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A tervezett Győri Házgyár 
építőanyagipari kavícsfeltárásának tapasztalatai

írták: Falu János — dr. Scheuer Gyula — dr. Karácsonyi Sándor

A tervezett Győri Házgyár telepítési elő
munkálatai keretében az egyéb feltételek között, 
tisztázandó volt az üzemi évi 200 000 mI. * 3 kavics 
szükségletének legcélszerűbb beszerzési lehető
sége is. A  Házgyár felállítását Győr határában 
a város DK-i peremén irányozták elő. Ezen a B. 
140— 150 m magasságú területen 1950-ben nyi
tott állami kavicsbánya működött. Az ún. Sashe
gyi bánya létesítését elsődlegesen az indokolta, 
hogy a város közelében száraz munkagödörből 
könnyen termelhető és szállítható építőanyag 
áll rendelkezésre, azonban kezdettől zavarokat 
okozott a kavics szeszélyes települése és változó 
szemcseszerkezete. A művelés várható problé
máinak előre történő felmérése céljából 1952- 
ben tájékoztató jellegű feltárást is végeztek. A 
házgyár ellátására a Sashegyen már nagy vona
lakban ismert homdkos-kavics korszerű feltéte
lekkel történő igénybevétele látszott legcélsze
rűbb megoldásnak, ezért a területen 1965—68- 
ban széleskörű feltárás indult meg. Az előirány
zott kutatás azonban teljes egészében nem nyert 
befejezést, mivel az igénybevétel műszaki és 
gazdasági feltételeinek megismerése után a 
bányanyitást megelőző részletes vizsgálatok el
maradtak. Továbbiakban a kutatás eredményeit 
foglaljuk össze, míg a házgyár részére számí- 
tásbavehető egyéb kavicsszerzési lehetőségekre 
csak az adottságok összevetése érdekében te
szünk utalást.

I. Földtani felépítés
A feltárásainkkal vizsgált terület Győrtől

DK-i irányban 2 Ikm-re a Győr—Péri és Győr-—- 
Bőnyrétalpai utak között található (1. ábra). Ez 
a Kisalföld átlagos térszintjéből 30 m-rel ki-

1. ábra. Átnézetes helyszínrajz

emelkedő terasz átmenetet képez az Északdu
nántúli pannonhátság felé. Morfológiailag na
gyon jól kirajzolódó tereplépcsőkön át jutunk 
a Mosoni-Dunától D-re haladva a Sashegy „ge
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rincéig” . A vizsgált területnek nemcsak morfo
lógiailag, hanem földtanilag is átmeneti jellegű 
a felépítése. A medence belsejében a pleisztocén 
Duna-hordalék az uralkodó, Pannonhalma kör
nyékén pedig már főleg pannóniai üledéket ta
lálunk, míg a Sashegy térségében mindkét idő
szak üledékeinek fontos a szerepe földtani, geo
morfológiai és mérnökgeológiai vonatkozásban 
egyaránt.

a) A terület mérnökgeológiai jellegű alap
kőzetét a felszín közvetlen közelében mindenhol 
pannóniai agyagos üledékek alkotják. Győr és 
közvetlen környékén mélyített mélyfúrások sze
rint a pannóniai felszín a medence belseje felé 
haladva egyre mélyebben található. Az Észak
dunántúli pannóniai hátság ÉK— DNy-i irányú 
vetők mentén lépcsős Szökkenésekkel fokoza
tosan süllyed a mélybe. Sashegy puszta környé
kén B. 140—145 m körüli szinten található a 
pannóniai felszín, a Győrszabadhegyi Téglagyár 
területén pedig a 2,0—8,0 m vastag homokos ka
vics alatt már csak B. 110— 120 m-ig ismerjük 
a pannóniai agyag előfordulását. A Sashegyi ka
vicsbányák és a Győrszabadhegyi Téglagyár kö
zötti 1,5 km-es területen a pannóniai felszín 
20— 30 m-nyi esését azonban inkább geomorfo
lógiai, mintsem tektonikai okokra vezethetjük 
vissza. Mikrotektonikai jelenségek azonban fosz- 
szilis felszínközeli mozgás formákban felismer
hetők a Sashegyi kavicsbányákban és a munka
gödrök oldalfalában. Az azonos képlékenységű 
pannóniai agyagok felszíni egyenetlenségét csak 
tektonikai okokkal nem is magyarázhatjuk. A 
hullámos pannóniai felszín főleg a Duna egyko
ri eróziós hatásának és a meredekebb partfalak 
átázását és' fagyását követő csúszások következ
ménye lehet.

b) A pannóniai felszint változó vastagság
ban pleisztocén időszaki (homokos-kavics, ho
mok) üledékek borítják. A tervezett házgyár 
kavicsellátási lehetőségének felderítésére első
sorban a kavicsbánya közelében az 1952-es tájé
koztató jellegű kutatás folytatásaként végeztünk 
feltárást. Az egyidejű geomorfológiai és felszíni 
földtani megfigyelések arra engedtek következ
tetni, hogy a B. 125— 130 m szinten nyitott bá
nyaüzemek felett a Sashegy B. 140— 150 m szint
je közelében egy újabb kavicsterasz tárható fel 
bányászati szempontból valószínűleg kedvezőbb 
kifejlődésben. Kutatásunk második fázisában e 
magasabb teraszrétegek vizsgálatára tértünk át. 
Elképzelésünk azzal az eltéréssel igazolódott, 
hogy az egykori partvonalra merőlegesen a felső 
kavicsréteg az előzőnél szélesebb sávban helyez
kedik el. A magasabb teraszréteg pannóniai fe- 
kűje B. 132— 144 m magasságban tárható fel és 
jól elkülöníthető a kavicsbánya ugyancsak pan
nóniai B. 118— 125 m-en elérhető fekűszintjé- 
től. A hűtőház (I. és VII. sz.) és a Likócspuszta 
környékén (Ll, L2 és L3 sz.) mélyített fúrások

2. ábra. A Győr—Sashegy—.Mosoni—Duna közötti 
terület vázlatos földtani szelvénye

B. 115— m szinttől indulva a 6— 10 m vastag 
homokos kavics fekűjét B. 105— 108 m-ben ér
ték el. A vázoltak alapján is — figyelembevéve 
a fekű —  és fedőszintek magassági helyzetét — 
egymástól jól elkülöníthető és független homo
kos-kavics rétegek mutathatók ki. Lehatárolá
suk lényegében Pécsi M. korábbi megállapítá
sait igazolja (2. ábra).

II. A kavicsteraszokban tapasztalt rétegzavar
gások

A  vizsgált terület térségében az alacsonyabb 
és a magasabb teraszok anyagát bányafalakon 
munkagödrökben közvetlenül is tanulmányoz
hatjuk. A fagy okozta rétegzavargások minde
nütt azonnal felismerhetők, de legjobban a Sas- 
hegy-puszta TSz majorjától ÉNy-ra mintegy 
300 m távolságban lévő felhagyott kavicsbányá
nál figyelhető meg. E kavicsbánya közvetlenül 
a terasz peremi részén B. 144,7 m magasságban 
helyezkedik el és annak a terasz szigetnek te
rületére esik, amelyet Pécsi M. a Sas—Kecske
méti hegyen át a Bakonyér völgyéig összefüg
gően széles kiterjedésben mutatott ki. Az itt 
látható krioturbációs jelenségek megjelenési for
májukkal, nagyságukkal, formagazdagságukkal 
eltérnek a környéken tapasztaltaktól, és lehető
séget biztosítanak a talaj fagy okozta rétegzavar- 
gásök alapos vizsgálatához, mert egy szelvény-

3. ábra. A Sashegyen megfigyelt rétegzavarás vázlata

ben közvetlenül tanulmányozható a zavartalan 
településű kavicsréteg a felette mutatkozó za
vart zónával együtt (3. ábra.). A vizsgált helyen
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1. kép
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1, 2, 3. kép. A Jagyzavargásos rétegszakaszok 
a Sashegy-pusztai területen

a 0,50 m vastagságú jelenkori gesztenyebarna 
talaj alatt közvetlenül nagyobb kavicsokból álló 
szoliflufcciós kavicszsinór helyezkedik el. Ezután 
láthatók a helyenként 5 m-es rétegszakaszt el
érő krioturbációs jelenségek, amelyeken belül 
sárgásszürke homok (1) fagyéket kitöltő iszapos 
finom homok (2); sárgásszürke finomhomokos

4. ábra. Szemszerkezeti görbék krioturbációs szakasz 
anyagaiból

iszap (3); sárgásbarna, a széleken orientált el
rendezésű, mésszel lazán kötött kavics (4); sár
gásbarna fagyzavargásos kavics (5); sárgásbar
na orientált elrendezésű kavics (6) — melynél 
az orientáció vegyes szemszerkezetű 6a jelű ka

vicsból fokozatosan alakult ki — és zavartalan 
településű szürke homokos kavics (7) különíthe
tő el. '(4, 4a ábra).

A  szerkezeti talajok kialakulásánál — Pécsi 
M. megfigyelése szerint —  a fagyhatások álta
lában laza üledékekben képződtek és a folya
matban jelentős az egyes rétegek házagtérfoga- 
ta, a talajvíz helyzete, valamint a képződmé
nyek fizikai tulajdonsága is. E megállapítások
ból kiindulva a kavicsbányában megfigyelt 
krioturbációs jelenségekre vonatkozóan általá
nosságban az alábbi észrevételeket tehetjük.

1. A krioturbáció az összlet kb 5 m-es felső 
szakaszát érintette. E mélység után a kavicsos 
rétegek zavartalan településitek, fagyhatásra 
utaló jelenségek már nem figyelhetők meg. A 
teraszkavics háborítatlan alsórésze színben és 
szemszerkezetében lényegesen különbözik a fe
lette lévő kavicsos rétegéktől. A zavartalan tele
pülésű kavicsos rétegek színe világosszürke, a 
zavart zónáé pedig sárga, barna, rozsdabarna. A 
színváltozás a talajvízszint ingadozásából eredő 
hatásokkal magyarázható. Tapasztalatok alapján 
a talajvízszint ingadozási zónájában a levegővel 
való 'érintkezés hatására a vízből oldott sók csa
pódnak ki a kavicsszemek felületére. Általában 
vasvegyületek válnak ki a vízből és ezek okoz
zák a színváltozást abban a szakaszban, amely
ben a vízszint mozog. Az állandó vízelborítás 
szintje alatt színváltozás nem mutatható ki. A 
zavart zónából és a színváltozást szenvedett ka
vicsos réteg vastagságából több méteres (4—5 m) 
talajvízszint ingadozás tételezhető fel. Ilyen
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nagyságrendű vízszintingadozás a kavicsos ré
tegekben csak az élő vízfolyásokkal kapcsolato
san jöhet létre. Ez megerősíti azt a megállapí
tást, hogy a terasz kialakulása során — az el
sődleges krioturbációs jelenségek létrejöttének 
időszakában — a kapcsolat a Dunával még nem 
szakadt meg és a folyó vízszintjének változása 
nagymértékben befolyásolta a kavicsrétegben 
tározott víz szintjét és mennyiségét.

2. A krioturbációs folyamat az eredeti szem- 
szerkezetet is megváltoztatta és a kavicsos ré
tegben szemszerkezeti átrendeződés történt. 
Egyes szakaszokon a homok-frakció teljesen 
hiányzik és csak kavics fordul elő, míg a homok 
különválva dúsul fel. A különböző nagyságú 
kavicsok egymástól is elkülönültek és az azonos 
átmérőjűek különálló szintekben találhatók. 
Természetesen e szintek kevert frakciójú sza
kaszokhoz viszonyítva alárendeltebbek és rend
szerint ott lelhetők fel, ahol az erőhatások a 
legerőteljesebbek voltak.

3. Pécsi M. megállapításával egybevágóan a 
krioturbációs jelenségeken belül orientált hely
zetben lévő kavicsok, ill. orientált kavicsokból 
álló szakaszok figyelhetők meg. Ezek rendsze
rint ott mutatkoznak, ahol a nyomóerők hatásá
ra felfelé — a fedő irányában lassú mozgás tör
tént. A mozgás iránya az orientált kavicsok fek
véséből és helyzetéből könnyen leolvasható. Az 
orientált kavicsokból álló „kitüremkedett” sza
kaszban lévő lapos kavicsok (6) függőleges hely
zetben vannak, és egyértelműen jelzik a felfelé 
történő mozgás irányát.

4. A megfigyelések valószínűsítik, hogy a 
krioturbációt létrehozó erők a kavicsos rétegek
ben keletkeztek. A fedőt képező homok és iszap 
rétegeknek feltételezés szerint ebben a folya
matban csak passzív szerepük volt. A fagyha
tásra a homokos kavicsban keletkezett feszült
ségek — miután oldalirányú kitérésre ne.m volt 
meg a lehetőség, — először szerkezeti átrende
ződést, szorosabb illeszkedést okoztak. A feszült
ségek levezetésére feltehetően ez nem bizonyult 
elégségesnek és ennek következtében a kavics 
felfelé történő mozgásra kényszerült és a kép
lékeny állapotban lévő fedőbe fokozatosan be
hatolt. Megfigyelhetők olyan helyek, ahol a fe
dőbe behatoló kavics kis távolságiban megakadt, 
de esetenként teljesen áttörték a fedőt. E helye
ken az orientáció szemléletesen mutatja a moz
gás irányát.

5. A krioturbáció fő része egy periódusú, 
nem ismétlődött meg újra. A képződési folya
maton belül azonban szakaszosság figyelhető 
meg bizonyítva, hogy az előttünk álló végleges 
formák nem egy rövid idő alatt lejátszódott je
lenség végtermékei, hanem ismétlődő és hosz- 
szabb ideig tartó hatótényezők eredményeként 
fokozatosan alakultak ki.

6. A bányafal felső zónájában látható fagy- 
ékek, kavicszsákok már a második esetleg har
madik képződési generációhoz tartoznak és az 
első képződési fázisban keletkezett formákon je
lennek meg. Ezek nem hozhatók kapcsolatba az 
erőteljes zavargást mutató szakaszokkal és azért 
keletkeztek és jöttek létre, mert hidrológiai vi
szonyok a fokozatos kiemelkedés hatására lénye
gesen megváltoztak. Ekkor azonban az elsődle
ges formák megismétlődéséhez a szükséges fel
tételek már hiányoztak.

7. A kavicsbányában megfigyelhető krio
turbációs jelenségeknél több egymástól függet
len generáció ismerhető fel. Az egymásután be
következett folyamatok végtermékeinél az aláb
bi sorrend állapítható meg:

a) legerőteljesebb igen változatos kriotur
bációs formák keletkezése (legidősebb)

b) kisebb poligondk
c) fagyékek képződése
d) szoliflukciós kavicszsinór — mint záró 

tag — kialakulása.
Pécsi M. által megállapított kronológia és 

típusok szerint a legerőteljesebb formák a rissi 
glaciális fagyjelenségekkel azonosíthatók míg a 
fiatalabbak és egyszerűbbek valószínűleg a 
würm glaciálisban képződtek.

Megfigyeléseink és azokból levont követ
keztetések a magasabb teraszok Pécsi M. által 
is leírt krioturbációs jelenségeire vonatkoznak. 
Nem kívántunk foglalkozni a fiatalabb egysze
rűbb formákkal —  fagyzsákok fagyékek — és 
azok keletkezésével. A közölt észrevételek és 
megfigyelések is részlegesek és még számos 
megoldatlan kérdés vár tisztázásra. Célkitűzé
sünk inkább az volt, hogy a. krioturbációs jelen
ségek hatását az esetleges kavicstermelés vo
natkozásban felmérjük és az egykori hidrológiai 
viszonyok jelentőségére a figyelmet felhívjuk.

III. A Sashegy-pusztai kavics feltárás

A területre vonatkozó korábbi feltárási 
eredményekből is ismeretes volt, hogy több ki
emelt helyzetű és egymástól elkülönült telepü
lésű kavics-terasz fejlődött ki, amelyek arány
lag kisebb kitérj edésűek és ezen belül a haszon- 
réteg vastagsága is változó. A leírásokból és a 
bányafalak megtekintése után az is nyilvánvaló 
volt, hogy az itt feltárható kavicsrétegek egy 
jelentős részét krioturbációs hatások érték, így 
egyenletes minőségű kavicstermelésre aligha 
nyílhat lehetőség. Korlátozó körülmények elle
nére is szükséges volt a feltárás, mert az üzem 
közelében száraz munkatérben biztosítható bá
nyaművelés nemcsak termelési és szállítási elő
nyökkel jár, de a kavics tárolását is lényegesen 
egyszerűbbé és gazdaságosabbá tenné.
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Kavics voslogsog izovonoloi 

1952 ben k is z á ll fú ró n k  

1965 -66 -bon készüli fú rások  
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5. ábra. A Sashegyi kavicsfeltárás részletes 
helyszínrajza

6. ábra. Vázlatos földtani szelvények a Sashegyi 
feltárás területéről



a) A feltárás mennyiségi eredményének 
szemléltetésére bemutatjuk a feltárt terület rész
letesebb helyszínrajzát, amely a fúráspontokon 
felül a kavics vastagságát jelző izovonalakat is 
tartalmazza (5. ábra). Mind a kavics elterjedésé
nek jelzővonalainál, mindpedig a fúrási adatok 
felhasználásával szerkesztett egyszerűsített szel
vényeken követhetők a különböző terasz réte
gek (6. ábra).

A művelésre alkalmasnak minősíthető ho
mokos kavicsot 0— 2 m vastagságú homokos 
anyagú fedőréteg zárja le. Az általában 2— 4 m 
vastagságú kavicsréteg csak néhány fúrásban ha
ladta meg az 5 m vastagságot, míg a 2. sz. fú
rásban észlelt legnagyobb vastagsága 7,5 m volt. 
A kavics fekűje általában 4— 6 m terep alatti 
mélységben jelentkezett, de néhány fúrásban 
elérte a 8 m mélységet. A bányafalakon tapasz
talt szeszélyes és zavart rétegkifejlődés nyilván
valóan a feltárás egész területére jellemző és az 
egyes fúráspontok között feltételezett egyenle
tes kifejlődés helyett a kavicsréteg igen változó 
előfordulásával kell számolnunk. Ezen a terüle
ten különösen érvényes a nagy számok törvénye 
és a későbbiekben telepített sűrítő fúrások a 
kavicsréteg térbeli elhelyezkedésére vonatkozó 
korábbi ismereteket jelentősen módosították.

b) A feltárt ,,haszonanyag” minőségének 
jellemzésére a szemszerkezeti görbék állnak ren
delkezésre. A szemszerkezeti görbék felhaszná
lásával korábban a várható átlagos szemelosz
lást úgy igyekeztek megbecsülni, hogy az egy
másra rajzolt szemszerkezeti görbékből kiemel
ték a legjobban sűrűsödő pontokat és ezeket fo
gadták el jellemző értékeknek. Ennek a mód
szernek az, volt a legfőbb hiányossága, hogy a 
szemszerkezeti görbék és a jellemzett kavics- 
mennyiség között nem volt kapcsolat. Lényege
sen szabatosabb eredményt szolgáltat Vincze 
László számítási eljárása, amely súlyozott átlag
képzéssel adja meg fúrásonként ill. területen
ként a jellemző szemszerkezetet. Az egyes fúrá
sok átlagos szemszerkezeti görbéjének meghatá
rozásánál abból a feltételezésből kell kiindulni, 
hogy minden laboratóriumi vizsgálati eredmény 
egy-egy rétegszakasz jellemzője. A h vastagságú 
réteg így

h i  — ha — . . . - j -h n  —  h

í'étegszakaszokból áll. Egy-egy kiválasztott szem
cseátmérőhöz a különböző rétegszakaszokban

S1, So . . . s«

súlyszázalék tartozik. A vizsgált rétegre jellem
ző valamely szemnagyság súlyszázalékos előfor
dulása

so/0 s> • hí—(—S2 • ho-(- . . .  — s/, * h 
h i + t a H -  . . .  + h „ .

A számítás menetének megkönnyítésére az ösz- 
szefüggés az alábbiakban is felírható:

0/   1* 1 i h h „S / 0 — SÍ T  $2  -f~ . . .  —
h h h

hányados az egyes réteg

szakaszok relatív vastagságát adja és bármelyik 
szemcseátmérő súlyszázalékos előfordulásának 
meghatározásánál azonos. A különböző rétegsza
kaszokra vonatkozó vizsgálati eredmények alap
ján meghatározott átlagos szemszerkezeti görbét 
a 7. ábra mutatja.

hy 2 0- 90*6,2 m

7. ábra. Az átlagos szemszerkezeti görbe szerkesztése 
különböző anyagminőség és rétegvastagság esetén

A  terület átlagos szemeloszlási görbéjének 
számítása lényegében az előző módszerhez ha
sonló. Itt azonban az egyes fúrások rétegvas
tagságán kívül meg kell határozni azt a terület
részt és azt a kavicsmennyiséget, amelyen belül 
a vizsgált réteg átlagos szemszerkezeti görbéjét 
érvényesnek és azonosnak vesszük. A jellemző

8. ábra. A területre jellemző átlagos szemszerkezeti 
görbe szerkesztésénél a jellemző területegységek 

lehatárolása
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fúrások kiválasztása és az átlagos szemcseösze- 
tételi görbéik kiszerkesztése után lehatároljuk 
(pl. legközelebbi pont módszerével) a kapcsolódó 
területrészeket és meghatározzuk az egyes terü
letrészeken belüli kavicsmennyiséget (8. ábra), 
amelyek összege adja a teljes kavicskészletet, 
azaz

v=Vx+V2+  . . .  +v,1 =  TiHi I-T2H2 . . .  T„H„
Fenti adatok ismeretében a vizsgált terület

re jellemző átlagos szemeloszlási görbe egyes 
pontjainak súlyszázalékos értékét, az

0, SIVI-j-S2V2+ . . .  + s ;lv„
su/o —----— -------- ----------------- , III.

Vx f V2 —V . . . + v „
az előzőekben is alkalmazott átrendezés után 

s°/o =  s1------ I-S2 ------r  • • • —
V V V

összefüggésből számíthatjuk. Az előzőekben is
mertetett módszerrel az 1— 42. sz. fúrások anya
gának felhasználásával megszerkesztett és az 
egész terület kavicsanyagára jellemző szemszer
kezeti görbét — a betonadalékanyag minősítő 
határaival — 9. ábrán mutatjuk be. A területre 
jellemző átlagosított szemszerkezeti görbéből 
megállapítható, hogy a kavics természetes álla
potában közepes minőségű, a homokfrakció te
kintetében az elfogadható kategóriába tartozik. 
Az anyag minőségjavítása a középszemcsék

9. ábra. A Sashegy-pusztai terület súlyozott átlagos 
szemszerkezeti görbéje

csökkentésével biztosítható. A felhasználhatóság 
mértékének meghatározására végzett egyéb jel
legű vizsgálatok eredménye is lényegében ha
sonló volt.

IV. A tervezett házgyár kavicsellátásának 
lehetőségei

A  házgyár telepítésére kijelölt terület köze
lében végzett feltárás eredményeként megálla
pítható volt, hogy az igényelt kavicsmennyiság 
egyszerű bányaműveléssel, gazdaságos szállítás
sal és tárolással biztosítható. Ezekkel az előnyök
kel szemben azonban a termelés minden idősza
kában számolni kell a kavicsréteg változó sze
szélyes településével és a rendkívül egyenetlen 
minőségi adottságokkal. E hátrányos körülmé
nyek miatt széles bányafrontot nyitni és művel
ni nem volna célszerű és az igényeket kielégítő

anyagösszetétel csak folyamatos osztályozással 
biztosítható. A haszonanyag kisebb vastagsága 
miatt ezen felül nagy és értékes területet kelle
ne a mezőgazdaságtól elvonni. Miután a kör
nyező kisalföldi területen a kavicselőfordulás 
közismert az építőanyag más jellegű biztosítási 
lehetőségei is előtérbe kerültek.

Már a feltárás keretében is kiterjesztettük 
vizsgálatainkat É-ra a Duna közelében eső terü
letrészre, ahol a fiatalabb terasz kavics kedvező 
vastagságát néhány feltárás már korábban kimu
tatta. Az ún. Likocspusztai területrészen vékony 
fedőréteg alatt egyenletes — 7— 8 m —  vastag
ságú és azonos szemszerkezetű kavicsréteg tár
ható fel. A  terület mélyebb fekvése miatt azon
ban a kavics állandóan vízzel borított, így kie
melése csak kotrással biztosítható. Bár a néhány 
km-es távolság még kedvező szállítási lehetősé
get nyújtana, a városi forgalom elkerülésére új 
útvonal kiépítése volna kívánatos. A  Likocspusz
tai területhez hasonló kavicsréteg a Duna egész 
parti vonalában, sőt a szigetközi területen min
denütt feltárható.

Hegyeshalmon jelenleg is nagykapacitású 
regionális kavicsbánya működik. A jól gépesí
tett és osztályozókkal rendelkező kavicsbányá
ból az igénynek legjobban megfelelő minőségű 
kavics vasúton volna szállítható.

A Duna medréből számos szakaszon lehet
séges folyami kavics termelése, mely folyam
szabályozási célokat is szolgál. Győr térségében 
is lehetőség van folyami kavics kotrásra, és a 
kavics kirakása a létesülő házgyártól néhány 
km-re megoldható. Mivel a mederkotrás a fagy- 
veszélyes téli hónapokban szünetel a folyamatos 
kavicsellátás érdekében nagyobb készletek idő
szakos tárolását kell előirányozni. A tervezett 
házgyár kavicsellátására így több kedvező lehe
tőség is rendelkezésre áll. Nyilvánvaló, hogy az 
előnyös és hátrányos körülmények egyidejű 
mérlegelése alapján választható ki a legcélsze
rűbb megoldás. Külön kell azt is kiemelni, hogy 
az ismeretek mélysége és megbízhatósága közel 
azonos és így továbbiakban jelentősebb bizony
talansággal egyik megoldási lehetőségnél sem 
•kell számolni.

V. Összefoglalás
A  tervezett győri házgyár kavicsellátása cél

jából végzett kutatás a Sashegy-pusztai terüle
ten több, egymástól határozottan elkülönült te
rasz kavicsrétegét mutatta ki.

A bányafalakban, munkagödrökben fagyza
vargás okozta jelenségek figyelhetők meg, ame
lyekkel a kavics igénybevételénél — mint hát
rányos körülménnyel — kell számolni.

A, Sashegy-pusztai területen ugyan az igé
nyelt 5 millió m3 kavicsmennyiség rendelkezésre 
áll, azonban egyenetlen településű rétegekben 
kellene a bányát megnyitni és fenntartani.
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A kavics a szemszerkezeti vizsgálatok alap
ján a házgyár céljaira megfelelő, azonban az 
egész területre meghatározott átlagon belül in
gadozó a minősége.

A tervezett házgyár részére több kavics- 
szerzési lehetőség áll rendelkezésre, amelyek 
közül a legcélszerűbb megoldás kiválasztása a 
különböző feltételek széleskörű mérlegelésével 
történhet.
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OnbiT paöoTbi Ha xapbepe rpaBHH juih cxpoHxejibHbix 
iwaTepna;ioB, ncnojib3yeMoro Ha 3anpockthpoBaHHOM b r.

Ri‘P CjjaÖpHKe CTpOMTejlbH blX 3JleiWeHTOB
<PciAy finom — ö-p. Illeyep JJioaíi 

ö-p Kapcwonu lllanóop
Pa3Be;u<a na rpaBMÍi, npoBeaennaM b uejinx oőecne- 

neHHH noTpeŐHOcreü chaöpiiKii cxpoHxejibHbix sjie.Menxou 
b r. jfép aajio MHOiKecTBO imxepecHbix pe3yjibxaxoB ii 
oribrra.

B xoAe pa3B6flKH őbuio ycTaHOBJieHo Hajumne cjioeB 
rpa B H H  b OTAejibHMx Tepacax.

Ha ő o k o b w x  creHax, b paőOHtix HMax öhuiii oönapy- 
>Kenbi HapynieHiiH cjioeB b pesyjibxaxe 3aMep3anun 
noMBbi. 3 xo oxpnuaxejibHoe oöcxoHxejibCxuo a o jo k h o  őbrri> 
y-xreHo npu ncnojib3 0 BaHHH rpaBHH.

Ha ii3yiienH0Ü xeppiixopiiH HMeexoi Heoöxo.xiiMoe 
KOJiimecxBO rpaBHH, h o  H3-3a nepeMHCJieHHbix reononme- 
ckmx ycJioBiiií, npH ee oxpaöoxi<e, npu npowHx, BecbMa
nOJlOWHXeJIbHblX yCJlOBIIHX (B03M0>KH0CXb AOÖblMH 113 H8- 
XOAH1HMXCH BŐJ1H3H, CyXIlX paŐOMMX HM) B03HHKaiOX lieivO- 
x o p b ie  3aXpy,XHC‘HlIH H 3-3a H3MeH4 HB0 CXII MOIUHOCTH CJ10CB 
rpaBH H , K'POBJIH II 3H allHXejlbH0ÍÍ HeOAHOpOAHOCXII KaMt- 
cxB a , Bbi3BaHH0H HapyiueHHe.M cnoeB.

B panoHc OaőpriKH cxpoHxejibHbix 3Jie.vieHxoB, na- 
pnay c bosmokhocxhmh aoówmh rpaaiiH na ynomhhytom 
Kapbepe, hmcioxch 11 npomie bo3 .\ioh<hocxii (őojiee rjiyőo- 
Kiie xeppacu flynaH, Mcrrojib30BaHne rpaBHH 113 Ryiian, 
iicnojib30BaHiie Maxepnajia iionyieiinoro npu KJiaccHijni- 
KauHH Ha Kapbepe rpaBHH b Xe/ieuixajioM).

HanöOJiee noAXöAHinHÍi BapriaHx cjieayex Buőpaxb c 
ynexoM cxpanHeHHH nojio>KHxejibHi.ix 11 oxpnuaxeJibHbix 
B03 .MO>KHocxeíi HojiyMeHiiH rpaBHH na yiioMHuyxbi.v \ie- 
cxax.

Néhány hidrogeológiai megfigyelés a dorogi 
barnakőszénmedence Ebszőnybánya Szabadság lejtakna 
III -as ereszke 1966. VI. 4.-i vízbetörésével kapcsolatban

Irta: Venkovits István

Ebszőnybánya a dorogi barnakőszénmeden
ce déli részéhez tartozik. Területileg É-on a He
gyeskő felső triász időszakú dachsteini mészkő
röge, D-en és Ny-on az Unyi patak völgye, K-en 
a XVII-es akna területe határolja. A bányate
rület határai minden irányban szerkezeti ele
mekkel esnek egybe.

A D-i határt az úgynevezett sárisápi több 
száz méter elvetődésű „nagyvető” képezi, mely 
egyúttal a Hegyeskő mészkőrögei közé zárt 
széntelepek csapásirányának fő lefutását is meg
szabja és a Hegyeskő röge felé felhúzódó mere
dek, lépcsős települést érthetővé teszi.

A területen az alsó-eocén széntelepek fej
lődtek ki, melynek egyes részei a magasra emelt 
szerkezeti lépcsők miatt a külszínre kibújtak. A 
magas fedőben a gyengekalóriájú oligocén szén- 
telepek is megtalálhatók, rendszerint műre nem 
érdemes vastagságban.

A telepek kis mélysége miatt a bányász
kodás kezdeti nyomait a múlt század ötvenes

éveiben már megtaláljuk. A rendszeres szén- 
termelés kibontakozását a szén gyenge minő
sége késleltette.

Az ebszőnybányai terület szerkezetileg két 
részre osztható. Keleti és nyugati részre. A cím
ben szereplő lejtősakna a keleti részre esik, me
lyet az I. sz. táróval már a múlt század végén 
feltártak és művelték. Ezen a mezőrészen a 
széntelep 12 m vastag, nyugodt településű, gya
korlatilag védőréteg nélküli. Minőségi és bizton
sági okokból az édesvízi mészkővel vagy agyag
gal elválasztott középső és alsó padot nem mű
velték. 1903. IV. 5-én a +40-es szinti csapásvá
gat végén 4,2 m3/p vizet fakasztottak. Ez a me
zőrész akkor víz alá került, s a vizet 66 méterrel 
magasabb szinten tartották 1,4 rhVp állandósult 
vízhozammal, az 1909-ben történt termelés be
szüntetéséig. (1. sz. ábra — helyszínrajz).

1947-ben a keleti rész mélyrezökkent mező- 
részleteinek újranyitásával párhuzamosan, az 
1903-as vízbetörést cementáló fúrásokkal igye
keztek a tervezett mélyszini fejtésektől távol-
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