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Egy terület földtani térképének elkészítéséhez a területrl már korábban közölt

adatok vagy begyjtött kzetminták a megfelel átértékelés után mindig segítséget

nyújthatnak a térképez geológus számára. Ezek a munkák — kéziratok vagy közle-

mények — más szempontból értékelhetik a területet, esetleg olyan jellegzetességeit

,
emelik ki, amelyek els pillantásra nem mindig árulják el összefüggésüket a terület

földtani felépítésével. Tartalmazhatnak olyan vizsgálati adatokat is, amelyeket a szerz
a munka más irányú célkitzése miatt földtanilag nem értékelt ki, de egy késbbi feladat

megoldásánál értékes segítséget nyújthatnak, és értékeik felfedésével esetleg irányt

szabhatnak a további munkák módszertani megoldására vonatkozólag.

A Kreybig -féle talajtani térképek, illetleg a szerkesztésükhöz felhasznált

vizsgálati adatok között is megtalálhatók azok a vizsgálati eredmények, amelyek segít-

séget jelentenek a földtani térképezés számára. Kétségtelen, értéküket csökkenti,

hogy a szerz olyan közlési formát választott, amely mellett a vizsgált anyag pontos

helye nem állapítható meg, azonban felhasználhatóságukat ezen hiányosság mellett is

igazolta a gyakorlat.

A talajismereti térképek színfoltjai különböz kémiai tulajdonságú talajt jeleznek,

amelyre a fizikai tulajdonságokat jelz eltér helyzet vonalazást rajzolták. Nem ritka

azonban, hogy azonos szín (azonos kémiai tulajdonságú) terület, eltér fizikai tulajdon-

ságú jelzést kapott. Ez természetes is, hiszen pl. azonos kémiai jellegekkel bíró kzet
eltér felaprózottság, tehát eltér szemszerkezet esetén más fizikai tulajdonságokat mutat
(vízáteresztképesség, hézagtérfogat, kapilláris emelkedés, konzisztencia határok).

Ismert dolog, hogy az üledékes kzetek fizikai tiüajdonságait befolyásolja azok kémiai

összetétele, de a laza üledékek kzettani megítélése a kzetanyag szemnagyságainak

százalékos megoszlása alapján történik. Az üledékes kzetek fizikai tulajdonságait

tehát elssorban a különböz szemnagyságokból való összetételük szabja meg, és a

kémiai jellegük ezen belül csak variánsokat hoz létre. így aztán megtörténik, hogy a

talajtani térképeken az azonos szín folt eltér fizikai tulajdonságokkal, tehát eltér

földtani jellegekkel bíró üledéket takar. A síkvidéki térképez munkán dolgozó geoló-

gusnak pedig elssorban az üledék kzettani megítélését kell elvégezni valamilyen vizs-

gálati módszerrel. Ezen vizsgálatok alapján jelöl a térképen homokot, löszt, (homok-

liszt) iszapot, agyagot, vagy ezek kevert formáját. Miután a Kreybig vizsgálati

jegyzkönyvek tartalmaznak kzetfizikai tulajdonságokat meghatározó vizsgálati

adatokat is, segítséget jelenthetnek egy terület kzettani felépítésének megítélésében.

Ilyen vizsgálat a kapilláris emelkedés meghatározása. Mivel a homok, homokliszt (lösz)

agyagban a víz kapilláris emelkedése különböz sebességgel megy végbe, ennek meg-

felelen a kapilláris emelkedés út-id görbéje kzetnemenként különböz lefutást mutat.
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Kreybig a talaj vízgazdálkodásának megítélése céljából végezte el a kapilláris

emelkedésvizsgálatokat (éppen ezért nem haladja meg a vizsgált minták mélysége az

1,20—1,40 m-t), de az anyag kzettani megítélésére nem használta fel. Mivel a kapilláris

emelkedés adatai a vizsgálati jegyzkönyvek alapján rendelkezésünkre állanak, a teend
az, hogy a vizsgálati eredményekbl visszakeressük a kzetet, amelyen a vizs-

gálatot elvégezték. Ehhez mindenekeltt ismernünk kell a különböz kzetekben le-

játszódó kapilláris vízmozgás szabályait, vagyis most már grafikusan szemléltetve a

kapilláris emelkedés út-id görbéjét.

i

Az ábrából közvetlen leolvasható, hogy az emelkedési sebesség azonos anyagon
belül is idben változik, de kzetenként is eltér. Homok esetén kezdetben igen nagy,

majd hamarosan a vízszintes aszimptóta felé közeledik. Homokliszt esetén (D 0,1—0,02

mm) a kezdeti gyors emelkedés tovább tart, mint a homoknál, s az emelkedés magassága

is meghaladja a homokét. Agyagban lassú a kapilláris emelkedés, de a legnagyobb magas-

ságot éri el.

Kreybig vizsgálati jegyzkönyvében 5, 20, 100 órára kapunk adatokat a

kapilláris emelkedésre, tehát az id és az emelkedési magasság ismeretében a kapilláris

emelkedés út-id görbéje megrajzolható. A kapott görbék a különböz üledékek görbé-

jével összehasonhthatók és képet nyújtanak az anyag szemcsenagyságára, vagyis kzet-
tani jellegére vonatkozóan, s ezáltal a geológus számára nagyvonalakban bemutatják

az egyes területek földtani felépítésében résztvev üledékeket a vizsgált mélységben.
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A gyakorlat igazolta az említett adatok felhasználhatóságát. K r e y b i g ezen

adatok birtokában mégis a szubjektív kzetmegítélést alkahnazta. Ebbl természetszeren
következik, hogy a kapilláris emelkedés görbéjébl homoklisztnek minsül kzet sokszor

iszap elnevezést kapott, vagy az agyagnak minsített kzet kapilláris emelkedése nem .

agyagjelleg lefutást mutat. A gyakorlati földtani munkák területén és a síkvidéki'

földtani térképezési munkáknál is az üledékek kzettani megítélése — tapintás és kézi-

nagyítón keresztül történ vizsgálás — a vizsgálatot végz egyén megítélésétl függen
eltér eredményeket adhat. Ezek a különböz kzetmegitélések nagyban nehezítik az

összesít és több geológus által térképezett területek kiértékel munkáit. Az eltérések

kiküszöbölésére vezethet olyan vizsgálatok alkalmazása, amelyek számszer értéket

adnak a kzet fizikai tulajdonságaira, így ezek alapján a szubjektív kzethatározás

hibáitól mentesen jutunk az üledékes kzetek kzettani meghatározásához. Hasonló

eredményt ad a fent vázolt eljárás is, azonban a már meglév adatok feldolgozása esetén

gazdaságos csupán, mivel a kapilláris emelkedés mérése helyett egyszerbb vizsgálatok

is elvégezhetk. Ilyenek pl. : a konzisztencia-határ vizsgálatok (folyási határ, plasztikus

határ), amelyek a terepen is eredményesen alkalmazhatók. Az üledékes kzetek plasz-

tikus index alapján (folyási határ és plasztikus határ különbsége) történ kzettani

megnevezése amellett, hogy biztosabb, sokkal egységesebb anyagmegítélést eredményez.

Azért is kívánatos az ajánlott módszer, mert egyéb tudományágak nemzetközileg is

ezt alkalmazzák. Miután a földtani térképek számtalan mérnöki tervezési munkákhoz
szolgáltathatnak adatokat, egységes és biztosabb kzetmegítélés követelend meg a

földtani térképezés alapjának.

Krey big térképezési módszerének tüzetesebb áttanulmányozása során a

síkvidéki térképezés általános alapelveinek meghatározása körül több kérdés merül fel. •

Ilyen pl. : a feltalaj kémiai jellegének és fizikai tulajdonságainak (földtani jellegének)

térképezése az altalaj figyelembevétele nélkül kielégít eredményeket szolgáltathat-e

a mezgazdaság számára? A tapasztalat azt mutatja, hogy nem elegend még tisztán

talajtani szempontból sem csupán a feltalaji vizsgálatoknál megállni, mert sok esetben

a fels 30—40 cm-es réteg talajtani jellegét ersen befolyásolja az alatta lév rétegek .

kzettani felépítése. Földtani térképezés esetén pedig figyelemmel kell lennünk a fent

mondottakon kívül arra is, hogy olyan adatokat szolgáltassunk egyéb tudományok
számára, amelyeket gyakorlati munkáik során felhasználhatnak (belvízrendezés, öntö-

zési tervek). Egy terület földtani, hidrológiai, talajtani kiértékelése történhet egymástól

függetlenül is, de nem célravezet és fleg nem gazdaságos, miután a terület fenti jellegei

egymással szorosan összefüggnek. A földtani térképezés számos feltárás létesítését

követeli meg, vele párhuzamosan a fúrások anyagának talajtani és hidrológiai kiértékelése

a jövben feltétlen megoldandó. Az eddig végzett síkvidéki földtani térképez munkák
eredményei mint alapismeretek kitn alapot szolgáltatnak a jövbeni munkákhoz,

kiértékelésükbl levonható tanulságok pedig csak javára szolgálhatnak egy részletes

és a gyakorlati élet követelményeit kielégít térképezési módszer kidolgozásához.

n pa MeHeHHe o3opHbix h noMBeHHbix KapT npn reoJiorHMecKHx cieMKax Ha paBHHHax

AaHHbie gpeBHeü AirrepaTypbi goji>KHbi h Moryr biTb npHMeneHbi npn reojiorn-

necKOH cbeMKe, aan<e b tóm cny^ae, Horga aBTop b CBoe Bpe.MH He npumiMa.! bo BHHMamie
reojiorHMecKHx toack 3penHH. HanpuMep, wypHaji, npHJioweHHbifi k noHBeHHbiM napTaM
Kpeüuea cogep>KHT gaHHbie o BejiHHHHe KannjuiapHoro iioahhthh Bogbi b OTAejibHbix cjiohx

noHBbi. Tan xaKSTa BejiHHMHa xapaicrepHa jysin BejiHHHHbi h CTpyKTypw 3epeH, OHa mojkct
biTb ycTaHOBJie'Ha Ha ocHOBaHHH sthx nocjreAHux aaHHbix. Taiom opa30M, npH.MeHeHHe
aaHHbix, HaxoAHiHnxcH b Haiue.M pacnopHweHHH, AeAaeT B03M0>KHbi.M npeHepeweHue onpe- i

AeaeHHH ropHbix nopoA cybeKTHBHbiM opa30M.

M. OexepBapH
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CuCTe.MaTHHeCKaH OpaÖOTKa AaHHblX BblHCHHT TÓT (|)aKT, MTO OCOeHHOCTH pblX.TblX

ocaAOMHbix nopoA onpeje.iHioTCH b nepByio ouepeAb cTpyKTypoií nx 3epeH. Xhmhmcckhe

ocoöeHHOCTH, HaMeneHHbie Ha xapTax Kpeüma Kan ocHOBHbie cbohctb3 ropHbix nopoA,
hbjthiotch TOJibKO BapnaHTa.Mii cTpyKTypbi 3epeH. 3to othochtch He TOAbKO k TexHimecKOMy
npHMeHeHHio, ho h k ycJiOBHHM npoayKTHBHOCTH noMBbi, b nepnyio oqepe^b npii boaho.m
X03HÍÍCTBe noMBbi

.

CBepx npHMeHeHHH hmckhhuxch flaHHbix, HOBbie ucc/ieAOBaHHH aojijkhm biTb npoBe-
AeHbl T3KHM 0pa30,M, MTObl npiIMCHUTb HX BblBOAbI B neTpOrpaijjHIl, B nOMBOBeAeHIIH, B BOA-
HOM X03HHCTBC, B HH/KeHepHOÍÍ reOAOTHH H B HH>KeHepHOM CTpOHTeAbCTBe MCTOAOM KOMnAeKC-
HOTO OOÓmeHHH.

YcTaHOBJieHiie nJiacíHHecKoro HHAeKca (pa3H0CTii Me>KAy ripeAeAOM Tetemin h n.TacTH-

wecKHM npeAeAOM) hb.thctoi Hano.nee yroAHbi.M, Tan kok oh AyBuie Bcero xapaicrepH3yeT
(()113HHeCKHe CBOÍÍCTBA nOMBbl.

The Use of „General Pedologic Maps“ in the Geological Survey of Plains

By M. FEHÉRVÁRY

The data of earlier literature can and have to be used in geologic mapping even in such instances

where Ihe author did nt pay attention to geologic points of view. One of such data is the capillary rising

-of water given in the notebooks annexed to the Pedologic Maps of Kreybig. As the valueis charac-

teristical fór the grain size and distribution of the soil specimen, the latter may be deduced írom the

omier. These data make consequently possible to avoid the subjective detennination of lithology in

geologic mapping.

From the systematic evaluation of these data it becomes evident that the properties of loose

sedimentary rocks are chiefly determined by their grain size distribution and the Chemical characteris'

tics regarded by K r e y b i g to be definitive may be used only to distinguish varieties of the classes based

on grain size types. This is nt only valid fór engineering purposes bút fór agricultural properties and the

water economy of the soil ás well.

New investigations have to be planned, írom the practical and economical points of view
50 as to make possible, beside the use of old data, the complex use of results fór the purposes of pedology,

hydrology and engineering. Fór this purpose the detennination of the plastic i ndex (difference of flow

limit and plastic limit), most characteristic of the physical properties of the soil is most useful.


