
Vízföldtani és hidrológiai vizsgálatok 
a fehérvár csurgói üveghomok előfordulás területén
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1. Bevezetés

Az Országos Érc és Ásványbányászati Vál
lalat megbízása alapján az ÉM Földmérő és 
Talajvizsgáló Vállalat közreműködött a Fehér
várcsurgó mellett nyitandó üveghomokbánya 
előkészítési munkájában. A  talajmechanikai, 
rézsűállékpnysági, vízleadási és áteresztőké- 
pességi tényező vizsgálatok mellett, fő szem
pont a bányászásra kerülő homoktömeg víz- 
Utánpótlódási folyamatának és vízgyűjtőjének 
meghatározása volt. A  közlemény ez utóbbi 
vizsgálat rövid ismertetését tartalmazza.

2. A terület vízföldtani jellemzése

Legidősebb, medenceperemet és medence- 
aljzatot alkotó képződmények a triász időszaki 
mészkövek és dolomitok. E kőzetek tektonikai- 
lag erősen tagoltak, a földtani újkor elejétől 
karsztosodtak hévforrások által tágított ürege
geket tartalmaznak, nagy gyakorisággal. (Lan
gyos karsztforrások még a közelmúltban is mű
ködtek a területen, pl. Meluzina fürdő, Duz
zogó fürdő, Forrófő, stb.).

Fenti körülmények alapján erőteljes 
karsztvízmozgás és a felszín közelébe jutó, nyo
más alatti karsztvíz jelenléte valószínűsíthető.

A  triász képződmények felszínére kréta- 
időszaki, eocén és oligo- miocén vízzáró kőze
tek települnek nagyobbrészben. A  vízzáró kő
zetek között helyenként eocén karsztosodott 
mészkövek találhatók és a triász medencealj
zat , sasbérceire közvetlenül a felső pannóniai 
homokos összlet települ.

Agyagos — kavicsos hordaléktakaró fedi 
le a homokösszl etet, egyes helyeken kovás
konglomerátummá cementálódva (1, 2, 3, 4). __ ____

A  felső pannóniai, kibányászandó homok- /*»»»> 
összlet tározott vízének utánpótlódásában sze- IM  | M/océny/ocjQQO/ \ T» ] Triász' 'oöSofn/t,

repet játszhat a karsztos triász sasbércek köz
vetlen, hidrológiai kapcsolata; az eocén rögök 
karsztvíz táplálása, valamint a természetes ta- 
lájvízutánpótlódási módok: a csapadék beszi
várgása és a patakok vízének bejutása a ho
mokba.
' Vízveszteségként a karsztkomplexum le

csapoló hatása, és a patakokba elszivárgó, ill. 
talajvízként elpárolgó víztömegek vándorlása 
jelentkezhet. I

Fenti kérdések eldöntéséhez szükséges a 
vízzáró fekűképződmények folytonosságának

ismerete, a karsztvíz és a homokbeli víz hidro- 
izohipszáinak összehasonlítása, a homok víz- 
szinalakulásának vizsgálata a patakmeder kö
zelében; végül a leszűrt következtetések alátá
masztására a talaj vízsajátosságokhoz való ha
sonlóság mértékének megállapítása.

3. A homokösszlet tározott vízének hidro
lógiai viszonyai

Mivel a vizsgált területen, főként annak 
DK-i részén, több helyen is lehetőség van a 
triász képződmények és a felső pannóniai ho
mok tektonikus eredetű érintkezésére (pl. a 
Bittó hegy mellett, a régi külfejtésnél, stb.) és 
a pannóniai tenger helyenként közvetlenül a 
triász felszínre transzgredálhatott (a homok 
triász-képződmény tartalma: dolomit, mészkő 
kavicsok), így, ha a karsztvíz nyomásviszonyai 
indokolják, a karszteredetű vízutánpótlódás le
hetségesnek látszik (1. sz. ábra.) Másfelől a pan
nóniai homokos fáciest helyenként agyagosabb 
képződmény váltja fel. Az elagyagosodás a 
medence közepén általános, de a DK-i meden
ceperemen is megfigyelhető (1).

bov*ittrutotáVti/tO/ot fe/tároso o/opjo.n

1. ábra

E jelenség pontosabb ismeretének, nagyobb 
feltártságának hiányában a karsztos hidrológiai 
kapcsolatok, csak földtani módszerrel nem ítél
hetők meg, kellő pontossággal.

Vízszinészlelési sorozatunk feldolgozásából 
nyert hidroizohipszás térképünk (2. sz. ábra) 
alapján és a Bauxitkutató Vailalat térképéről
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3. ábra

szerkesztett vízszinmetszeten (3. sz. ábra) jól 
látható, hogy a homokbeli vízszin esésének irá
nya a karsztos medenoeperem felé mutat, a 
karsztvíz piezometrikus felszínének esésével 
együtt. A  térképen és a vízszinmetszeten az is 
látható, hogy a karsztvízszin változása nem 
függött össze a homokvízszin változásával. Az 
utóbbi még a patakmeder hatásától is függet
lennek látszik.

Fentiek alapján tehát a karsztvíz nem táp
lálhat a felsőpannóniai homokösszletbe vizet, 
ellenkezőleg: a homokösiszlet tározott vize a 
karsztos medenoeperemen gravitációsan átadó

dik a karsztos tömegben, bányászati víztelení
téssel létrehozott depressziós tölcsérnek.

Így, mivel a homok sem a patakmederből, 
sem a karszt irányából nem kaphat vízutánpót
lást, utánpótlódásának fő módja a természetes 
csapadék-beszivárgás lehet. Ez esetben a ho- 
mokösszlet tározott vize talajvíz jellegű, a he
lyenként meglévő, agyagos — homokkőpadcs, 
vízzáró, pleisztocén fedőképződmények ellené
re.

A  talajvízjelleget bizonyítják az FTI fi
gyelőkút jainak, 1965. május — 1966 április-ig 
terjedő, vízszinészlelési idősor — görbéi is,
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melyek nagyon hasonlóak a VITUKI 1182 sz. 
MOHA-talajvízészlelőkútjának megfelelő gör
béjéhez (4. sz. ábra).

E talajvíz-jellegű vízsziningadozás tenden
ciáinak meghatározó tényezőit grafikus vizs
gálattal jól el lehetett határolni (5. sz. ábra).

A  vizsgálat alapja Ubell Károly (5) nyo
mán, az a feltételezés, hogy a talajvízszin vál
tozások és az évi hő-, valamint csapadékösszeg 
változásai között lineáris összefüggés van. így, 
pl. ha az évi átlagos középhőmérséklet válto
zatlanul, az év minden napján és minden per
cében a pillanatnyi hőmérséklettel megegyezik, 
ugyanígy a csapadékátlag napi hányada min
den nap leesik, a talajvíz ingadozása lényegte
len.

4. ábra

Fentiek alapján a szerkesztésben az évi 
hőösszeg gyarapodása — valóságos menetének 
és sokévi átlag középhőmérséklet elvi összege
ződésének (ez egy ferde egyenes) különbségi 
görbéjéhez, mint talajvíz csökkentő tényezőhöz, 
értelemszerűen hozzáadva a hasonlóan szer
kesztett csapadékösszeg eltérési görbéjét, mini

talajvíz növelő tényezőt, elvi talajvíz növeke
dési, ill.. csökkenési értékek keletkeznek. A 
szerkesztés lehetségessé válik, ha az eltérése
ket egységesen az egész évi összegek %-ában 
feltüntetve, mint egynemű mennyiségeket le
het egymásra mérni. A  havi talajvíznövekedé
si, ill. csökkenési értékeket, megfelelő sorrend
ben, vízszintes tengelyre, +  és — irányban fel
rakva, a szerkesztés a talajvízszin változásához 
hasonló tendenciagörbét eredményez. A ten
denciagörbe és a valóságos talajvízszinalakulás 
görbéjének maximumai, minimumai, inflexiós 
pontjai jól egyeznek, a szélső értékek aránya 
és eloszlása is hasonló.

A  vizsgálatot a mohai észlelőkutra végez
ve, az egyezés kimutatható, mintegy félhóna
pos időbeli eltolódással. A  tendenciagörbe ha
sonló a fehérvárcsurgói homokterület vízszin- 
alakulásához is. így megállapítható, hogy a 
vizsgált terület vízszine talajvízszin, bár a pró
baszivattyúzáskor kivett vízminta elemzése a 
közeli fcarsztforrás hígított változatát mutatja 

4. A vizsgálati eredmények összefoglalása 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a fe

hérvárcsurgói bomokelőfordulás területén tá
rozóit víz csapadékbeszivárgás utánpótlású, di
namikája alapján típusos talajvíz. Utánpótlást 
így sem a karsztos víztárolókból, sem a Galya 
patak ' medréből nem kap. Víztelenítés során, 
a homokbánya területén, a sztatikus vízkészlet 
kiemelése után csak a beszivárgó csapadékhá
nyadot kell folyamatosan szivattyúzni.
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