши Я.,Себени Г.

Физические параметры горных пород,установленные лабораторными 
исследованиями сами по себе не достаточны для прогноза поведе
ния горных масс "ин ситу".
Опит и исследования подтверждают,что насчет формирования от- 
критого пространства на стене ствола шахты оказывается намного 
больше напряжение,чем ожидалось на основе физических параметров 
горных пород.
Поэтому выдвинулась на первый план применение структурно-геотех
ническая геологическая съемка,то есть применение таких методов 
/фактор Кируна,метод /,которые основываются на геотехнических 
элементах,описиваемых по кернам скважин.
Настоящая статья информирует о работах такого направления,про
веденных на месторождении Речк.
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Experiences of rock stability in function 
of the fissures in the area of the ore prospecting 

in itecsk

E. Gasztonyi - I. Zelenka - J. Pöldessy - G. Szebényi

The rock-physical parameters determined with laboratory 
tests are not enough in themselves for the pre-indication 
of the in situ behaviour of rock masses.
Investigations verify that on effect of opening a cave 
there is a much greater load on the shaft-wall than what 
was estimated on basis of the rock-physical parameters.
Therefore the structure-geotechnical geological profiling 
came to the foreground, i.e. the application of methods 
/factor Kiruna, method RQD/ which are based on geotech
nical elements to be described from the core material 
of the boreholes.
The paper supplies information about the prospecting in 
this direction effected in the deep mine in Recsk.



A RECSKI ÉRCBÁNYÁSZÁT HIDROGEOLÓGIAI KÉRDÉSEI

Baksa Csaba
Szilágyi Gábor 
Zelenka Tibor

BÁNYAMŰVELÉSI ÉS KUTATÁSTORTÉNETI ELŐZMÉNYEK

A recski ércbányászat 130 éves múlttal rendelkező története alatt 
nem tartozott a vízveszélyességéről nevezetes bányák sorába. Ez a ha
zai ércbányászati viszonyok és lehetőségek között így is volt általá
nos, vízvédelmi nehézségek a mély bányák /pl. urán/ nyitásával és a du
nántúli karsztvízveszélyes területeken folyó bauxit- és mangánércbá
nyászat kapcsán merültek fel.

A recski Lahóca hegy enargitos részének és a csatlakozó területek idő
szakosan művelt felszínközeli színesfémérceinek bányászata közben a fel
ső eocén rétegvulkáni andezitsorozatban tárolt atmoszferikus eredetű 
vizek felgyülemlésével és kiemelésével kellett csak számolni. Bár a La
hóca hegy centrummal jellemezhető enargitos érctermelés az utóbbi év
tizedekben az erózióbázis alatti bányatérségekben folyt /Tama és Bikk 
patakok/, 100 1/perc nagyságrendű vízemelési kapacitások elegendőnek 
bizonyultak az összegyűlő vizek kiemelésére. A Lahóca hegy É-i oldalá
nál 1972-ben mélyített és 1979-ig üzemelő lejtősakna is néhány 10-20 
1/perc hozamú vízfakadást okozott. A régi és 1979-ben bezárt felszínkö
zeli ércbányászat vízemelése következtében kialakult eredeti nyomásfel
szín mélypontja a Lahóca hegy közelében volt. Ezt a képet az ún. mély-

1. Országos Érc- és Ásványbányák
2. Központi Bányászati Fejlesztési Intézet
3. Országos Érc- és Ásványbányák
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szinti kutatások során megindult új bányászati tevékenység gyorsan meg
változtatta.

Az 1958 óta folyó színes fémére kutatások során 1978-ig 130 db többnyire 
1.200 m mélységű fúrás készült el, mintegy 15 km2 területen. 1970-1974 kö
zött lemélyült az első, majd 1975-1980 között a második 1.200 m mély és 
8 m átmérőjű akna, melyeket 900 és 1.100 m mélységben összekötve hazánk 
második legmélyebb bányáját hoztuk létre. Az 1977-ben induló bányabeli 
részletes fázisú kutatás eddig 80.000 m összvolumenű és átlagosan 200 m 
hosszú bányafúrást eredményezett a közben elkészült, csaknem 7.000 m bá
nyavágatban. Ez a nagymértékű feltárási, kutatási munka a jelenlegi las
súbb ütem ellenére is tetemes mennyiségű földtani információt és közvet
len vízföldtani eredményt szolgáltatott.

A kutatásokkal a rétegvulkáni —  többnyire kevés vizet tartó vagy vízzá
ró —  sorozat alatt átlagosan 800 m vastagságban üledékes rétegsort
ismertünk meg, amelybe szintén felsőeocén korú dioritporfirit nyomult.
A triász karbonátos, pelites, kvarcitos üledékek nagymennyiségű vizet tá
rolnak, főként hasadékok és rétegváltások mentén kialakult járatokban, 
míg az intrúzió vízzáró, csak a nála fiatalabb nyitott hasadékokban ész
lelhető —  olykor jelentős —  vízáramlás.

A MÉLYFURÁS0S KUTATÁS VÍZFÖLDTANI TAPASZTALATAI

A kutatófúrások mindegyikében ún. egyszerűsített hidrodinamikai vizsgála
tot végeztek, vagyis kanalazásos víztermelést, feltöltődésmérést és a 
nyugalmi vízszint meghatározást. A vizsgálatok befejezésével több esetben 
mélységi vízmintát vettek, amelyben meghatározták a víz vegyi összetéte
lét, gáztartalmát és gázösszetételét.

A 130 fúrás vizsgálatának kiértékeléséből és értelmezéséből sajátos víz
földtani kép bontakozott ki.

A preformált triász karbonátos alaphegységbe benyomult intrúzió átalakí
totta az egyébként gyengén, vagy egyáltalán nem karsztosodott alaphegysé- 
gi víztárolót: megváltoztatta vízszállítóképességét, vízminőségi és geo-
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termikus anomáliát hozott létre, s nem utolsó sorban megváltoztatta a víz
ben oldott gáz mennyiségét és összetételét.

A benyomuló magma részben kitöltötte a mészkő alaphegység töréseit, rész
ben újakat hozott létre. A töredezettséggel szorosan összefüggő vízszál- 
litóképesség így az intruzív testet körülvevő öves területi elrendeződést 
nyert: a legmagasabb értékek a kontaktus zónájában az ún. külső szkarn 
övezetében alakultak ki, a legalacsonyabbak pedig az intrúzió belsejében.

A kutatófúrásokban mért vízszállítóképességi értékek tapasztalati hiszto- 
gramját a 2. ábra mutatja. /A recski repedezett tároló vízszállító képes
ségének helyzetét a hazai karsztok között a 3. ábra mutatja/.

A transzmisszibilitás öves elrendeződését a A. ábra vázolja. Az összeha
sonlításból kitűnik, hogy a recski értékek többnyire 1-2 nagyságrenddel 
kisebbek a dunántúli karsztokénál.

A vízminőségi adottságok ugyancsak illeszkednek a szubvulkáni test geo
metriájához: a külső alaphegységi környezet vize Na/К/ HCO^-os, a belső 
területé Na/Ca/ Cl-os és Ca SÔ -os. A víz oldottanyag tartalma magas, 
többnyire 10 gr/1 fölött van. A víz kémhatása az andezitben enyhén savas, 
a peremében semleges jelleget mutat. /5. ábra/

A mélységi vízmintákban mért gáztartalom 1,0 - 16,0 m3/m3 értékek között 
változik: a peremeken ugrásszerűen megnövekszik. / 6. ábra /. A fúrás
kutatás során számos esetben tapasztaltak vizes gázkitörést, amelyet nem 
egy esetben csak kútelzárással lehetett megszüntetni. A vízben oldott gáz 
zömében C02 /> 95 % /, de a szubvulkáni testben 1-2 %-ot elérő metánt 
is észleltek. A C02 keletkezése az intruzív tevékenységből, a metáné szén
hidrogéntárolók közelségéből származtatható.

A mért víz- és talphőmérsékletek geotermikus anomáliát is mutatnak: a dio- 
ritporfiritben 25 m/°C fölötti, a külső környezetben 25 m/°C alatti gra
diens értékek adódnak.
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A BÁNYÁSZATI KUTATÁS VÍZFÖLDTANI TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI

Az ércesedés továbbkutatására két 1.200 m mély akna mélyült és 7.000 m vá
gatot hajtottak ki. Elsőként az ún. kutató-szállítóakna mélyült le az elő
fordulás K-i peremén jó vízföldtani adottságok között, s így mindössze 50 
1/perc vízfakadással ért talpra. A szállítóaknából indított ún. főgerinc- 
vágat az intrúziót harántolta a -700 és -900-as szinten. Vágathajtás so
rán —  amíg azok magmás kőzetekben haladtak —  főtecsepegéseken kívül szá
mottevő vízfakadások nem jelentkeztek. Az ÉNy-i peremet megközelítve azon
ban a vízfakadások megszaporodtak s végső soron 2 m3/perc körüli összvíz- 
hozamot eredményeztek.

A vágathajtásokkal párhuzamosan az ÉNy-i peremen —  produktív területen 
kívül —  elindult a légakna mélyítése. Már a tengelyfúrás is számottevő 
vízveszélyt jelzett, s végül az aknában mintegy 160 db vízfakadást ész
leltek / 7. ábra / és az alaphegységben A szakaszon kellett cementálást, 
illetve agyagzagyos kőzettömítést alkalmazni. A vízkizárások ellenére az 
akna 1,0 m3/percet megközelítő összvízhozammal ért talpra.

Az aknában fakadó víz számos technológiai nehézséget és üzemzavart oko
zott. A felszabaduló szén-dioxid intenzív aknatalpi szellőztetést tett 
szükségessé; a vízből kiváló aragonit és kalcit több cm /helyenként 0,5 
m/ vastagságban rakódott le az aknafalra és szerelvényekre, s több eset
ben vált szükségessé —  az életbiztonság miatt —  ezek eltávolítása.
A víz enyhén savas kémhatása és magas /40 - 45 °C/ hőmérséklete miatt 
igen intenzív korrózió indult meg.

A vágathajtások során —  az ÉNy-i feltáró vágatokban —  a víz jelenléte 
ugyancsak számos üzemzavar forrásává vált: a szén-dioxid- és metán be
áramlás miatt fokozott szellőztetés vált szükségessé, a vízkőkiválások 
gyakran eltömték a csorgákat, sőt nem egy helyen erős szelvényszűkülést 
okoztak, s számos üzemzavar származott a szivattyúk és nyomócsöveik „elkö- 
vesedéséből" is. A vízemelés biztonsága érdekében külön bányavízkezelő 
/ülepítő-kiválasztó/ rendszer üzembe állítása vált szükségessé.

Az aknamélyítések és vágathajtások végső soron 2,0 - 2,5 m3/perc összvíz-
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hozamot eredményeztek, s a csapolások hatására az eredeti, mintegy +160 
m.A.f.-i vízszint / 8. ábra / napjainkra a -100-as szint alá süllyedt, 
tehát helyenként 260 m-t meghaladó depresszió alakult ki. / 9. - 10. áb
ra /.

VÍZFÖLDTANI ÉS BÁNYAVÍZVÉDELMI PROGNÓZISOK A TÉNYEK TÜKRÉBEN

Már a fúrásos kutatás fázisában számos víz- és gázveszély prognózis ké
szült. Ezek megbízhatósága a bányabeli tapasztalatok gyarapodásával ter
mészetesen növekedett, de további pontosításuk még ma is szükséges.

A légakna vízveszély prognózisát például —  a mélyítés folyamán —  négy 
alkalommal kellett felülvizsgálni / 11. ábra /, s ugyancsak többszöri 
reambulációra szorult a bánya összvízemelésére vonatkozó előrejelzés is.
/ 12. ábra /.

Az előrejelzések bizonytalanságát —  a bányabeli tapsztalatok tükrében —  
számos kevéssé ismert, illetve fúráskutatásból nehezen megismerhető víz
földtani és kőzetmechanikai tényező okozza: vagy a vízszállító törések 
pontos térbeli helyzete, nyitottsága, illetve zártsága; a vágatok és ak
nák falának közelében kialakuló feszültségállapot résméret szűkítő hatása; 
a kalcitkiválás hasadék kitöltő szerepe; a vízből felszabaduló gáz víz
áramlást is befolyásoló szerepe. A bánya várható összvízhczamának és a 
vízszintsüllyedésnek az előrejelzési bizonytalansága az előfordulás köz
vetlen és távolabbi környezetének nem kielégítő vízföldtani ismeretéből 
fakad: így a víztároló rendszer külső kapcsolatainak, utánpótlódásának, a 
vízszállítóképesség regionális alakulásának bizonytalanságaiból.

E bizonytalanságok ellenére ma már rendelkezünk annyi tapasztalattal, 
hogy sikerült megszerkeszteni az ércelőfordulás vízhozam-vízszint karak
terisztikáját, / 13. ábra /, s ennek alapján várható, hogy 8-10 m3/perc 
összvízemelés esetén a bánya egésze mentesíthető a vízveszélytől.

VÁRHATÓ BÁNYAVlZVÉDELMI PROBLÉMÁK

Már az aknamélyítések és vágathajtások felvillantották azokat a veszély- •
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forrásokat, amelyekkel a recski ércbányának meg kell majd küzdenie. E víz
veszély elemek nem jelentenek a dunántúli szén- és bauxitbányászatot kisé
rő karsztvízveszélyhez hasonló élet- és vagyonkockázatot, de számos techno
lógiai és üzemzavar forrásává válhatnak. így: az intenzív vízkőkiválás 
vízszállítási és -emelési nehézségeket okoz; a nagy /1.200 m-es/ emelési 
magasság különleges szivattyúparkot igényel; a folyamatos gázszivárgások, 
valamint a nagy páratartalom és hómérséklet intenzív szellőztetést igé
nyel, a bányabeli gépek és szerelvények fokozott korrózióvédelemre szorul
nak; s nem utolsó sorban a felszínre kerülő víz—  magas sótartalma és hő
mérséklete miatt —  környezetszennyező veszélyforrást jelent.

E veszélyforrások túlnyomó többsége megszüntethető egy tervszerű víz- 
szintsüllyesztés esetén, aminek megvalósíthatóságára jó esélyt adnak a 
bányabeli érckutató fúrások eddigi vízlecsapolási tapasztalatai.
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A vizszállitokepesseg tapasztalati 
hisztogramja (ti - 726)

Ю* 10J  10* 1ŰJ 70* (kM ) [ m * 2/s e c ]

A szivárgási tényező tapasztalati 
hisztogramja (Mm 126)

к [ m /s e c ]

A kutató [urasokban m e r t vizszallitokepesség es szivárgási tényező hisztogramja

2 ábra
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Légakna Rétegsor V'ufakadási gyakoriság Oss/es títemetés

A LÉGAKNA m é l y ít é s é  
SORÁN TAPASZTALT МЕЛКА О ÁSOK

f  áb ra





-  Á tla g o s  sü llyed iч  

_  sebesség 1979 oto  

_  —  feltáráson belül: 35- 95 m/év 

_  -  feltáráson kívül tO -25m/ev



146



147



Víz
hoz

am

AZ 1985 IC ELOREJELZETT VIZHOZAMOKES VlZSZINT- 
SÜLLYEDÉSEK ÉS A TÉNYEK 

12. ábra
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Гидрогеологические вопросы разработки рудных место
рождений в Речк

Чаба БАКША - Габор СИЛАДИ - Тибор ЗЕЛЕНКА

Разработка старых рудных месторождений Лахоца в Речке 
не относилась к водоопансым шахтам. Так называемое глубин
ное исследование и шахтные разведки создали новую ситуацию. 
Работы проводились в неизвестных до сих пор условиях на 
глубине 900 и 1100 м. Задачей явилось гидрогеологическое 
познание ряда отложений периода триаса толщиной 700-800 м, 
находящихся ниже стратовулканных, большей частью водонепро
ницаемых систем андезита толщиной 300-500 м. Уже в ходе 
исследования глубинным бурением были определены основные 
параметры, которые служили водозащитным целям подготавли
вающейся шахты. Условия качества воды приспосабливаются 
к к размещающейся в центре территории геометрии диорит-пор- 
фиритной интрузии: вода окружающих основных гор содержит 
На /К/ НСО3 , а внутренней территории - Na /Са/ С1 и 
Ca SO^ . Содержание растворенных веществ в воде высоко, 
большей частью более 10 гр/л. Реакция воды слабо кислая, 
по краям нейтрального характера. Содержание газа, измеренное 
в глубинных образцах воды колеблется в пределах 1,0-16,0 
м3/м , а по краям резко повышается. Геотермический гради
ент - 25 м/С°.

В период строительства шахты до наших дней под влиянием 
подъема воды примерно на 2,5 м3/м образовалась депрессия, 
превышающая 260 м-ов. На основе кривой дебита воды - уровня 
воды, составленной на основе существующего опыта ожидаемо,Очто в случае общего подъема воды (8-10 м /мин.) вся шахта 
будет защищена от опасности воды.
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Hydrogeological problems of ore mining 
in Hecsk

Csaba Baksa - Gábor Szilágyi - Tibor Zelenka

The old ore mining Recsk-Lahóca did not belong to the 
mines dangerous for water. The so called deep level 
prospecting and the mining explorations created a new 
situation. The works had to be effected in a depth of 
9oo and looo m under conditions not familiar until now.
The task was to get acquainted from the hydrogeological 
point of view of a formation series from the Trias age 
having a thickness of 7oo-8oo m below the normal cone, 
mostly watertight andesite series of the thickness of 
3oo-5oo m. The main parameters which served the water- 
protection purposes of the mine under preparation were 
determined already in the course of prospecting with 
deep drilling. The water quality conditions are fitting 
to the geometry of the diorite-perpezite intrusion: the 
water of the outer basement environment contains ITa/K/IIC'C-,, 
of the inner area Ha/Ca/Cl and CaSO^. The contents of 
solved material of the water is high, it is mostly above 
lo g/1. The chemical effect of the water is slightly 
acidic, on the edges it is of a neutral character. The 
gas contents measured in the depth-water samples varies 
between l,o-16,o n/if and it increases suddenly on the 
edges. The geothermic gradient is 25 m/C°.
In the period of the mine construction until our days a 
depression exceeding 26o m came into being on effect of 
the water removal of about 2,5 if/min. Gn basis of the

discharge curve designed according to the experience 
gained until now it can be expected that in case of a 
total water discharge of 8-lo n’/min the whole mine can 
be made free from the danger of water.
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. V í z t á r o z á s  É s z a k  M a g y a r o r s z á g o n

Stéfán Márton x

Eszakmagyarórszág természeti és gazdasági viszonyai,
- természetföldrajzi, hidrológiai, hidrogeológiai adott
ságai,

- változatos település szerkezete,
- az ott található mezőgazdasági és az intenziv fejlesztéssel 

létrehozott ipari termelési potenciál -
nagymértékű vízigény növekedést eredményezett és a vízgazdálko
dással szemben sokoldalú, nehezen kielégíthető igényrendszert 
támasztott. /L: I.sz. melléklet/

Es zakmagyarőrs zágon
- a természetes felszíni vízkészletből 23,0 m'/s vizsugár 
hasznosítható,

- a felszínalatti vizkészletek dinamikus hányada 14,8 m'/s 
hasznosítható vizsugarat képvisel,

- 6,2 в/s-ra tehető a vízkészlet növelő beavatkozások hatá
sa, igy együtteren 44,0 nf/s-os hasznosítható vizsugárral 
számolhatunk, amelynek értékén a tiszai kötelező vizleadá- 
sok módosíthatnak.

Ugyanakkor elsősorban külföldi beavatkozások hatására, mind a 
kisvízi, mind a hasznosítható vizkészletek monoton csökkenésé
vel kell számolni. Ezt a helyzetet a külországi gazdaságfej
lesztésnek a hazaihoz hasonló vizigénynövekedése eredményezi.

Az általuk eddig épített víztározók a tendenciát csak kismér
tékben és csak átmeneti időre enyhítik. Ugyanis a beruházó or
szágok a víztározók által megteremtett kedvező vízgazdálkodási 
lehető,,-égeiket igyekeznek maradéktalanul kihasználni.

Xs Északmagyarőrssági Vízügyi Igazgatóság

1 5 3



A vizmennyiségi viszonyok teljesebbkörü értékeléséhez meg kell 
még jegyezni, hogy a nagyvízi időszakban az Eszakmagyarországi 
région keresztül 5000 nf/s—ot megközelítő vizsugár távozik, a— 
melyből 700-000 nf/s közvetlenül a területen gyűlik össze. Ez az 
adottság kedvező lehetőséget biztosit a tarozás fejlesztésre.

A vízigények kielégítése mintegy két évtizede már nemcsak meny— 
nyiségi, hanem minőségi viszonylatokat érintő kérdés is megol
dandó feladat. /Ь: II.sz. melléklet/

A felszíni vizeknél eddig jobban védett felszínalatti készletek
nél is riasztó vizmínőségromlást tapasztaltunk

- részben a Sajó kavicsteraszban a Sajó és Hemád szennyező 
hatására,

- részben a fedetlen, vagy áttört kavicsrétegeknél, a mező
gazdasági kemizáció, illetve a települések hiányos csator
názottsága miatt,

- részben a karszt területeken a hiányos környezetvédelmi in
tézkedésekre és személyi felelősségérzetre visszavezethetően.

A beavatkozásoknak két irányban kell megtörténni:

- egyfelől a vizek racionális használatát, vizkimélő techno
lógiák elterjesztését kell biztosítani, mig

- másfelöl a vízkészletek növelésére, az indokolt igények ki
elégítésére kell intézkedni.

Több szempont is indokolja, hogy a vizek racionális hasznosítá
sával foglalkozzunk először, mint olyan beavatkozással, amely a 
készletek kímélését, a meglévő eszközök jobb kihasználását, a 
gazdaságpolitikai célokkal összhangban biztosítja.
A racionális vizhasználat lehetőségeit külön kell vizsgálni:

- a települési infrastruktúra területén,
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- az ipari termelésben és az iparfejlesztésben, valamint
- a mezőgazdasági vizhasznositásban.

E három fő területen a megoldandó feladatok mennyiségi, vala
mint minőségi természetűek.

A települések vizhasználatánál a vizigények rendkivül intenziv 
növekedése figyelhető meg.

A városoknál ebben nyilván több körülmény Játszik közre, igy 
pl:
- a városok szerkezete,
- a hétvégi-házas övezetek kialakulása,
- a szerelvény ellátási és Javitás-szolgáltatási viszonyaink,
- a motorizáció többlet vizigénye,
- a vizmérés hiánya.

A Jelenlegi ivóvizigény növekedése mérséklése érdekében fel kell 
mérni a közületi, az ipari és mezőgazdasági vizhasználatok nagy
ságát. Gondoskodni kell arról, hogy a nem ivóvizminőségi hasz
nálati, ipari, mosó- és locsolóvizek külön rendszeren, önkölt
ségi áron legyenek szolgáltatva. E megoldásokhoz központi viz- 
késziethasználati és árszabályozás, valamint differenciálásra, 
alkalmas tanácsrendeletek alkotása szükséges.

A motorizáció már most is, de a későbbiekben még inkább szüksé
gessé teszi a gépkocsimosások intézményasitését.
Ellenkező esetben a Jelenlegi vízpazarlás, a vízszennyezések 
mértékével együtt fog hatványozódni.

Feltétlenül indokolt a lakásokon belüli vizfogyasztások felül
vizsgálata, mérséklése a lakó, az állampolgár cselekvő közremű
ködésével.

Az _i£S£ frisvizigény növekedése — az elmúlt években, a vízgaz
dálkodás kiterjedésének hatására is - lelassult.
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A kohászati alágazatban pis

- az Qzdi K ohászati Üzemek árutermelése az elmúlt 10 évben 
3950 millió Ft-ról 10.650 millió Ft-га növekedett, változatlan 
frisvizigény és csökkenő szennyezőanyag kibocsájtás mellett, 
/a vizigény 26.500 uf/nap/

- a ienin Kohászati Müvekben a termelés az 1970 évi 4.350 mil
lió ft-ra nőtt, ugyanakkor a frisvizigény az 1965 évi 
72.000 nf/nap értékről 25.300 aVnaP értékre csökkent. Hasonló 
arányú volt a szennyezőanyag kibocsájtás változása is.

Az acélgyári rekonstrukció már zárc ipari vízrendszerrel való
sul meg, ami további 6.000 if/пар vizigény csökkentést fog ered
ményezni.

Az energia ipari alágazatban a viztakarékos hűtőrendszer kiala
kításának szép példája látható a Visontai Gagarin Hőerőműben, 
ahol a fajlagos firsvizigény 1,4 m'/MWO, mig az átfolyásos hütó- 
rendszerü erőmüveknél ez az érték 1890 m’/MWO.

Tapasztalataink alapján az is egyértelmű, hogy vizigény csökke
nésre, vagy vizkimélő technológiai bevezetésre csak ott lehet 
számitani, ahol az egész termelési egységet felölelő korszerű
sítésre sor kerül.

A szennyvizek haszonanyag kinyerése, valamint a szennyezóanyar- 
gok mezőgazdasági hasznosítása tűnik olyan beavatkozásnak, a- 
mely a kárelhárítási, passzív jellegű tisztítást hasznosítási 
jellegű, önfenntartó, majd gazdaságot gyarapító, aktiv beavat
kozássá teheti.
Mezőgazdasági hasznosítási szempontból a műtrágyagyári hulladék 
ammóniás szennyvizeket, a trágyaleveket, majd az élelmiszeripa
ri szennyvizeket, ezt követően a kampány üzemek, valamint a te— 
lepüléstk szennyvíziszapjait kell sorolni.
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Az előzőekben elmondottak felhívják arra a figyelmet, hogy
- a vízigények és a tényleges vízszükségletek soke3etben 

elváltak egymástól,

- a vizelhasználó ágazatoknál az átlagos vízigény kielégítése 
is megfelelő lehet-,

- a használt vizek, a hulladék és szennyezőanyagok hasznosítá
sával az öntözésfejlesztési igények 20-30 ?*-a lefedhető,

- a vízigények kielégítése sokesetben nem qantitativ, hanem 
qalitativ kérdés.

Alapvetően fontos a vízzel való takarékosság. Takarékoskodni 
viszont csak azzal lehet, aminek a birtokában vagyunk.
Az emberi beavatkozás jelentős hányadának másodlagos, nem kívá
natos eredménye a vizek szélsőértékeinek fokozatos eltávolítá
sa, igy a gazdálkodásra számításba vehető természetes kisvízi 
vízkészletek monoton csökkenése.

A jelenlegi helyzetben a teljes Északmagyarország-i régióra ve
tített nagy, illetve kisvízi viszonyszám 70:1, 80:1 értékű.
Ennek a viszonyszámnak a növekedését egyenlőre sem a külföldi, 
sem a hazai tározó építésekkel nem sikerült megállítani.
/L: III.sz. melléklet/

A határainkon túl már eddig megépített többnint 700,0 millió 
n? térfogatú tározó kapacitás hazai vízgazdálkodásunkat csak 
tangenciálisan érinti. Itthoni hatásai nem tudatosan tervezet
tek, hanem periférikusak.

Számolnunk kell azzal, hogy a hatások - a tározás adta lehető
ségek teljes külföldi kihasználását követően - a jelenleginél 
sckkal kedvezőtlenebbek lehetnek. Éppen ezért kezdeményezni kell 
az üzemrend hazai érdekeinek is tartalmazó szabályozását.
A határainkon túli területen - a természetföldrajzi, hidrológi
ai és hidrogeológiai adottságokból következően - találhatók a
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vízrendszer legjelentősebb sározási lehetőségei.

Belátható távlatban 4,0-5,0 milliárd nf tározótérfogat kiépítése 
valós zinlisithető .
Alapvető érdekünk, hogy ezek a lehetőségek már velünk kooperál
va legyenek kihasználva.

A külföldi tározásfe jleeztési lehetőségeken túl a hazai táro- 
zásfejlesztéssel is intenziven, a jelenleginél hatékonyabban 
kell foglalkozni.
ludatában kell lenni annak a ténynek, hogy a hazai lehetőségeink 
szűkülése gyorsuló tendenciájú, még akkor is, ha a feltáró mun
kával uj lehetőségeket ismerünk meg.
Ezért folyamatosan és párhuzamosan kell végezni a tározással 
kapcsolatos kutatási és feltáró munkát, illetve gondoskodni 
kell a területbiztosításról, valamint a beruházások előkészíté
séről.

Igazgatóságunk területén a tározók tervezésénél, építésénél, 
üzemeltetésénél és hasznosításánál szerzett kedvező tapasztala
tok, a hidrológiai, a hidraulikai, hidrogeológiai kérdések tisz
tázása tette lehetővé, hogy a későbbiekben fokozott ütemben, 
kellő biztonsággal építhettük meg a különböző nagyságú tározó
kat. /L: XV.sz. melléklet/

A tározási feladatok lehető legjobb megoldása érdekében folya
matossá tettük a lehetőségek feltárását, melyek eredménye a kö
vetkező:
- hegy- és dombvidéki lehetőségek: 450 millió вГ
- síkvidéki lehetőségek
/Tiszalök és Kisköre nélkül/ 900 millió tf

- külszíni fejtések zárógödrei: 150 millió af
Összesen: 1.500 millió í
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Tudatosan leszűkítve a tározást a felszíni víztározásra és 
figyelmen kívül hagyva a légköri, a térszintben, a felszin a- 
latt kialakítható tározási lehetőségeket és kapcsolatokat, még 
mindig olyan hatalmas lehetőséggel állunk szemben, amelynek 
hatása messze túlnyúlik a térség határain.

Az északi régió potenciális elhelyezkedését véve figyelembe, 
az is nyilvánvaló, hogy az itt betározott vízkészletek a tel
jes Tiszavölgy vízgazdálkodását tehetik kedvezővé.
/L: V.sz. melléklet/

Az egyes tározók részletes ismertetésével nem terhelném Önö
ket, egy-egy tározó csoport jellegzetességére azonban felhívnám 
szives figyelmüket.

így a dombvidéki tározók közül
- a Felső Tarnavölgyi tározórendszer
- a Bükkaljai tározórendszer
- a Miskolc-Lillafüred-i tározó csoport,
- valamint a Bódvavölgyi tározórendszert érdemes kiemelni.

A Tarnavölgyi tározófejlesztés a következőkkel'indokolható:

A Tama-i árvizhozamok és árvizszintek növekedését csak fóvöl- 
yyi tározók építésével lehet megakadályozni, ami a megkívánt ár
vízi biztonság megteremtésének is leghatékonyabb formája.

A vízrendszerben tervezett település - valamint gazdaságfejlesz
tés vízigénye 1990-re prognosztizálva 44,8 millió sf, a vízhiány 
32,8 millió в.
Arról van szó tehát, hogy Heves megye területén igen jelentős 
hányadán a továbbfejlődést a vízhiány fogja akadályozni. Ugyan
akkor a vizbő időszakban az árvízi biztonság fenntartása jelent 
szinte megoldhatatlan feladatot.

Az elmúlt években végzett tározási vizsgálatok eredményeként a
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Pelső-Tamavölgyben 3 tározóból álló tározórendszer kialakítá
sát javasol juk.
Az elzárások
- a Ceredi ágon Terpea község felett /úgynevezett Terpes alsó/
- a Hecsk—i ágon Síroktól délre, közvetlenül a Hecsk-i patak 
torkolatánál,

- a Búzás patakon pedig a torkolat felett kb. 1,0 km-re épít
hetők meg.

A Terpesi alsó tározó kiépítési térfogata 12,0-14,0 millió в" 
lehet, amiből mintegy 4,0—5,0 millió uí szabadon tartandó árviz 
csökkentő térfogat.

A tározó az árvizcsúc3 csökkentésen túl mezőgazdasági vizhasz- 
nositási és ivóvízellátási célokat szolgálhat. A téli, tavaszi 
jóirinőségü vizeket átmeneti tározás után szivattyútelep és cső
vezeték segítségével juttathat juk el a tervezett Búzásvölgy-i 
tározóba.

A Recsk—i tározót Sírok község D-i szélénél, a jelenlegi vizmü 
telep területén létesített völgyzárógáttal lehet kialakítani.
A tározó javasolt kiépítési térfogata 17,0-18,0 millió sf. A 
szabadon hagyandó árvízi térfogat 4,0-5,0 millió в“. A tározót 
szivattyútelep és csővezeték kapcsolhatja össze a Búzásvölgy-i 
tározóval, illetve külön szivattyútelep teszi lehetővé a Terpe
si tározóból leeresztett vizek átemelését.
Pő hasznosítási ágazata az ipari vízellátás, valamint árviz- 
csúcs csökkentés.

A Búzásvölgy-i tározó a patak 1100 fm-es szelvényében épített 
völgyzárógáttal alakítható ki.
A tározó tervezett térfogata 7,0 millió n". A teljes térfogat 
ivóvízellátási célokat szolgál.
A Bükki Energetikai Kombinát beruházásának előkészítése során 
egyrészt rendkívül költséges külvizrendezési problémák jelent-
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keztek, másrészt az ipari vizbiztositás tűnt igen költségesnek.
A vizkárelháritási munkák költsége megközelítette a 300,0 mil
lió ffc-ot.
Ennek figyelembevételével vizsgáltuk meg a Geszti, a Sály-i és 
a Kacs—i völgyek /6*sz. melléklet/ hidrológiai és topográfiai 
tározási lehetőségét, a teljes topográfiai adottság kihaszná
lását tűzve ki célul:

- a Geszti völgyben 14,4 millió nf térfogatú és 
1:30-as topográfiai indexű,

- a Sály—i völgyben 6,7 millió af térfogatú és
1:25-ös topográfiai indexű,

- a Kács-i völgyben 11,5 millió m térfogatú és 
1:38-as topográfiai indexű a lehetőség.

A 34,6 millió af térozótérfogat a teljes lefolyásszabályozásra 
alkalmas, azon túlmenően, hogy a tározott vizből az ipari viz- 
igény - a külfejtést követően a rekultivációs vizigény - jelen
tős hányada kielégíthető.

A Kiskolc-Lillafűred-i tározócsoport kialakítása /7.sz.mellék
let/ településszerkezet miatt szükséges.
A völgyfenéken kiépülő város elöntés elleni biztonságigénye nö
vekszik, ugyanakkor a beépités, a csapadék csatornázás, a te
rület telkesítés hatásaként a lefolyás! tényező, és az árviz— 
hozam növekszik.

A meder bővítésnek ma már nincs meg a műszaki lehetősége. E- 
zért a tározó építésekkel kell a lefolyást szabályozottá tenni.

Miskolcon eddig 5 tározó épült ki, azok hatását uj tározók épí
tésével .kell növelni.

A teljes értékű megoldás a sokak előtt ismert Forrás—völgyi 
tározó kiépítése lehet.
Ebbe a tározóba a Szinva vizét vagy árapasztó alaguton, vagy 
aquaducton lehet eljuttatni. Az itt kialakítható 4,0-5,0 millió 
g térfogatú tározóval a kivánt mértékű lefolyásszabályozás ér
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hető el.

Hasonló jelentőségű a BódvavSl. v-i tározórendszer, melynek el
ső egysége Boldva községnél egy 20,0-24,0 millió m* térfogatú 
nellékvölgyi tározó lehet, ami a Sajóecseg-i vismU 60,0-70,0 
ezer n”/nap kapacitás bővítését teheti lehetővé. Ezt a léte
sítményt követheti a Bódvarákó — Hidvégardó—i hossztöltéses, 
fővölgyi tározó, amit a szlovákiai vizeivé tele zések miatt nem 
valószinü, hogy 60,0 millió ti térfogatúnál nagyobbra lenne cél
szerű épiteni. A rendszer utaolső tagja a lüeszesi tározó lehet.
В tározók legalább 200,000 ií/nap kapacitás regionális vízterme
lő telep vízbázisát teremthetik meg.

A sikvidéken kiemelkedő jelentőségű a 3odror;zug-i 320,0-350,0 
millió n térfogatú /8.ss. melléklet/, valamint az Inérhát-i 
600,0-650,0 millión térfogatú /9-sz. melléklet/ tárosási lehe
tőség.
A Bodro^zug korábbi lehetőség vizsgálataitól eltérve, a terület
nek tározási célú igénybevétele úgy látszik célszerűnek, ha a 
3odrogot a Vámosujfalu - Viss - Zalkod vonalra helyezzük át.

ЗЪЪеп az esetben egy hossztöltéses tározó alakítható ki. Az igy 
létrehozott zártmedence a kiépités ütemezésének függvényében 
részben gravitációsan, részben reverzibilis turbinával lenne 
feltölthető.
A kiépités és a mindenkori tározási politika függvényében lehet
ne a vizgazdálkodási hatásokat többcélúvá, vagy sokoldalúvá ten
ni.
A nultszázadi Tisza-szabályozás a Tiszadob - Tiszaszederkény-i 
átmetszéssel kezdődött. Запек eredményeként a Tisza jobbpartján 
mintegy 7000 ha kiterjedésű mélyfekvésü terület - az ugyaneve
zett Irénhát — került ármentesitésre. A terület túlnyomó része 
ma is rét-legelő, kisebb része szántó hasznositásu.
Ott tározót úgy lehet kialakítani, ha a Talcta csatornát Tisza- 
luo magasságától a Tisza 507 fkm-es szelvényéhez kötik át. Az 
átmetszésből kikerülő földből a tározó E—i töltése alakítható ki.
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A Taktaközi Tisza árvédelmitöltés 67,0-78,0 km közötti szaka
szának megerősitésével a tározó Ny-i töltése építhető reg.
A Kiskörei duzzasztás hatására szükségessé válik a Sajó tor
kolati szakaszának szabályozása. A Tisza 493,5-494,0 fkm-es 
szelvényébe bekötő átmetszéssel biztosítható a D-i töltés anyag- 
ni'-rőhelye, valamint az építéshez szükséges homokos-kavics meny- 
nyisége. A tározótér Ny—i oldalát részben magaspart határolja, 
részben az árvízi tározás biztosításához szükséges 2-3 m magas 
töltéssel lehet a teljes lezárást biztosítani.

A különböző tározási szintekhez tartozó tározó térfogatok a 
következők:

92,50 mBf. 10,0 millió nf
102,0 mBf. 520,0 milxio в

Az Inérháti tározó északmagyarország legnagyobb tározási lehe
tősége. Potenciális elhelyezkedése, mérete és vízgazdálkodási 
kapcsolatai miatt valószínű, hogy a teljes magyar Tisza szaka
szon, a Bodrogzugi tározási helyen kívül nincs ilyen sokrétűen 
használható, előnyös adottság.
A feltáró és beruházást előkészítő munkák végzése^ aaérff^is sür
gős, mert a térséget érintve valósul meg a Klskolc-Tiszai víz
kivétel, illetve azért, mert a gátépítés összhangba hozható a 
Tiszai Hőerőmű pernye elhelyezésével.

A Bodrogzug-i és Inérháti tározók az ismertetett kialakítás mel
lett a Kisköre-Dombrád közötti 189 km hosszú folyószakaszon, 
képesek nagy időintervallumban is szabályozni a mértékadó ár- 
vizszinteket.

Északmagyarőrszágon a kavics és a szénbányászat eredményeként 
nagyméretű tavak és zárógödrök maradnak vissza.

A iriiisr.énbánvászkodás jelentősebb zárógödreivel az 1960- 
as évek elején a Sajó völgyében, azt követően Heves megyében 
Szűcsi és Ecséd községek határában alakultak ki.
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A Visontai Ihorez jelenlegi fejtési ütemének végén Abasár és 
Visonta között mintegy 25,0 millió ш3 térfogatú, a következő 
fejtési ütemben Detk és Halmajugra térségében 40,0-50,0 millió 
ш térfogatú zárógödör marad vissza, mig nagy távlatban Kápolna 
és Nagyút községek között hasonló méretű zárógödör kialakulásá
val lehet számolni. /10.3z. melléklet/

Hasonló feladatokat kell megoldani majdan a Bükkaljai külfej
tésnél, ahol a zárógödrök összes térfogata elérheti a 400,0- 
500,0 millió m —t .

A kavicstavak részben a 3ajó-Hemád kavicsteraszon, részben a 
Búkkalja-iűezőkövesd—Füzesabony térségében, részben a l a m a  men
tén, a Kál-Booonád térségében alakultak ki.

A tavak felülete ma már 600 ha. Felületük 10 évenként 100-150 
ha-al növekszik.
Jellegüknél fogva, jó vizadórétegeket harántolnak, tesznek sza
baddá, illetve nem egyszer levegőssé.

A vizi környezetvédelmi feladatok, a hasznositási lehetőségek 
és hasznositási igények egyértelműen szükségessé teszik e mun
kák mielőbbi elvégzését. Egyben felhívják a figyelmet esetenként 
a hiányos jogi szabályozásra, ami a jelenlegi helyzet kialaku
lását lehetővé tette.

A zárógödrökből és kavicstavakból megfelelő beavatkozások ese
tén, jelentősebb többletráfordítások nélkül, folyamatosan nagy- 
térfogatú víztározók alakíthatók ki.
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I.sz. melléklet

A vízigények adatait a következő táblázat tartalmazza: 
/Grafikus ábrázolása az l.sz. melléklet ей/

Vízigények 1950 I960 1970 1930 1990х 2000х
az é V e к b e n в/ s-ban

ivó 0,67 0,95 2,40 4,61 6,34 8,35
Ipari 0,90 14,50 25,00 57,40 58,40 95,40
mezőgazdasági 0,20 2,30 13,30 19,60 26,30 35,00

Összesen: 1,77 17,75 40,70 81,81 91,04 138,75

x: Az eddig megismert település, ipar és mezőgazdaság fejlesz
tési tervek alapján prognosztizált értékek, az iparnál az 
átfolyásos hűtőrendszer alkalmazásával.
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II.sz. melléklet

Vízhasználatok szériát! osztályok

Folyók Közületi Ipari Mezőgazdasági
h a s z n á l á t o k

Tisza - Toka.iie: I. I. I.
Leninvárosig H M H I. I-II.
Poroszlóig II. I. I-II.

Bodrog II. I. II.

Sa.ió Ónod-ország-
határ IV. II. III-IV.
torkolat in. II. III.IV.

Hernád ii-ш . I. II-III.
Bódva I. I. I.
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A határainkon túl megépített tározók adatait a következő táb
lázat tartalmazza:

III.sz. melléklet

iVfJ. ^
ROZŐK

/Összesített adatok a 3«sz. mellékleten/

Tározó neve Tápláló Tározó térfogat millió c
vízfolyás Teljes Árvízi Hasznos

BODROG
vízgyűjtő 
1./ Vihorlát Labore 334,0 100,0 177,0
2./ Domásai Ondava 187,5 21,0 148,5
3./ Désai Labore 53,0 53,0 -
4./ líelipiski latorca 73,4 26,0 47,4

HURKÁD
vízgyűjtő 
1./ Ruzsiní Hennád 59,0 3,8 48,9
2./ Dobsinai G'ólnic p. 11,046 - 10,280
3./ Tichy Potoki Tarca 20,0 “ 20,0

SAJÓ
vízgyűjtő 
1,/ Klenovci Rima 7,0 7,0

BÓ3VA 
vízgyűjtő 
1./ Bukoveci Ida p. 23,4 1,1 21,4

Összesen: 768,346 204,9 480,4öC
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rv.sz. melléklet

A fejlesztés eredményeként egy-egy tervidőszak végére a kö
vetkező táró zás 1 kapacitásokat alakítottuk kis

Év:
Tározók
darab
száma

Tározók 
összes 
térfogata 
millió u

Tározók
vízfelü
lete
ha

I960 4 0,510 14,3
1965 17 13,610 519,3
1970 29 32,360 988,6
1975 35 38,000 1255,9
1980 41 41,400 1381,0

/Grafikus ábrázolás a 4.sz. mellékleten/
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V.sz. melléklet

20 Í.VS3 I-AH0ZA5?LJL̂ 32'.:-LJI JAVáBLAI Ь0СЛ1С.^5ХЛНСа32я30:С

Megnevezés

Б őrs о d-Abau j—Z empién 
шесте

Heves
me^ve

t á ]? 0 z 6
db térf.

10 b ú
db térf. 

10° fc

Bombvidéki 7 109,0 6 47,0
Síkvidéki 2 1000,0 1 4,0
Zagy, szennyvíz 1 1,0 2 30,0
В ányató 5 70,0 0Jj 60,0
Holtágak 20,0 -
Összesen: 15 1200,0 12 141,0
Mindösszesen: 27 db tározó 1.341,0

II 
H 

II 
о II II 
EJ

«
II II II II II II II II
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1. • s z • tssXlékXeii

v í z i g é n y e k  n ö v e k e d é s e

1950 -  2000

J



2 .sz. melléiclet

Az ÉVIZIG vízfolyásainak vízhasznosítás szerinti minősítése

Közületi Ipari Lezórázdasá>“i
Vízfolyás h a s z n о s i t á s

1976 1980 1976 19o0 1976 19 oO

Tisza
Tokajig I. I I . I . I . I-II. I-II.
Leninvárosig и ; I I . I . I. I-II. I-II.
Tiszavalkig и . I I . I. I. I - I I . I-II.

Bodrog и . I I . I. I. I-II. I-II.
Sa.ió
Országhatár-
Ónod IV. IV. II. II. II-IV. II-III.
Ónod torkolat IV. IV. II. II. II-III. II-III.

Hernáá H Ы 1 M II. II. I. II. II-III.

Bódva I. I. I. I. I-II. I.
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3 .sz. melléklet

BODROG - HERNÁD - BÓOTA - SAJÓ 
külföldi vízgyűjtőjén lévő tározók

Vízrendszer
Tározók
száma

iározási térfogat 
V= 106 в3

Bodrog 4 648,0
Hemád 3 90,0
Bódva 1 24,0
Sajó 1 7,0

összesen: Q 769,0
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3 2. 'llcklet

TÁROZÓ TÉRFOGAT A L A K U L Á S A  

/ t e l j e s ,  t é r f o g a t /
1960 -  1960
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5.sz. melléül1

Terpesi tározó  
М —Ц О  mill, m

fiukkszákl \

Mátrád énscske B uzasvoigyi tározó

Kooperációs \ s z  
^  és' tá vvezetékSk i tarozó  

V-16,0 Jfíill. m
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6.ez. melléklet
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7-sz. m e l l é k l e t

176



b.sr'. nellékle
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9.sz. melléklet
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Аккумулирование вод в Северной Венгрии 
Мартон ШТЕФАН

Удовлетворение потребностей в воде в Северной Венгрии 
вызывает необходимость решения - примерно уже два десяти
летия - задач, затрагивающих не только количественные, но 
и качественные условия. Даже у запасов вод, которые до сих 
пор хорошо охранялись, тревожно ухудшается качество воды: 
в галечниковой террасе р.Шайо под воздействием действующе
го водотока, у непокрытых галечниковых слоев ввиду химиза
ции сельского хозяйства и отсутствия канализации в поселе
ниях, ана карстовых территориях вследствие недостаточной 
или неэффективной охраны окружающей среды.

В области количественного использования
- в связи с поселениями следовало бы разделить потреб

ности и удовлетворение качества питьевой и не питьевой во
ды,

- увеличение потребности промышленности в свежей воде 
уже замедляется под влиянием распространения водного хо
зяйства, следовало бы продолжить эту тенденцию,

- потребность в воде, используемой в сельском хозяйст
ве, можно таким образом уменьшить, что вместо пассивной 
очистки сточных вод цехов пищевой промшенности с целью 
использования применяется активное вмешательство.

Экономия воды осуществима запасом воды, освоенным по
средством создания значительного объема водоёма. В обозри
мой перспективе можно предположить строительство водоёма 
объемом 4,0 - 5,0 миллиард м̂ , из которых наилучшее решение
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могут дать использование условий горной и холмистой мест
ности (примерно 450 миллионов м^), а также равнинной мест
ности (примерно 900 миллионов м^) и использование"закрываю
щих ям'I образующихся в ходе разработки открытым способом 
(примерно 150 миллионов м^).

Статья излагает возможности развития систем водохрани
лищ

- Верхней Тарнавёлдь
- Бюккалья
- Мишкольц-Лилафоред и
- Бодвавёлди.



Water storage in North Hungary 

Kárton Stefán

The fulfilaent of demand on water in North Hungary 
requires the solution of not only quantitative but also 
of qualitative tasks since about two decades. The deterio
ration of water quality is alarming already with the until 
now better protected water resources below the surface* 
in the gravel terrace of the Sajó on effect of the living 
waterflows, with the uncovered gravel layers because of 
the agricultural chemical processing and the lack of cana
lization of settlements, in the karstic areas in consequen
ce of the deficient and ineffective environmental protect
ion.
In the field of consumption
- in connection with settlements the demand and satisfact
ion concerning drinking water quality and not drinking 
water quality ought to be separated;
- the increase of demand on fresh water of the industry 
is becoming slower on effect of extension of the water 
economy, this tendency must be continued;
- the water demand of the agriculture can be diminished 
with an active interference of utilization character 
instead of the passive purification of the sewage of 
food factories.
The economy with water can be realized with water resour
ces created by an important storage volume. In the fore
seeable future a storage capacity of 4,o-5,o milliard if 
is probable, the best solution of which is 45o million if 
in the mountains and hills, 9oo million if in the plains 
and 15o million if with the utilization of closing pits 
coming into being by means of openworks.
The paper informs about the development possibilities 
of the storage systems of
- Belső Tarnavölgy
- Bükkalja
- Hiskolc-Lillafüred and
- Bódvavölgy.
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VÍZTÁROZÓK HIDRAULIKAI KÉRDÉSEI

Ivicsics Lajos*

A vízgazdálkodás fontos létesítményeit, a víztározókat 
tervezésükkor hidraulikailag is méretezni szükséges. A völgy
zárógátas tározók hidraulikai méretezésének esetenként változó 
sokféle feladata közül a következőkben kettőt, a tározóbeli 
megfelelő sebességéioszlás biztosítását és a tározóból kibocsá 
tott viz mozgási energiájának megtörését emelem ki.

Az Üzemszerűen használt tározókban a viz rendszerint nem 
áll, hanem rendeltetésüktől, geometriai viszonyaiktól függően 
a vízfolyások sebességénél általában kisebb sebességgel mozog.

A tározott viz fizikai, kémiai, biológiai jellemzői a tá- 
rozóbeli sebességek eloszlásától is függenek. Azokon a helye
ken, ahol a viz sebessége a nullát megközelíti vagy eléri, te
hát ahol a viz pang, a minőségi jellemzők sok esetben romlanak 
a vizben levő kémiai és biológiai szennyeződések rendszerint 
bomlanak, a bomlás termékei a viz minőségét kedvezőtlenül be
folyásolják.

Azokon a helyeken, ahol a tározóba vezetett és rajta át
folyó viz sebessége viszonylag nagy, vagyis a viz csaknem ösz- 
szefüggő sugárban áramlik át a tározón, a bevezetett víz jel
lemzői rendszerint csak kicsiny mértékben változnak.

Az a tározóbeli sebességeloszlás, amelynek megvalósításá
ra a tervezéskor törekedünk, a tározó rendeltetésétől, haszná
latától függ. í leggyakoribb feladat olyan tározó terveinek a 
kidolgozása, amelynek mindegyik pontjában a viz ugyan olyan 
nagyságú és irányú sebességgel áramlik, vagyis a tározóban sem 
viszonylag nagy sebességű, sem pedig pangó áramlási terek nem 
keletkeznek. Ilyen esetekben a tározóban a befolyó viz minősé

*tudományos tanácsadó 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ
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ge rendszerint javul.
A völgyzárógátas tározók tervezésének sok munkarészét - 

a töltések, a műtárgyak, a gépi berendezések stb. jellemzőinek 
meghatározását - képletek, összefüggések segitik elő. A tározó 
és műtárgyai, létesítményei olyan elrendezésének meghatározá
sára, amelynek megvalósításakor a tározóban az üzemi igények
nek megfelelő vizmozgási viszonyok keletkeznek, a hidrauliká
ban hiába keresünk képletet. Ezeknek a feladatoknak a megoldá
sát kisebb mértékben a tapasztalat, nagyobb mértékben a modell
kísérletek eredményei segitik. A modellek lehetővé teszik több 
változatnak a megvizsgálását és a vizsgálatok eredményei alap
ján a leginkább megfelelő elrendezést tervezhetjük meg.

Vannak esetek, amikor a víznek a tározóban egyenletes se
bességeloszlással kellene mozognia, de á tározó, a vízbeveze
tés, a vízkivétel geometriai jellemzői a gazdaságosság határa
in belül nem teszik lehetővé az egyenletes sebességeloszlás 
létrehozását. A modellek azonban ilyen esetekben is hasznos 
tervezési segédeszközök; ha nem is az egyenletes sebességel
oszlás, de olyan áramlási viszonyok megvalósítását segíthetik 
elő, amelynél a tározóban holttér nem keletkezik, hanem az á- 
ramlási tér egymáshoz csatlakozó, kis sebességgel mozgó vizű 
áramlási árnyékok sorozata.

Az említettek példájaként az 1. ábrán Magyarország észa
ki hegyvidékén megépíteni tervezett egyik tározó modelljén meg
figyelt áramlási vonalakat szemléltetjük. Mint az ábrán látha
tó, a tározó völgye felül kettéágazik. Az egyik völgybe a táro
zót tápláló patak, a másikba a felmelegedett hűtővizet vissza
vezető csatorna torkollik. A tározót a völgy elágazásánál gát 
zárja el, a viz ennek műtárgyán át jut a tározó folyásirány 
szerinti alsóbb szakaszára. Annak mintegy az alsó harmadából 
ágazik ki a hűtővizet kivezető csatorna. A tározott viz еиеп 
a csatornán és a völgyet elzáró alsó gát műtárgyán át folyik 
ki a tározóból.

Ilyen geometriai viszonyok esetében a tározóban egyenle
tes sebességeloszlást abban a gyakorlatban rendszeresen elő
forduló esetben, amikor a völgyet elzáró alsó gáton át nincs 
vizelfolyás, nem lehets^Í£i®hSzftí>dell segítségével megvalósi-
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tott áramkép, amely egymáshoz csatlakozó forgó mozgások soro - 
zatáből állott, csak kicsiny mértékben volt kedvezőtlenebb az 
egyenletes sebességeloszlástól. Amint az 1. ábrán látható, a 
folyásirány szerinti bal oldali felsó ágban két olyan forgó 
mozgás volt megfigyelhető, amely csaknem az egész felső ágra 
kiterjedt. A jobb oldali felső ágban a viz csak akkor állt, a- 
mikor a tápláló patak vízhozama nullára csökkent. A üLső gát 
alatti tározótérben olyan elnyúlt forgó mozgás keletkezett, a- 
mely egészen a vizkivezetésig lenyúlt. Ennek közelében hozzá 
másik, kisebb területet érintő forgó mozgás csatlakozott, a- 
mely az alsó zárógát felett levő, forgó mozgása térrel érint
kezett /1. ábra/. így a tározóban álló viz csak a partba be
nyúló kisebb öblökben és a tápláló patak vizének elapadása e- 
setében a jobb oldali felső ágban keletkezett. Ez utóbbi ellen 
a védekezés gyakorlatilag nem lehetséges, de nem is különös
képpen szükséges, mivel a tápláló patak kiszáradásának idősza
kai viszonylag rövidek.

Hidraulikai feladatokat nemcsak a tározóban mozgó, hanem 
esetenként a tározót elhagyó vizekkel kapcsolatosan is meg 
kell oldani. Az egyik ilyen feladat a tározóból kifolyó, álta
lában viszonylag nagy sebességű viz károkozás nélkül való to
vábbvezetése. A viz mozgási energiájának más energiává való 
átalakítását csak ritkán segítik képletek, összefüggések. A 
legtöbb esetben modellek segítségével kell a megfelelő energi
atörőt megszerkeszteni. Ha pedig ez elmarad, vagyis a víz 
mozgási energiájának megtörése nem megfelelő, igen gyakran o- 
lyan károk keletkeznek, amelyeknek a helyreállítása sokkal 
költségesebb, mint amennyibe a modellkísérletek elvégzése ke
rült volna.

Az említettek példájaként a bátrában épült egyik tározó 
vizkibocsátójára utalunk. A vizkivezetésnek az elvezetőcsator
nához csatlakozó részét ellátták ugyan energiatörő fogakkal, 
de ezek nem voltak elegendőek a nagy sebességgel kiáramló viz 
energiájának a megtörésére; a viz megbontotta az elvezetőcsa
torna rézsűjének burkolatát és talaját /2., 3. ábra/, sőt a 
rézsű rombolását a csatorna alsóbb szakaszán is megismételte 

/4. ábra/.
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tz utóbbi példa a hidraulikai méretezés elmaradásának ká
ros következményeira hivja fel a figyelmet. Az emlitett eset
ben "csak" az elvezetőcsatorna rézsűje ment hosszabb szakaszon 
tönkre. Ez a kár a tározó rendeltetésszerű használatát mindad
dig nem befolyásolja, amig ismét nem szükséges a f enékkiiiritőn 
át nagyobb vizmennyiséget leboosátani. Ha azonban a hidrauli
kai hiba a tározóban keletkezik, kijavítása esetleg hosszabb 
időn át nem teszi lehetővé a tározó használatát.

A példák a tározók tervezésekor felvetődő földtani, hid
raulikai, vizgazdálkodási, környezetvédelmi, gazdaságossági és 
egyéb feladatok együttes és összehangolt megoldásának szüksé
gességére is felhívják a figyelmet. Az elsőként emlitett pél
dánál maradva: a tározóban keletkező sebességeloszlásokat a 
tározó méretei, alaki jellemzői nagymértékben befolyásolják. 
Ezek az a datok függenek a tározó helyétől, az viszont többek 
között a földtani viszonyoktól is függ. Vagyis a tározó helyét 
a lehetőségek határain belül úgy kell kiválasztani, hogy a 
földtani, a hidraulikai és az egyéb követelmények együttesen 
kielégítettek legyenek. A völgyzárógátas tározók terve lénye
gét tekintve a különböző jellegű követelmények viszonylagosan 
optimális kielégítése.
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Гидравлические вопросы водоёмов 
Лайош ИВДЧИЧ

При проектировании важных сооружений водного хозяйства, 
различных типов водохранилищ (с постоянной плотиной, с 
круговой плотиной, и стариц и т.д.) наряду с гидрологи
ческими, геологическими, статическими задачами необходимо 
решить мезду прочим и гидравлические задачи. В водохрани
лищах, как правило, только кажется что вода стоит, в дей
ствительности же хотя и с меньшей скоростью чем вода водото
ков, но все же движется. Вода в водохранилищах должна дви
гаться так, чтобы в нем не образовались теневые потоки, 
мертвые пространства. В теневых потоках, мертвых простран
ствах, как правило, протекают неблагоприятные биологичес
кие процессы, и вследствие этого ухудшается качество воды. 
Важным является также и уменьшение энергии движения выте
кающей из водохранилища воды.

Образование теневых потоков в большинстве случаев мож
но избежать целесообразным выбором геометрических характе
ристик (форма русла, размещение соответствующим образом 
струенаправляющих дамб, а также соответствующее размещение 
ввода и добычи воды) водохранилища. Целесообразное опреде
ление геометрических характеристик в значительной мере об
легчается опытом, приобретенным в связи с уже построенными 
водохранилищами, а также применением гидравлических неболь
ших проб. Небольшие пробы целесообразно применяемы также и 
для поиска наилучшего способа уменьшения овнергии.

Иллюстрация условий потока водохранилищ примерами.
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Hydraulic problems of water reservoirs 

Lajos Ivicsics

when planning the important objects of water economy, the 
reservoirs of different types /with barrage, circular dan, 
in dead-channels etc./ beside the hydrological, geological 
and statical tasks among others also hydraulic tasks are 
to be solved. The water stands in the reservoirs namely 
only seemingly, in the reality it generally moves though 
with a smaller velocity than in the flows. The water of 
the reservoirs must flow in that way that no flcw-snado, 
dead spaces should cone inro being in them. Lamely in the 
flow-shadows and dead spaces generally unfavourable biolo
gical processes us.e to occur and in consequence of this 
the quality of the water becomes worse. The break of the 
kinetic energy of the water discharged from the reservoirs 
is also important.
The creation of flow-shadows can be avoided in most cases 
with the expedient choice of the geometrical parameters of 
the reservoirs and with the appropriate arrangement of the 
bed’s form, the leading dams, the water inlet, the water 
discharge. The practical determination of the geometrical 
parameters is facilitated by:the experience gained with the 
reservoirs built until now, as well as the application of 
hydraulic small samples. The small samples can be also 
practically applied for finding the most suitable way of 
the energy-break.
The flow conditions of the reservoirs are illustrated by 
examples.
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A Nyugat-büki i karszt- és karsztos 
hévforrások osztályozása 

Scheuer Gyula*

1. Bevezetés
A vizsgált terület változatos morfológiai és 

földtani adottságaiból eredően igen gazdag külön
féle genetikáju forrásokban. A forrásoknak több
irányú jelentőségük van azon túlmenően, hogy a 
vízföldtani viszonyoknak egyik érdekes megnyilvá
nulás formáinak tekinthetők. Elsősorban vízellátá
si jelentőségüket emelnénk ki, mert számos város, 
település és ipari üzem vízigényét e források biz
tosítják. Továbbá a hegyvidéki területek kisebb 
vizhozamu forrásai a turisták, kirándulók és az 
vadállomány szükségleteit elégitik ki többek kö
zött. A karsztos hévforrásokat pedig balneológiái 
értékük miatt gyógyászati célokra is felhasznál
ják. Ennek megfelelően a Ifyugat-Bükk karsztviz- 
földtani vonatkozásban hazánk egyik legértékesebb 
területei közé tartozik.

Jelen munka összeállitását nagymértékben elő
segítették azok a vízföldtani, építésföldtani 
vizsgálatok, amelyek Eger város vízellátásának 
biztosítása és a város épitósföldtani térképezé-

"^Pöldmérő és Talajvizsgáló Vállalat
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sének keretében készültek. A Bélapátfalvai cement
gyárnál végrehajtott kutatások pedig az északi te
rületre vonatkozóan bővitették ismereteinket.

Sínek során olyan átfogó karsztvizföldtani is
meretek birtokába jutottunk a forrásokra vonatkozó

an, hogy a forráskataszter összeállitásán túlmenően 
megkíséreltük osztályozásukat és tipusba sorolásu
kat is elvégezni azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk 

a forrásokkal kapcsolatos vizföldtani-vizellátási 
feladatok megoldásához.

2. A Nyugat-bükki források vizsgálata
A Nyugat-Bükkben előforduló források legnagyobb 

része a hegységi területekhez kötődik. Ezek mel
lett számos forrás fakad a hegységrész lábánál és a 
kapcsolódó dombvidékek, ill. a patakok és folyók 
völgyeiben. A  legtöbb forrás a szilárd kőzetek /mész
kő, agyagpala, magmás kőzetek/ területén fakad. A 
vizsgált terület földtani felépítésében résztvevő 
különböző korú és kifejlődésü kőzetek forrásgeneti
kai szempontok alapján az alábbiak szerint jellemez
hetők:

a/ -paleozoós kőzetek közül; az agyagpala vizre— 
kesztő, de a felső repedezett zónájában gyengén viz- 
vezető, ezért előfordulási területén kis vázhozamú 
résforrások találhatók.



A mészkövek közül a legjelentősebb a permi mész
kő, amelyből a hegység északi részén számos karszt- 
forxás fakad. Ezek közül néhány jelentősebb vízho
zammal rendelkezik.

b/ A triász különböző vizvezetői tulajdonságú 
kőzetekből épül fel. Az apyaroala vizrekesztő, de 
felső repedezett részéből számos kisvizhozamu rés
forrás fakad. Hasonlóan kis vizhozamu karsztfóriáso
kat táplálnak a palasorozat között előforduló mész- 
kőkibukkanások is. Ezek az Élíy-i Bükkben gyakoriak.
A hegységrész legjelentősebb és legnagyobb vizhoza
mu forrásai a nagy területi elterjedésben nyomozható 
karsztos kőzetekhez kapcsolódnak /1. ábra/. E kőze
tek forrásai és vizei képezik e térség legjelentő
sebb vízbázisait.
Ezeket a későbbiekben még részletesen tárgyaljuk.

с/ ' A harmad- és negyedidőszaki képződmények is 
számos kisvizhozamu forrást táplálnak.

A földtani felépítésben résztvevő képződmények 
területi elterjedése és vízföldtani adottságaik is
meretében egymástól genetikailag eltérő források 
különböztethetők meg.

Tála.ivizforrások előfordulásával jellemezhetők 
a negyedidőszaki takarórétegek.

Bé t egf orrá sok ismeretesek a harmadidőszaki
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miocén rétegek területén.
Bés- és hasadékviz 3kb 51 táplálkozó források for

dulnak elő a pala, valamint a mezozoós eruptivumok 
területein.

Karsztforrások a különböző korú mészkövekhez kap
csolódnak. /karbon, perm, triász, felsőeocén/ A leg
jelentősebb kars ztfоírásoknak adatait a mellékelt
1. táblázat tartalmazza. Az egyéb genetikáiu forrá
sok kis hozamuk miatt csak alárendelt jelentőségűek, 
ezért felsorolásukat mellőztük.

A Nyugat-bükki karszt és karsztos hévforrás ka
taszterben a forráscsoporton belüli forrásokat nem 
különítettük el, vízhozamukat összevontan adjuk meg.
A táblázatban szereplő magassági adatok a foglalt 
források esetében szintezett értékek, mig a fogla- 
latlanoké térképről leolvasott magasság. A feltünte
tett egyéb adatok a forráskataszterezés során vég
zett méréseink és megfigyeléseink eredményei, vagy 
azokat az irodalomból vettük át.

5. A Nyugat-bükki karszt- és karsztos hév
források osztályozása és tipizálásuk

A karsztfc rásoknak, mint a felszínalatti vizek 
koncentrált természetes felszinrelépéseinek számos 
típusa fordul elő. A Nyugat-Bükk változatos morfoló
giai és földtani adottságai-e területen fakadó for-
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rások genetikai és egyéb jellemzőikben tükröződnek 
vissza. Ennek megfelelően a források az általános 

tulajdonságaikon túlmenően olyan helyi adottságokkal 
is rendelkeznek, amelyek e területi viszonyokra ve
zethetők vissza.

A karszt- és karsztos hévforrásokat különböző 
szempontok alapján lehet osztályozni, mert a megfi
gyelések és tapasztalatok szerint különböző, egymás
tól igen eltérő megjelenés formáik és adottságaik 
vannak. Ezeket figyelembe véve elkészítettük a Nyu
gat-bükki karsztos forrásokra vonatkozó összegző ti- 
pusjellemzőket, amelyeket a 2. táblázatban különböző 
szempontokat figyelembe véve foglaltuk össze.

A táblázatból látható, hogy a Nyugat-bükki karszt- 
források lényegében majdnem minden tipusát képvise
lik azoknak a karsztforrásoknak, amelyek hazánkban 
előfordulnak. Meg kivárjuk még jegyezni, hogy a táblá
zatban az általános tipusjellemzőket adtuk meg. Ter
mészetesen ezeken túlmenően egy-egy forrásnál egyedi 
genetikai adottságok is vannak, amelyek tovább szi- 
nesitik a bükki forrásokra vonatkozó általános képet.
E helyen nincs lehetőség arra, hogy minden egyes for
rást vagy forráscsoportot a táblázatban foglaltak 
alapján jellemezzük ezért csak a legfontosabbakat 
emeljük ki és vizsgáljuk.
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A táblázatban foglaltakat követve vizsgáljuk 
meg a források főbb jellemzőit:

3.1 Az első, amit vizsgáltunk a források víz
hozamával kapcsolat, mert ez az adottságok igen 
fontos tipus jellemzőjük. E tényezőket figyelembe 
véve vizsgáltuk a források hozamát és a vízhozam 
tartósságát. Megállapítható a hozammérések alapján, 
hogy a Nyugat-Bükkben a kis vízhozamtól a nagyviz- 
hozamig mindenféle érték előfordul. A hegység terü

letén főleg az északi részen nagyon gyakoriak a kis 
vizhozamu források, mig a legnagyobb forrás az egri 
egyedül képviseli ezt a csoportot. A hozamadatok ér
tékelésével az átlaghozamokat vettük figyelembe.

A vízhozam tartóssága szempontjából a tapaszta
latok és a rendelkezésre álló adatok alapján három 
csoportba sorolhatók a források. Az állandó vizhozam 
csoportba azok a források sorolhatók, amelyek kie
gyenlített hozamúak csak kisebb ingadozást mutatnak. 
Ebbe a csoportban az egri források sorolhatók. A má
sodik csoportot a változó vizhozamu források képvi
selik és ide tartoznak a források jelentős része, 
mert a mérések szerint e forrásoknál igen szélsősé
ges vízjárások tapasztalhatók. A harmadik csoportba 
az időszakos forrásokat soroltuk, mert ezek közé 
tartoznak a Tóth G. /I98A/ által részletesen vizs-
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galt Vöröskő-i, Imó és Feketelen források, amelyek 
csak akkor működnek, ha rendkívüli csapadékosság 
esetén a karsztrendszer maximálisan feltöltődik.
Ezek lényegében a Byugat-bűkki hidrodinamikai karszt
rendszer túlfolyóiként értelmezhetők.

3.2 A táblázat 2. jelű része tartalmazza a 
források hidrodinanikai adottságok szerinti katego
rizálást. A Nyugat-bükki források hidrodínamikailag 
vagy nyilttükrü, vagy nyomás alatti rendszerhez 
tartoznak. A hegységi területek forrásai az előző
höz tartoznak és azon belül tulnyonó részben az át
bukó, vagy duzzasztott források csoportjába. Ezek 
lényegében a leszálló karsztöv forrásaiként funk
cionálnak. A hegység déli előterében a mélyresüly- 
lyedt karsztos kőzetek vizei már hidrosztatikai 
nyomás alá kerülnek és ezen a területen már felszál
ló forrásokként lépnek a felszinre. Ilyenek az egri 
források. Heg kívánjuk jegyezni, hogy a nyilttükrü 
rendszerhez sorolható forrásoknál is felléphetnek 
átmenetileg időszakosan nagyobb nyomások akkor ami
kor a karsztrendszer hirtelen nagy csapadék hatásá
ra gyorsan feltelik. Ezt nem kívántuk a táblázatban 
elkülöníteni a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

3.3 A táblázat 3. pontjában foglaltuk össze a 
karsztforrások vízföldtani viszonyaira vonatkozó
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adottságokat. A 3.1 pontban az erózióbázishoz vi
szonyított forráskilépést vizsgáltuk. Megállapítha
tó volt, hogy a források egy része az erózióbázison 
tehát pl. patakvölgyben, mint pl. a felsőtárkányi 
Szikla-forrás, vagy annak közelében 10-20 m-rel fe
lette fakadnak. De a források másik része az erózió
bázistól függetlenül e felett lépnek a felszínre. 
Ilyen pl. a mónosbéli vizfő, amely az Eger-patak 
völgyének teraszos völgyoldalában a patak szintje 
felett kb. 120 m-rel lép ki a felszínre.

A legújabb vizsgálatok szerint a forrásokból 
felszínre lépő vizek különböző korúak. Vannak olyan 
források, amelyeknek vizei a karsztrendszerben csak 
nagyon rövid ideig tartózkodnak, ezeket friss víz
ként különítettük el. Ebbe a csoportba tartoznak a 
hidegvizü források vizei. A hegység déli lábánál 
fakadó Berva forrásé már meghaladja az 1000 évet és 
a legidősebb forrásvizeket pedig az egri karsztos 
forrásoknál találtuk. /Comides I. I983., Deák J. 
1982./ Miután a források az erózióbázishoz viszo
nyítva különböző helyzetben fakadnak e körülmények 
azt is jelzik, hogy a források eltérő korú morfo
lógiai szintekhez kapcsolódnak. Azok a források, 
amelyek a holocén térszíneken lépnek a felszínre a 
legfiatalabbak, vagyis a holocénben keletkeztek.
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De vannak olyanok, amelyek nem követve a bevágódást 
idősebb felszíneken törnek fel, mint pl. a bélapát- 
falvai liaria-f orrá sok, amelyeknek korát az előzetes 
vizsgálatok szerint az alsópleisztocénre rögzíthet
jük. A források tehát különböző korúak és koruk meg
határozásával lehetőség nyílik arra, hogy a Nyugat
bükki karszthidrodinamikai rendszer fejlődésére vo
natkozóan megállapításokat tegyünk.

A források vizkil épé seit figyelembe véve, hogy 
azok miből áramlanak a felszínre tapasztalható, 
hogy hol rés - repedésből, hol pedig tág járatból - 
üregből lépnek a felszínre, továbbá közvetlenül a 
tározó kőzetből, vagy közvetítő üledéken esetleg sa
ját lerakódásán /édesvízi mészkő/ keresztül.

Az ilyen jellegű megfigyeléseket a táblázat 3-3 
és 3-4 jelű részében foglaltuk össze. íhhez kapcso
lódva á vizvezető kőzet leggyakrabban mészkő, rit
kábban dolomit, esetleg mészmárga.

3.4 Vizsgálva a források morfológiai helyzetét 
és megjelenés formáikat a tapasztalatok alapján kü
lönböző csoportosítások tehetők. A 4—1 jelű részben 
felsoroltuk mindazokat a morfológiai helyzeteket 
ahol forráskilépések vannak. Ezeket két főcsoportra 
osztottuk. így vannak források, amelyek völgy talpon 
/pl. Bán-forrás/ vagy folyamatosan fakadnak. A leg-



i

változatosabb morfológiai helyzetben a domb és hegy
vidéki területek forrásai fakadnak. Ezek közül csak 
a főbb morfológiai helyzeteket soroltuk fel.

A táblázat 4—2 részén a források megjelenés for
máit kíséreltük meg négy főcsoport közé csoportosít
va felsorolni. A területi adottságok alapján lehet 
a forrás egyedi amikor csak egy forrásból koncent
ráltan tör elő a viz, de van olyan helyzet amikor ki
sebb területen több forrás fakad. Ezt a helyzetet 
forráscsoportként különítettük el. Előfordul az az 
eset is, amikor nagyobb területen szétszórva fakad
nak a források mint pl. Egernél, igy ezt a szituá
ciót forrás terül étként értelmeztük.

A forráscsoportokon vagy forrásterületen belül 
a vízhozam nem egyenletesen oszlik meg. Ezért a 
legnagyobb vizhozamu forrást főforrásként különböz
tettük meg és ennek vízhozamához viszonyítva kate
gorizáltuk a különböző, de csökkenő hozamú vizkilé- 
péseket. Ennek megfelelően a vizvezető járatok is 
különbözőek lehetnek továbbá a források egymáshoz 
viszonyított helyzete is a feláramlási adottságok
tól függően eltérőek lehetnek. így vonalmenti, cso
portos vagy szétszórt. Ezek az adottságok a forrá
sok genetikai adottságaira vonatkozóan értékes viz- 
formáclókat adnak. _•
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A táblázat 5. jelű része vázlatos áttekintést 
ad a Nyugat-bükki karszt- és karsztos hévforrások 
hőfokára és kémiai adottságaikra vonatkozóan. A 
csoportosításból megállapitható, hogy magasabb 
/40 °C felett/ hőmérsékletű források hiányosnak a 
területen, továbbá az oldottanyag mennyisége sem 
éri el az 1000 mg/1 ásványvíznek az alsó határérté
két. A vizek nagyrészben kalcium hidrogénkarbonátos 
vizek csoportjába tartoznak.

4. Megállapítások
4.1 A Nyugat-bükki karsztforrások áttekintő 

rendszerbefoglalása és osztályozásuk lényegében öt 
fő szempont alapján történt, amelyeken belül a kü
lönböző jellemzők figyelembevételével további cso
portosítást végeztünk. Az osztályozásnál és csopor
tosításuknál igyekeztünk mindazokat a szempontokat 
és jellemző adottságokat figyelembe venni, amelyek 
e területrész forrásainál a helyszínen megfigyelhe
tők és a kutatásokkal váltak ismertté.

4.2 A táblázatos összefoglalásnak az volt az 
alapvető célja, hogy elsőizben egy teljes áttekin
tést adjunk a vizsgált terület forrásadottságaira 
vonatkozóan, másodszor pedig azért, hogy a gyakor
latban esetleg felmerülő feladatokhoz segítséget 
nyújtsunk.
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1. ábra. Helyszimrajz a legjelentősebb Nyugat-bükki 
karszt és karsztos hévforrások feltünteté
sével. 1. források, az 1. táblázat sorszá
mával, 2. karsztos víztározók felszíni el
terjedése, 3* rossz vizvezető kőzetek

Táblázatok

1. táblázat. A jelentősebb Nyugat-bükki karsztforrá
sok összefoglaló táblázata

2. táblázat. A Nyugat-bükki karszt és karsztos hév
források osztályozása
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Классификация карстовых источниковых и карсто
вых термальных источников в западной 

части гор Бюкк

Двла ШЕЙЕР

Ввиду разнообразных морфологических и геологических 
условий исследуемая территория очень богата в источниках 
различного происхождения. Источники имеют важное значение 
даже кроме того, что они считаются одним из интересных 
форм проявления гидрогеологических условий. В первую оче
редь следовало бы отметить их значение по водоснабжению, 
так как эти источники обеспечивают потребность в воде 
ряда городов, поселений и промышленных цехов. Карстовые 
источники и карстовые термальные источники имеют отличаю
щиеся друг от друга формы появления и свойства. Учитывая 
это таблица 2. содержит те аспекты, на основе которых 
может быть выполнена их группировка. Это следующие: 
дебит воды, гидродинамические условия, гидрогеологические 
условия, формы появления источника, физические и химичес
кие свойства.
Цель обобщения в таблице заключалась в предоставлении об
зора о свойствах источника исследуемой территории и оказа
нии посредством этого помощи к решению практических задач.
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Classification of the karstic and karstic- 
thermal springs of West-Bükk

Gyula Scheuer

The investigated area is very rich in springs of different 
genetics originating from its variable morphological and 
geological conditions. The springs have a more-sided 
importance in áddition to the fact that they can be con
sidered to be an interesting fora of appearance of the 
hydrogeological relations. Pirst of all we should like to 
stress their importance concerning the water supply becaus 
the demand on water of several towns, settlements and in
dustrial plants is satisfied by these springs. The karstic 
and karstic-thermal springs have forms of appearance and 
features differing from each other. Taking these into con
sideration Table 2 contains those points of view on basis 
of which their grouping can occur. These are the following 
rate of flow, hydrodynamical features, hydrogeological 
conditions, morphological characteristics of the environ
ment of springs, forms of appearance of springs, physical 
and chemical parameters.
The tabular summary had the purpose to supply an overlook 
concerning the spring-conditions of the investigated area 
and to render an assistance by this to the solution of the 
practical tasks.
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A FELSZINMOZGÁSOS KATASZTEREZÉS TAPASZTALATAI 
BORSOB - ABADJ - ZEMPLÉN MEGYÉBEN

Jóssá Gábor2

Magyarország földtani-műszaki katasztere című munka kereté
ben készült el 19So-ban Borsod-Abauj-Zemplén megye felszin- 
mozgásos területei kataszterének összefoglaló feldolgozása.
Ennek előzményeként a Központi Földtani Hivatal megbízásá
ból különböző intézmények /Földmérő és Talajvizsgáló Válla
lat, Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet, Magyar Állam
vasutak Tervező Intézete, Földrajztudományi Kutató Intézet 
és a KÁFI Területi Szolgálat/ készítettek részfeldolgozáso
kat, részkatasztereket.
A megye összefoglaló kataszterét, feldolgozását a Magyarho
ni Földtani Társulat munkacsoportja készítette el a terüle
ten dolgozó iparági és egyéb geológiai szervek /Borsodi 
Szénbányák, Országos Érc- és Ásványbányák, Országos Földta
ni Kutató- és Fúró Vállalat, Nehézipari Műszaki Egyetem 
Földtan Teleptan Tanszék, Vízgazdálkodási Tudományos Kutató
intézet és a Magyar Állami Földtani Intézet/ szakembereinek 
bevonásával.
A megelőző felmérések anyagát minden egyes területre a köz
reműködők rendelkezésére bocsátottuk, tehát azok felhaszná
lásával készült el az egységes földtani feldolgozás.
A munka területi elosztásánál fő szempont volt, hogy a terü
letet földtanilag legjobban ismerők, a területen elméleti, 
▼agy gyakorlati munkát hosszú évek óta végzők vegyenek résBt 
benne. Az egységességet biztosította, hogy a megelőző mun-

z Magyar Állami Földtani Intézet
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kálatok során kialakult az egységes metodika az osztályozás- 
ra-besorolásra, az összefoglaló leírásra, a kataszteri lap
ra, Tálamint az egységes jelkulcs.

összesen 19o db felszínmozgás, felszinaosgásoe terület össze
foglaló leírása, kataszteri lapja, helyezinrajga készült el. 
esetenként szelrénnyel, fényképi dokumentáciÓTal kiegészítve.

Az összefoglaló leírások és kataszteri lapok a következő kér
désekre adtak választ:

- a mozgás helye, ideje, típusa
- földtani, vízföldtani viszonyok
- felszinhajlás, növényzet, beépítettség
- az elvégzett vizsgálatok, a mozgásban résztvevő 

anyagok fizikai jellemzői
- a mozgás lefolyása, időtartama, sebessége
- az elmozdulás mértéke és a mozgás kiterjedése
- a mozgás közvetlen oka
- az okozott kár, védekezési javaslat, vagy megépí

tett védekezési müvek

Ezek birtokában készült el a 19o db mozgás, mozgásos terület 
többszempontú osztályozása, besorolása, csoportosítása, úgy 
mint:

- földtani korok és képződmények szerint
- nagyság szerint
- az okozott kár jellege szerint
- az előidéző okok szerint
- a beavatkozás hatékonysága szerint
- további vizsgálati javaslatok szerint
- a helyreállítás becsült költsége szerint
- ideje szerint
- mozgástipus szerint.
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В nagyszájú csoportosítás ala-pján általános Ságokban a követke
zők állapíthatok meg a megye felszínmozgásairól:

A megye morf ológiája, a nagy térszinkülönbségek 
/9o-9oo m. tszf. magasságok/, a folyÓTölgyek, a magas
partok megfelelő lehetőséget nyújtanak a mozgások kiala
kulásához.

A felszíni és felszinalatti Tizek, a nem kellően megfon
tolt emberi beavatkozások hatására a meglévő és időlege
sen nyugalomban lévő mozgások kiújulnak, tovább folytatód
nak, vagy teljesen újak jönnek létre.
A mozgásban résztvevő kőzetek földtani kor és kifejlődés 
tekintetében igen változatosak, de uralkodóan holocén- 
pleisztooén lejtőtörmelékek, lejtőagyagok, törmelékes, 
löszös agyagok, löszös homokok; pannon homokos, kőzet- 
lisztes, agyagos rétegösszletek; a miocén széntelepes 
összlet és az oligocén slirösszlet ag érintett.
Általában tehát azok a képződmények, ahol-Tészleges víz
elvezetésre, szivárgásra van lehetőség, de ez korlátozott 
és igy az aktiv viznyomás és a víz szilárdságcsökkentő 
hatása együttesen érvényesül.
Leggyakrabban az idősebb anyakőzet és a holocén-pleisz- 
tocén határán alakulnak ki a mozgási sikok, de jelentős 
az anyakózethe lehatoló mozgások száma is.
A lejtővel megegyező dőlésviszonyok elősegítik kialaku
lásukat .
A kiváltó természetes okok közül első helyen a talaj és 
rétegvizek hatása jelentkezik, de jelentős még /pl: a 
Hernád völgyben/ a folyóvízi alámosás és nem hanyagolha
tó el a tektonika szerepe sem.

215



Az antropogén hatások a helytelen rézsükiképzésben, a 
helytelen felszíni és felszínalatti vízrendezésben Jelent
keznek, de igen sok mozgás alakul ki alábányászkodás kö
vetkeztében is.
nagyságukra általában a nagy méret a jellemző, de az o- 
kozott kár sokkal inkább a beépítés és a létesitményve- 
szélyeztetettségtől függ. Egy nagyméretű suvadás által 
felduzzasztott tó, mint pl: az Arló-i, amelyet ma üdü
lési célra hasznosítanak, vagy egy legelőterületen lévő 
nagy horizontált kiterjedésű felszínmozgás nem okoz o- 
lyan kárt, mint egy sokkal kisebb méretű, de éppen az u- 
tat elvivő suvadás,
Szerencsére túlnyomó többségük "csak" mezőgazdasági terü
letet, ebből is alacsony értékű legelőt károsított.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a feldolgozók a mozgások 
jelentős többségénél úgy Ítélték meg, hogy helyreállítás 
nem szükséges, vagy egyszerű módszerekkel /pl:müvelési 
mód megváltoztatása/ megoldható.
Ezt támaszta alá a gyakorlat is, hiszen a mozgások 
73 96-ánál nem is történt védekezés, mig 16 %-uknál úgy i- 
télték meg, hogy a védekezés nem megfelelő.
Sajnálatos, hogy a mezőgazdasági területeknél, vagy utak 
melletti rézsükiképzésnél kevéssé élnek a helyes növény- 
zettelepitéssel, füvesítéssel.
A mozgástipusok közül leggyakrabban a suvadások és a ré
tegcsúszások fordulnak elő.

Vitatható a közigazgatási határhoz /megyéhez/ kötött kataszte- 
rezési munkaszervezés, hiszen szakmailag indokoltabb lett vol
na földtani egységekhez kötötten végezni a feldolgozást, de a 
nálunk meglévő erős közigazgatási köz-és öntudat miatt, /a fel
használhatóság érdekében/ a célszerűség diktálta a megyékre 
való lebontást.
Célszerű folyamatosan értékelni és újraértékelni a területe
ket és folyamatosan kiegészíteni az uj mozgásokkal, uj tapasz
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tálatokkal. A kataszter felépítése olyan, hogy erre a lehető
ség adott és a területi szolgálatoknak a kiegészítés jelenleg 
is a feladatkörébe tartozik.
A felszinmozgásos kataszterezés alapján néhány általánosabb 
megállapítást Is tehetünk;
1./ A megelőző vizsgálatok alapján két tipusu feldolgozás 

▼olt megkülönböztethető:

a. / Konkrét, többnyire károsodáshoz kötött, szűk terület
re korlátozódó vizsgálat, szakvéleményezés, védekezé
si javaslat. /Ez általában tervező vállalatokra jel
lemző./

b. / Területi geomorfológiai térképezés, elsősorban fel
színi, morfológiai jegyek alapján, nem elég alapos 
genetikai vizsgálatokkal, indoklásokkal./Ez általá
ban a földrajzosokra jellemző./

E kettő szintézisét kívántuk elvégezni földtani alapon, 
Magyarország földtani-műszaki katasztere etmü téma kere
tében.

2. / Hiányoznak a jól kimunkált, típusterületeken végzett
vizsgálatok, nagyszámú és hosszuidejü megfigyelésekkel, 
mérésekkel alátámasztott oknyomozó adatsorok és az ezek
ből levonható következtetések.

3. / Nagy szükség lenne a földtani képződmények, formációk át
fogó mérnökgeológiai jellemzésére. Ehhez egységes komplex 
földtani kutatásokra van szükség. Sik vidéken a térképe
zek már rákényszerülnek az ilyen jellegű vizsgálatokra, 
de hegyvidéken még nagyarányú térképezések fejeződnek be, 
térképekkel, összefoglalókkal, mérnökgeológiai vizsgála
tok, térképváltozatok nélkül.

4. / Hiányzik egy országos számitógépes mérnökgeológiai adat
bank, noha a földtani adatsorok közül talán éppen ezek
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аж adatsorok volnának legalkalmasabbak a számítógépes fel
dolgozásra.
Ehhez el kellene érni, meg kellene szervezni, hogy minden 
ilyen. Jellegű adat kötelezően egy helyre kerüljön leadás
ra.

5. / A* aktiv, vagy potenciális felszínmozgások védekezési mun
kálatai nagyon költségesek. Nem alkalmaznak gyors, olcsó 
módszereket. Támfalak, betonbordák, önszivárgók készülnek, 
ugyanakkor nem élnek eléggé a megelőzéssel, a rézsű lép
csőzésével, gyors füvesítéssel, a technológiai fegyelem 
betartásával, perforált szivárgó csövek besajtolásával. 
Érvényesül a túlzott biztonságra való törekvés.

6. / Az egyes elkészült mérnökgeológiai térképeket - hangsúlyoz
va a bennük rejlő bizonytalanságot is - gyors, olcsó sok
szorosítási módszerekkel széles körben kell megismertetni 
minden potenciális felhasználóval. A Jelenlegi nyomdai sok
szorosítás nagyon időigényes és túlzottan drága.

A teljesség igénye nélkül tett néhány megállapitás is bizonylt
ja, hogy további Jelentős mérnökgeológiai feladatok hárulnak 
még a geo-tudományok művelőire, és ebben kiemelkedőt kell nyúj
tani a Társulat Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosz- 
tály tagjainak«
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Опыт составления кадастра оползнеЕых территорий 
в области Боршод - Абауй - Земплен 

Габор ЙОЙА

Рабочая группа Венгерского Геологического Общества сос
тавила геологическо-технический кадастр и обобщающую обра
ботку оползневых территорий области Боршод-Абауй-Земплен с 
привлечением специалистов работающих на территории геологичес
ких организаций.

Всего было обработано 190 шт оползней.
На основе результатов обработки можно было сделать общие 

выводы воотношении опасности геологических образований к дви
жению, типов движения, вызывающих их причин и т.д.

Располагая результатами обобщающей обработки назначаемы 
те решаемые задачи, после выполнения которых инженерная ге
ология более эффективно может способствовать в решении задач 
территориального планирования.
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Experiences of cadastering in areas with 
surface movement in the county Borsod-Ábauj-Zemplén

Gábor Józsa

The'working group of the Hungarian Geological Society 
has prepared the geological-technical cadaster and summar
izing processing of areas with surface movement in the 
counties Borsod-Abauj-Zemplen involving the experts of 
geological organizations working on the site.
The processing of totally 19o surface movements took 
place.
Gn basis of the results of this activity general conclusions 
could be drawn concerning the danger for movement of the 
geological formations, the type of movement, the generat
ing causes etc.
In the possession of the results of the summarizing 
processing those tasks to be solved can be indicated after 
implementing of which the engineering geology can help in 
a more effective - way in the solution of tasks relating to 
ihe regional planning.
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LIOZGÁSVESZÉLYES TERÜLETEK ÁLLÉKOHKYÁTÉTELE MISKOLC TLRSLGL-
3EN

Greschik Gyula H

Előadás a Miskolcon 1985. június 24-25.-én megtartott 
Mérnökgeológiai Szemináriumon

Miskolc városában és közvetlen környékén ismételte:, 
előfordulnak rézsümozgások, csúszások, suvasocások. kétféle 
tipikus helyzetben következett be az elmúlt években néhány 
ilyen mozgás.

Az egyik esetben elsősorban lakótelep épitése, épüle
tek telepitése, tereprendezés kapcsán feltöltések csúsztak 
meg, a másik esetben bevágás mozdult meg.

A feltöltések csúszása egyértelműen kivitelezési tech
nológiai problémák következtében állt elő. A feltöltés tö: 
rétegből való épitése és az előirás szerinti rétegenkénti tö
mörítés helyett célszerűségi, egyszerűsítési meggondolásoknál 
a kivitelező homlokdöntéssel egy egységben épitette meg a vas
tagabb feltöltést. Ez igy tömörítetlen maradt és a laza:b 
anyag egyrészt önmagában is kisebb nyirószilárdsággal rendel
kezett, másrészt az esőzések következtében vizet vett fel és 
igy romlottak tulajdonságai.

A bevágások stabilitásvesztése három főbb okra vezet
hető vissza:

1. / Vizérzékeny anyagok eső hatására jelentős vizneny- 
nyiséget képesek felvenni, szilárdságuk csökken és nyirási el
lenállásuk is kisebbé válik.

2. / Homokerekkel és homoklencsékkel átjárt agyagok' -u.. 
az áteresztő rétegek a növénytakaró valamilyen tereprendezés

ж műszaki igazgatóhelyettes, Földmérő és Talajvizsgáló Válla
lat, Budapest, VIII., Reviczky u. 4.
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következtében val<5 eltávolítása, vagy valamilyen másutt épitett 
bevágással való megnyitása következtében, eső hatására vizzel 
telnek fel. A vizzel való feltöltődés nyomás alatti rétegvize
ket, a talajtömegre ható viznyomást, a környezetben pórusviz- 
nyomás-növekedést eredményez. Ennek egyrészt kisebb hatékony 
nyirási ellenállás, másrészt a viznyomás hatására nagyobb ak
tiv erők a következményei.

3./ Olyan ördögi körnek nevezhető ok-okozati kapcsolat, 
amely rézsümozgások, közmütörések és a talaj /vizbehatás miatti/ 
szilárdság és elleiállás csökkenése összefüggésrendszerében je
lentkezik. Ennél sohasem lehet tudni, hogy a közmütörés okozta- 
e a vizbeszivárgást és ez vezetett—e a rézsUmozgáshoz, vagy a 
rézs'dmozgás törte el a közmüvet és az igy kijutó váz csak fo
kozta a hatást, és rontotta a helyzetet.

Ezek ellen a veszélyek ellen feltöltések esetében 
kézenfekvő a megoldás; a megelőzés a technológiai fegyelem 
gondos betartásával lehetséges; károsodás esetén pedig a laza, 
meg nem felelő talaj tömeg eltávolítása után rétegenként! elő- 
irásos tömörítéssel kell beépíteni a talajt. A bevágások te
reprendezés következtében előállt rézsünozgásainál klasszikus 
megoldás a szivárgók épitése. A szivárgók építésének általá
ban három célja van:
1. A talajban lévő váz elvezetésével csökkenti a környező ta

lajban a pórusváznyomást;
2. A viz elvezetésével a talaj víztartalmát csökkenti és ennek 

következtében nyirási ellenállását növeli;
3. A kőrakatból, vagy újabban homokos kavicsból, zúzottkőből 

épitett szivárgótestnek a környező agyagtalajénál kisebb 
alakváltozási képessége és következményeképp a két anyag 
felületén fellépő surlódóerők, amelynek következtében 
az alakváltozásra jobban hajlandó agyagtömeget a szilár
dabb és merevebb szivárgótest megtámasztja.
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Az avasi lakótelep építése közben az akkor А-útnak ne
vezett útszakasz inellett 1974-től már folyamatosan voltak ré- 
zsümozgások. Az 1977—78-as években, amikor a nagymennyis ágii 
csapadék miatt az országban nagyon sok helyen keletkeztek ré
zsűcsúszások, itt is továbbfolytatódtak a mozgások. Az ellen- 
intézkedés a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat tervezésében 
és a HÉV-METRÓ kivitelezésében fokozatos technológiai fejlődést 
eredményezett.

Már az eredetileg tervezett szivárgó sem a klasszikus 
kőrakatos szivárgó volt, hanem talapszivárgóként 7-9 m mélysé
gig levert I-tartók védelme mellett megépítendő homokos-kavics 
szivárgótest. A munkamódszer kötöttségei miatt a két, egymás 
alatt elhelyezendő 4 m-es csatoma-ducoló-palló védelme mellett 
épitett szivárgótest.fent a terepszinten 2,7 m, a talapon 2 л 
széles kellett legyen /lásd 1. ábra/. Ezekre a méretekre azért 
volt szükség, hogy a duoolást megfelelő biztonsággal beépíteni, 
maradéktalanul visszanyerni lehessen, és a dréncsövek elhelye
zéséhez a szivárgó fenekén is elegendő murira terület álljon ren
delkezésre.

A kemény agyag meghiúsította az I-tartók leverését, e- 
zért előfúrással kellett annak helyet biztosítani. Az építés 
lassú volt,, és a rézsümozgás az építés alatt is folytatódott. 
Ezért a már beépített 400 mm gerinc magasságú I-tartok rendre 
elgörbültek, deformálódtak, az építés csak a legnagyobb nehéz
ségekkel haladt előre.

A KÉV-METEŐ ekkor kísérletet tett arra, hogy a metrónál 
alkalmazott résfalépitési technológiához rendelkezésre álló gé
pei felhasználásával, ré selő-épenkel építse a szivárgót. A hoz
zátartozó Technológia is - legalább részben - adott volt, be
tonozási technológiával a rés bentonitzagyos megtámasztásával 
gondoltak előállítani betonból olyan porózus szürőtestet, amely 
ha belőle a bentonitos zagyot utólag mosással vagy részben ké
miai anyagok használatával el lehet távolítani, a viz befogadá
sát és elvezetését biztosította volna.

223



Munk aórok biztosítás

Miinkaárokkialokitas

Felszín

A szivárgó keresz tm etszete
___________ то________

асга
Szivárgóborda építése kosaras dúcolással.
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A műszaki elgondolással kapcsolatos kísérletek azonban 
nem bizonyították, hogy ilyen technológiával megfelelő porozi
tású betontestet elő lehet állítani és a bentonitzagyot a pó
rusokból el lehet távolítani.

A nehézkes, I-tartók közötti építés helyett ezért újabb 
technológia kidolgozása merült fel. Az előzőből megtartva a na- 
gasfokú gépesítés gondolatát, kétféle technológia kombinálásá
val alakítottak ki olyan módszert /lásd 2. ábra/, amelynél elő
ször egy mintegy 3 m mély rézsűs árok létesül, /amelynek felső 
szélessége 7 m, talpszélessége - az építőgépek mozgásának le
hetővé tétele érdekében - 4 m/ majd ennek talpáról ducoló ke
retekkel megtámasztott és csatornapallók’oól előállított ducoló 
egységeket engednek le egy, markolóval előre kiemelt 4 n mély 
árokba. Az igy kimarkolt résnek a szélessége már csak 1,5 r. 
kellett legyen, mert az I-tartók helyigényét meg lehetett 
nyerni. A ducoló kereteket daruval lehetett kiemelni, he
lyükre a talpra beépített dréncső, fölötte zúzottkőszivárgó- 
test, majd homokoskavics kitöltés került egészen a térszínig.
A felső félméter döngölt, vízzáró agyagtakarásként készült.

Ilyen módon épültek az Avas lejtőirányú szivárgó bor
dái. Ez már jelentős költségcsökkentést eredményezett, de a 
gépesítés előnyei mellett, rendkívül nagy volt a rézsiis árok
ba beépítendő kavics mennyisége és az elszállítandó földm.eny- 
nyiság is. Ez további fejlesztésre sarkallta a kivitelezőt.

A következő az FTV és a KÉV-IIEIRÓ közös próbálkozása
ként olyan markolással létesített mélyróselés volt, amelynél 
megtámasztási feladattal nem bíró, de a munkagödör leomlása 
ellen mégis biztonságot nyújtó acélszerkezet leengedése tette 
lehetővé a munkaterület alsó megközelítését. Ennek védelme 
alatt a szivárgócső elhelyezhető volt, majd a homokos kavics 
kitöltés előtt eltávolított acélszerkezet homogén szivárgótest 
kialakítását tette lehetővé. Ehhez 60 vagy 30 cm széles rés 
kimarkolására volt szükség, a vasszerkezetet pedig daru kel
lett mozgassa, néhány bevezető kísérlet után ezt a módszert
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is túl nehézkesnek találták és a mindmáig alkalmazott rendkí
vül korszerű technológia került kidolgozásra.

A markolással létesített rés 60 cm széles, ebhe mani
pulátorokkal engedik le a dréncsövet, a dréncső alátámasztása 
föntről belapátolt betonnal történik foltszerűen, maja zúzott
kő szivárgótest elhelyezése után betonacélból hegesztett váz
ra erősített alul-felül nyitott geotextil /terfil/ kosarakat 
engednek egymás fölé a résbe, s ezt föntről, homlokrakodóval 
bedöntött homokos kaviccsal töltik ki. A kosarakba bezúduló 
homokos kavics oldalnyomása megtámasztja a rést, s igy a nyit- 
vatartandó réshossz egy markolásnyi hosszúságú, vagy ennek más
fél-kétszerese. Keresztmarkolással aknák helyét is ki lehet 
alakítani. Ez lehetővé teszi a szivárgó tisztítását és későbbi 
vizsgálatát. A beépített aknák acélcsőből készülnek.

Ezzel a mélyréseléses eljárással az országban már mint
egy 6,5 km épült meg /3. ábra/. Újabban már a !,IÁV is széleskö
rűen alkalmazza.

A technológia rendkívül kedvezőnek mutatkozott. Az 
eredeti árszinten az I-tartók közötti ducolattal az Avasnál 
kapott költségérték 32.00C.- ít/szivárgó folyóméter. Ezzel szem
ben a terfil-kosaras mélyréselés 14.21C.- íí-ba került folyómé
terenként.

Érdemes végiggondolnunk azokat a jelenségeket, amelyek 
a mélyréseléses szivárgóépitést lehetővé teszik. A mélyen ki*- 
markolt rés mentén két hatással lehet számolni, és ezzel a rés 
stabilitására magyarázatot adni. Az egyik ilyen hatás az átbol- 
toződás. A kimarkolt rés mentén megtámasztását vesztett föld
tömeg a földtömegen belül kialakuló boltozati hatással a rés
től jobbra és balra lévő szálban álló kőzettömegen, vagy egy- 
oldalon a már beépitett szivárgótesten keresztül támaszkodik 
az ellentett oldalra. Ezt a hatást a bányászatban dolgozó kol
legák jól ismerik. Ez azonban a stabilitás magyarázatára nem 
minden esetben elegendő.
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Az utóbbi időben számos külföldi foglalkozik mérési 
adatokkal alátámasztott tapasztalatokra hivatkozva azzal, hogy 
az expandáló agyagtömegekben a kis vizáteresztőképesség miatt 
az expanziót követni kevéssé tudó pórusviz nagy negativ pórus- 
viznyomást alá kerül. Ez tetemes, esetenként pillanatnyi nyiró- 
szilárdság többszörösére való növekedésében jelentkezik.A nyi- 
rószilárdság pillanatnyi növekedése idővel lecsökken, de amig 
a nagy negativ pórusviznyomás nem disszipálódik, a kiemelt 
üreg környezete stabil. Ez a hatás magyarázza azt is, hogy 
nagy földmunkák után a helyi adottságoktól függően hol rövi- 
debb, hol hosszabb idő után jelentkeznek a nyirószilárdság 
elégtelenségére visszavezethető rézsüaozgások. Egyes külföldi 
megfigyelések, sőt már mérések is arra mutatnak, hogy bizo
nyos helyeken a negativ pórusviznyomás normalizálódása évekig 
is eltarthat. Másutt, homokosabb, homoklisztesebb agyagoknál 
ez rövid ideig tart, homokoknál kavicsoknál nem is jelentke
zik ilyen hatás. Ez tehát a másik magyarázó tényező a kiemelt 
rések stabilitásában.

Mindezek alapján látható, hogy a KÉV-LIETBÓ által ki
alakított technológia elméleti alapjaiban is gépesitettségé- 
ben és költségében is viIágszinvonalú.

Felhasznált irodalom:
Bányai Uiklós-Forgács Ferenc-Várkonyi László: Mélyszivárgó

épitése KÉV-METHÓ Vállalat 2251-1317/80/3 számú szol
gálati szabadalma alapján. Ismertetés. KÉV-LÍETHŐ Bu
dapest /Böszörményi út 20-22. és IV. sz. Főépitésve- 
zetősége Miskolc, József Attila út 45./
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С т а б и л и з а ц и я  о п о л з н е в ы х  т е р р и т о р и й  в  р а й о н е  
г .М и ш к о л ь ц а

Д ы о л а  ГРЕШИК

З а  п р о ш ед ш и е  г о д ы  в  р а й о н е  М и н к о л ь ц а  п р о и з о ш л и  с к о л ь 
ж е н и я  в  д в у х  т и п и ч н ы х  п о л о ж е н и я х :  т о л с т ы е  н е у п л о т н е н н ы е  
н а с ы п и  и  в ы е м к и .

Н а с ы п и  бы ли  и с п р а в л е н ы  с т р о и т е л ь с т в о м  з а н о в о ,  а  с т а б и л и 
з а ц и я  в ы е м о к  о с у щ е с т в л я л а с ь  с т р о и т е л ь с т в о м  д р е н а ж е й .  Бы ли 
р а з р а б о т а н ы  и  в  р а й о н е  в н е д р е н ы  н е с к о л ь к о  т е х н о л о г и й  с т р о и ?  
т е л ь с т в а  д р е н а ж е й .  А в т о р  п о к а з ы в а е т  р а з в и т и е  о т  п р о х о д и м ы х  
т р а н ш е й ,  с о з д а н н ы х  б е р л и н с к и м  у к р е п л е н и е м  п о д к о с а м и  д о  
с т р о и т е л ь с т в а  д р е н а ж е й  с  м а н и п у л я т о р а м и ,  к о т о р о е  п р и в е л о  
к  б о л е е  ч е м  5 0  % -о м у  сн и ж ен и ю  р а с х о д о в .
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Stabilization of areas dangerous for movement 
in the region of Lliskolc

Gyula Greschik

In the last years slidings occurred in the region of 
Hiskolc in two sorts of typical situations: thick and 
not compacted embankments and trenches have slided.
file embankments were repaired by .reconstruction and the 
stabilization of the trenches was made by building of 
drains, !iore technologies for drain-building were 
elaborated and introduced in the area. The author 
presents the development resulting in a cost reduction 
acre than 5o y? starting from the accessible working 
trench made by the Berlin timbering as far as the drain
building which is mechanized and implemented with 
manipulators.
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