
b) Azokat a vetőket, amelyek elvetési magassá
gai a laza porózus réteg vastagságánál kiseb
bek, nem teljes elvetési magassággal, hanem 
csak azzal a magassággal vesszük figyelem
be, amennyiben a laza porózus rétegek egy
mással érintkeznek.

A tektonikai zavartságot tehát vízveszé
lyesség szempontjából az alábbi módon érté
keljük :

vető

u=

csapáshossza
a vető elvetési magassága, 
ill. a vető mellett víz
tároló kőzet érintkezési 
magassága

terület (vizsgált)

A meghatározott mérőszámok meghatározá
sának módjai a jövőben még finomíthatók, azon
ban a jelenlegi formájukban is alkalmasak arra, 
hogy ezeket a gyakorlatban használjuk.
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Kavicsfeltárási eredmények Közép- és Dél-Tíszántúlon
írta: Deák István—Falu János—Dr, Karácsonyi Sándor

Az építőipari tevékenység növekedő ütemé
vel párhuzamosan évek óta zavarok mutatkoz
nak az alapvető építőanyag — elsősorban a ka

vics — biztosítása terén. Ez a körülmény mint- 
egy parancsolóan írta elő a kavicselőfordulások 
helyének feltárását és a meglévő üzemek kapa

citásának növelését. Ennek első szakaszaként 
összeállításra került az ország kavicskatasztere, 
mely a meglévő feltárások eredményei alapján 
területileg lehatárolja a kutatásra érdemes terü
letrészeket. E munkában a legnehezebb felada
tot a tiszántúli kavicselőfordulások felmérése 
képezte, mivel hiányos és sok esetben ellent
mondó adatokból kellett a tényleges adottságok
ra következtetni. Az előmunkálat eredménye
ként Közép- és Dél-Tiszántúl felszínközeli ka
vicselőfordulásait az 1. sz. ábrán lehatárolt te
rületeken tételezhettünk fel és ezen belül a 
Biharkeresztes-, illetve Lökösháza-környé'ki 
területek adottságait részletesebben a 2. és 3. sz. 
ábra mutatja

Az előzetes felmérések alapján — e terület
részeken —  felderítő kutatás lefolytatását a Köz
ponti Földtani Hivatal tette lehetővé és az Épí
tésügyi és Városfejlesztési Minisztérium intéz
kedésére a feltárás azonnal továbbfejleszthető 
volt. Az eddig végzett feltárások eredményeit,
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a)

a) ARTÁND, 
b) LÖKÖSHAZA  

térségében.

— melyek az alapfeltételeket nagyvonalakban 
tisztázták és a bányaindítás lehetőségét értékel
hetővé tették — a következőkben foglaljuk
össze.

I. FÖLDTANI LEÍRÁS
A Közép- és Dél-Tiszántúl levantei süllye

dőkéit mint törmelékszállító vízfolyás a Körösök 
és a Maros töltötték fel. A törmelék felhalmo

zás változó intenzitással, de folyamatosan tart a 
medence, ill. a háttér egymáshoz viszonyított 
térszíni változásának megfelelően.

A S e b e s - K ö r ö s  t ö r m e 1é k k ú p j a  
mélyen benyúlik a medence belsejébe, sőt ka
vicsszintjei is nagy mélységben Füzesgyarmatig 
nyomozhatok. Lehordási területét a Bihar hegy
ség képezi. A vízfolyást — hegyvidéki szaka
szán —  szépen fejlett teraszrendszer kíséri, egé
szen a Tiszántúl pereméig.

A vizsgált 50 m-es mélységen belül is két 
folyóvízi üledékciklus különböztethető meg. En
nek eredményeként két durva hordalékos réteg 
települ egymás fölött. A felső kavicsréteg elter
jedése a feltárt területen ÉK-DNy-i irányú széles 
sávban húzódik, nagyjából párhuzamosan a Se
bes-Körös mai medrével. Minden valószínűség 
szerint, tehát egy eltemetett régi meder marad
ványa, melynek feltöltődése után a vízfolyás 
D-re terelődött. A felső kavicsszint természetes 
folytatása tovább DNy-ra Artánd község belte
rülete és a határ között sejthető, —  melyet geo
fizikai mérésünk eredménye is alátámasztani 
látszik — és É-on a fúrásokkal feltárt területen 
elkeskenyedve a határon túlra tart. Nagyzolin- 
puszta alatt azonban —  ugyancsak a geofizika 
eredményei alapján —  a kavicsos réteg vissza- 
kanyarodására, ill. esetleg párhuzamosan történő 
megismétlődésére lehet következtetni. A jelen
legi, csupán a tájékozódási lehetőséget biztosító 
,,feltártság“ mellett is a felső réteg elterjedése 
határozott kontúrokkal húzható meg, melyből a 
vízfolyás előbbi fiatal völgye rajzolódik ki.

A lemélyített kutatófúrások kivétel nélkül 
átfúrták a második kavicsszintet 10— 25 m vas
tagságban. A feltárási területen belül gyors ki- 
ékelődés, vagy hirtelen elvékonyodás nem ta
pasztalható, tehát ez a réteg sokkal szélesebben 
elterjedt mint az első. Vastagsága D-en és K-en 
meghaladja a 20 m-t, a terület többi részén is 
10— 15 m között marad. Anyaga jóval durvább, 
túlsúlyban kavicsos, feküszintje igen változó. A 
réteg egy folyóvízi eróziótól kialakított hullámos 
térszintre települt. Vastagsági változásait is első
sorban ez befolyásolja. A feküszint változásai
nak és a rétegvastagságnak szoros összefüggése, 
különösen jól látható az ÉD-i irányú hossz-szel
vényen, ahol az É-i részen felmagasodó fekü fö
lött 10-, a D-i rész alacsony feküje fölött pedig 
20 m-t is meghaladja a második réteg vastag
sága.

A M a r o s  t ö r m e l é k k ú p j a  nagyobb 
mélységben egészen Békéscsaba—Orosháza— 
Hódmezővásárhely, ill. Makó vonaláig nyomoz
ható. A kiterjedt hordalékkúpot a folyó két sza
kaszban építette fel. Első szakasza a levantei és 
alsópleisztocén időszakra esik. Mind vastagsági 
kifejlődés, mind területi elterjedés szempontjá
ból ez az idősebb törmelékkúp jelentősebb. Fel
építő üledékei között azonban csak kevés kavics
réteg szerepel. A mélyfúrások rétegsoraiból kö
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vetkeztetve — az irodalmi ismertetésekkel össz
hangban — mindössze két kavicsos szintet lehet 
megkülönböztetni. A kavicsszintek között azon
ban tetemes vastagságú iszapos — agyagos ré
tegsor települ. A törmelékkúp idősebb alsó ré
szének tehát ez adja meg a jellegét.

A pleisztocén végén került sor a törmelék- 
kúp-építés második szakaszára, amikor a vízfo
lyás az idősebb törmelékkúpra fiatalabb horda
lékanyagot terített szét. Ennek anyaga nagy
részt az idősebb alsó kavicsszintből származik. 
A Maros régi törmelékkúpjába bevágódva an
nak anyagát részben feldolgozta és osztályozta. 
Ez a felső fiatalabb törmelékkúp mind területi 
elterjedésben, mind vastagsági kifejlődésben fel
tétlenül elmarad az idősebb mögött, viszont fel
építő rétegeiben túlsúlyban van a durvaszemű 
frakció, a kavics és a homok, összvastagsága kb- 
100 m-re tehető, melyen belül 3— 4 tiszta ka
vicsszint is előfordulhat.

A Maros törmelékkúpjának durvaszemű ka
vicsfrakciója úgyszólván teljes egészében az or
szághatáron kívülre esik és csak kis része nyúlik 
át Lökösháza, Nagykamarás, Kevermes térségé
be. A Tiszántúl peremén a pleisztocén 10 m-t 
is meghaladó kavicsos rétegsorral kezdődik. 
Fekvőjük közvetlenül a magas helyzetű pannon 
aljzat. Ebben a peremi kavicsban 8— 10 m mély 
bányák találhatók Romániában. A magyaror
szági kavicselőfordulások már a medence bel
sejéhez sorolhatók, mély pannon feküvel és a 
— felhasználás szempontjából — előnytelenebb 
szemösszeté tellel.

II. FELTÁRÁSI EREDMÉNYEK

1. K ö z é p - T i s z á n t ú l .  A Biharke- 
resztes—Artánd térségében a feltárás beindítá
sának indokoltságát az előzetes adatfeldolgozás 
eredményén felül az a körülmény is alátámasz
totta, hogy az országhatár közelében —  elsősor
ban Nagyvárad és környéke részére —  nagy- 
kapacitású bányaművelés folyik. A  felderítő
kutatást az Országos Földtani Kutató és Fúró 
Vállalat végezte Artánd környékén, lényegében 
két területrészen, összesen 22 fúrás lemélyítésé
vel. E feltárás eredményeként is tisztázódott, 
hogy a vizsgált területeken művelésre alkalmas 
kavicselőfordulás van. E feltáráshoz kapcsolódva 
annak továbbfejlesztéseként az volt a feladat, 
hogy egyrészt a két területrész közötti folya
matosságot kimutassa, másrészt pedig a részle
tesebb feltáráshoz a legkedvezőbb területrészt 
kijelölje.

A terület ismételt szélesebb körű vizsgálata 
geoelektromos felszíni ellenállásméréssel kezdő
dött és ennek eredményeként a kavicsos-összle- 
tet jellemző ellenállásértékek maximumai alap
ján lehetett megkülönböztetést tenni az egyes 
területrészek között (4. ábra). E vizsgálatok is 
arra mutattak, hogy a kavicselőfordulások ked-

4. ábra. A z Artánd térségi feltárás helyszínrajza.

vezőbb helyei a perspektivikus kutatás kereté
ben feltárt területrészek közelébe esnek. A fel
tárási adatok alapján szerkesztett földtani szel
vények (5. ábra) jól mutatják a rétegek változó 
kifejlődését és a két kavicsszint elkülönülését. 
E szelvényekből is következik, hogy kitermelés
re elsősorban az alsó és egységesebb kifejlődésű 
un. második kavicsos összlet alkalmas. A bánya
nyitás feltételei azonban nyilvánvalóan ott ked
vezőbbek ahol az első kavicsréteg is művelésre 
alkalmas, ezen felül a fedőréteg vékony és így 
eltávolítása könnyen és főleg gazdaságosan biz
tosítható. A jobb áttekinthetőséget szolgálja a 
két kavicsos összlet vastagsági térképe (6, 7. áb
rák), amelyeken még a fedő vastagság is lát
ható. Az első kavicsréteg legkedvezőbb kifejlő
désben Artánd községtől D-re tárható fel. A má
sodik kavicsos összlet legnagyobb vastagságú 
helyei ettől K-re az országhatár közelében ta
lálhatók. A kavicsösszlet kifejlődése alapján így 
az Artánd községtől D-re eső területrész a leg
kedvezőbb, aholis vékony fedőréteg alatt az első 
kavicsos összlet vastagsága eléri a 10 m-t és a 
második kavicsos összlet is 10— 15 m vastag.

A fúrások anyagának szemcseösszetételi 
vizsgálataiból megszerkeszthető volt az átlagos 
szemcseösszetételi görbe, ezek alapján, pedig 
a súlyozott és a területre jellemző szemcseössze
tétel (8. ábra). Ebből látható, hogy a kavics
anyag szemcsemegoszlása jó, és külön előny, 
hogy mind súlyarányban, mind pedig területi 
megoszlásban a minőségváltozás csekély. Ter
mészetes magasabb minőségi feltételek a kavics
anyag osztályozásával biztosíthatók.
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L szelvény

a)

*• szelvény

III. szelvény.

A33 A3A A35 A36 A37

2. D é l - T i s z á n t ú l .  E területrészen 
lényegesen nagyobb szórással volt kimutatható 
a korábbi feltárási adatokban a kavicsos szintek 
előfordulása, így az előzetes geofizikai vizsgála
tokat is nagyobb területen kellett elvégezni. 
Mind. a korábbi feltárási eredmények, mind pe
dig az előzetes geofizikai vizsgálatok is egyaránt 
azt mutatták, hogy összefüggő, művelésre alkal
mas kifejlődésű kavicselőfordulás a területen 
csak alárendelten remélhető. E vizsgálatok Nagy
kamarástól, ill. Lökösházától DK-re mutattak 
maximumot, így a felderítő feltárás e terület
részre koncentrálódott (9. ábra). A feltárások 
eredménye azt igazolja, hogy csak Lökösháza 
térségében van művelésre alkalmas kavicselő
fordulás, és az egyenetlen rétegkifejlődés követ
keztében az is meglehetősen kis területre kor
látozódik (10. ábra).

E 3  első kavicsos részlet vastagsőga 5,0-7,5m II. I 1.1 első kavicsos összlet vost^-Wm 
* . . 0 1km

*2^elso kavicsos ősszlet fedője a terep alatt t—— ------------------ 1

6. ábra. Az első kavicsréteg vastagsági térképe.

IV.szelvény

A19 A17 A16 A 15 A11 a13

>>v: o..: .-3v

32.0

5. ábra. a—d) Földtani szelvények Ártánd térségében.
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1 . 1 második kavicsos ősszlet vast. 15-20 m ff-f-j -j második kavicsos ősszlet vast. > 25 m

—12'"'második kavicsos összlet fedője a terep alatt. ®_______________ ]km

7. ábra. A második kavicsréteg vastagsági térképe. 
(ÁRTÁND)

BETON ADALÉKANYAG SZEMMEGOSZLASI GÖRBÉK 
Tyler szitasorozat alapján.
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8. ábra. A  területre jellemző szemcseösszetételi görbe. 
(ARTAND)
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9. ábra. A dél-tisztántúli kavicsfeltárás áttekintő 
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12. ábra. Az első kavicsréteg vastagsági térképe.

Ezen a területen helyenként ugyancsak két 
kavicsos szint jelentkezett (11 ábra). Az igény- 
bevételt befolyásoló körülmények jobb áttekin
tését szolgálják a fedő és kavicsösszlet vastag
sági térképek (12, 13. ábrák). Ezek összevetésé
ből megállapítható, hogy kijelölhető egy olyan 
területrész, aholis a két kavicsösszlet összefüg
gőnek tekinthető, és együttes vastagságuk a 10 
métert eléri, sőt meghaladja. Az innen kiter
melhető kavicskészlet óvatos becsléssel is —  
csupán az első kavicsréteg figyelembevételével 
— 3,5 millió m3-re tehető. E területrészről nyer
hető kavics átlagosított szemmegoszlási görbéje 
(14. ábra) is azt mutatja, hogy a szokásosnál fi
nomabb és kevésbé egyenletes összetételű anyag 
áll rendelkezésre, azonban mennyiségi igények 
kielégítésére közelítőleg természetes állapotá
ban is alkalmas. E területrész mindenesetre ér

13. ábra. A  második kavicsréteg vastagsági térképe.

demes további kutatásra, mert az adottságok 
részletesebb vizsgálatával egy olyan kavicsbá
nya megnyitása volna lehetséges, amelynek 
anyagával a kaviccsal legkedvezőtlenebbül ellá 
tott területrészeken lehetne lényeges változást 
eszközölni.

III. GAZDASÁGOSSÁGI KÉRDÉSEK

Az ásványi nyersanyagok termelésére álta
lában az jellemző, hogy a fogyasztói árat elsőd
legesen a kitermelés költségei befolyásolják és 
a szállítási költségek hatása rendszerint csak 
másodlagosan érvényesül. A kavics termelésében 
fordított a helyzet és a fogyasztói ár elsősorban 
a szükséges szállítástól függ, míg a termelési ár 
ingadozása kisebb mértékű.
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BETON ADALÉKANYAG SZEM MEGOSZLÁSI GÖRBÉK
Tyler szitasorozat alapján

Kavics H omok
laqy durva laprö durva finom jhomoWiszt

14. A  területre jellemző szemcseösszetételi görbe. (Dél-Tiszántúl)

Az építőipar — beleértve a teljes ágazati 
építőipart —  kavicsigényének kielégítése három 
helyről történik:

— az ÉVM Kavicsbánya Vállalat üzemei
ből;

— az OVH Folyamszabályozási és Kavics
kotró Vállalat (FOKA) termeléséből;

— a tanácsok, szövetkezetek, egyéb helyi 
szervek kezelésében lévő bányákból.

Az ÉVM kavicsbányáit az 1. sz. ábrán fel
tüntettük. A folyami kavics-termelés kirakóhe- 
iyei a Dunához kötöttek, tehát a Tiszántúl-tói

távol esnek, különösen ha a szállítási lehetősé
geket is figyelembe vesszük. A helyi szervek ál
tal kezelt bányák termelése egy-két esettől el
tekintve nem jelentős, de főleg jelentéktelen a 
Tiszántúlon, mivel a földtani adottságok nem 
nyújtanak lehetőséget felszínhez közel-fekvő, 
gépesítés nélkül is termelhető bánya létesíté
sére.

Közép- és Dél-Tiszántúl legfontosabb ka
vics-felhasználó helyei Debrecen, Szeged és Bé
késcsaba. Mellettük több fejlődő város (Oros
háza, Hódmezővásárhely, Gyula, Karcag Hajdú
szoboszló) igénye is jelentős. Folyami kavicsból

1. sz. táblázat

Fogyasztóhely
B á n y a ü z e m

Ártánd Lökösháza Nyékládháza Délegyháza Csepel

km 100 146 244 218
Debrecen

Ft/to 61,5 74,8 101,3 93,3

km 255 125 315 180 178
Szeged

Ft/to 103,9 69,5 119,8 82,7 82,7

km 209 27 268 217 181
Békéscsaba

Ft/to 90,7 43,0 106,6 93,3 88,0

1. sz. táblázat. A  kavics fogyasztói ára a felhasználási helyeken.
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történő ellátásuk az egységes fuvarkassza ide
jén sem volt megoldható, ezért komolyabb ka
vicsbánya hiányában a szükséges betonadalék
anyagot Nyékládházáról, vagy Délegyházáról 
biztosították. Az említett bányák termékének 
igénybevétele az eddigiekben is gazdaságtalan 
volt, de az különösen fokozódott az 1968. jan. 
1-én életbe lépett új fuvarozási ártarifa alap
ján. Az 1. sz. táblázatban összefoglaltak jól érzé
keltetik a kavics ára és a szállítási távolság kö
zötti összefüggést, amelyben a jelenleg is bázis
ként szereplő legközelebbi kavicsbányák mel
lett, a regionális bányanyitásra alkalmas helyi 
lehetőségeket is számításba vettük. Az összeha
sonlításból látható, hogy rendkívüli jelentőség
gel rendelkeznek a tiszántúli kavics-lelőhelyek, 
mivel az egyéb helyről történő kavicsellátás leg
kedvezőbb áraival összehasonlítva is tonnánként 
(kb. 0,5— 0,6 nr) Debrecenben 13,3; Szegeden 
13,2; Békéscsabán pedig 42,00 Ft-al kisebb a ka
vics ára. Ha ehhez kiegészítésként hozzávesszük, 
hogy 1970-ben a várható igények Szegeden 641 
e to, Debrecenben 700 e to, Békéscsabán pedig 
165 e to mennyiségre tehetők, akkor érezhető 
igazán e területek kavicsbányászatának jelen
tősége.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS
1. A. kavicsellátás fejlesztése keretében — a 

szállítási költségek csökkentése érdekében — a 
termelő és a fogyasztó helyek jobb összhangjá
nak megteremtése is feladat.

2. A Tiszántúlon jelentkező kavicsigények 
kielégítése különösen kedvezőtlenül biztosítható 
a kavicsfeltárási lehetőségek és a szállítási távol
ságok miatt. Ezért fontos feladat elsősorban e 
területrészek kavicsellátásának megjavítása.

3. A Közép- és Dél-Tiszántúl kavicselőfor
dulásai Biharkeresztes-Ártánd ill. Lökösháza tér
ségében találhatók. A rendelkezésre álló készle
tek felmérése érdekében nagyobb területen volt 
szükséges előkészítő feltárást végezni.

4. A geofizikai előkutatás alapján végzett 
felderítő feltárás mindkét területrészen egymás 
alatt két kavicsréteget tárt fel, amelyek alap
ján további részletes vizsgálatra a két réteg 
együttes adottságát figyelembe véve lehetett a 
területet leszűkíteni.

5. Bár a bányanyitás feltételének részlet- 
kérdései további vizsgálatot igényelnek, az eddig 
végzett vizsgálatok is tisztázták a két területré
szen a kavicstermelés lehetőségét, amelynek 
kihatása a Tiszántúl kavicsellátására nagy jelen
tőségű.

Pe3yjibTaTbi no b c k p u t h io  rp;iBna b Cpe/mc- 
h H)ro-3aTHCcattcKOM paüoHe

Abtopu:
HeaK MuimeaH— <l>ajiy flHoui~d-p Kapmomi lllandop
B neiiax pa3BHTna pa3pa6oTKH rpaBHa ajiíi CTpoiiTejib- 

HOH npOMblLUJieHHOCTH HeOÖXOflHMO yjiymUHTb KOOpaH- 
nannio Me>K,ay npon3Boai!TeaeM n ynoTpeöHTejieM. Ajiíi 
3toi'o cTaao HeoöxoaHMhiM Kap™poBaHne rpaBHirnux we- 
CTopowaeHHH h BbiaeaeHiie MecT pa3paö0TKn hobmx rpa- 
BHHHbix napbepoB Ha ocHOBe yKa3anHbix Kapu nojio>Ke- 
HHe oöecneMeHHocTH c ipaBHe.u ca.wbi.M neöjiaroripiiHTHbiM 
HBjmeTca b 3 aTitccaiíci<0M paííoHe erpaHbi ii3-3a OTcyrcr- 
BHH B03.M0>KH0CTeÍ! UCKpblTHfl rpaBHH H ÖOJIbUIHX paCCTO- 
HHufí nepeB03Kii. npeaBapiiTeabHbie oŐMepw xojibKO 
b CpeAHe-3 aTHCcaiicK0.vi paiiOHe — b OKpecTHOcm Ap- 
TaHfl —  h b JOro-3 aTiiccaíícKOM paüoHe b JleKemxa3a 
yKa3ajm Ha iipncyTCTBiie rpaBHiinoro Mec-ropcoKaeHMH Ha 
HesHaHHTejibHbix Teppuropitax.

BcKpbiTHe rpaBHH HaHaaocb c reo(|.H3HHecKoií npejBa- 
pHTeJibHOH pa3BeaK0Íi h b pe.'iyjibra're naviepeHHfí conpo- 
THBJieHHH Ha noBepxHOCTH npoaojiwajiocb noiicKOBoe 
BCKbiTHe. BcKpume Ha oőenx BbiiiieyKasaHHMX yqacTKax 
noKa3ajio npHcytCTBue AByx rpaBHCTbix i opraonroB n 
AJiH aajibnettuiero őo.nee atTaabnoro oőCjieaoBanHH orv 
TeppHTopHio yaaaocb cy3HTb HMea BBiuy coBMecTHbie 
yCJlOBMH ;1ByX ipaBHCTWX r0pH30HT0B. AeTajibHbie BOTI- 
pocu ycjroBHíí BCKpbiTHH Kapbepbi Ha oöcjiCAyeMOíi rep- 
pHTopnn eme noaJiemaT bmhchchiiio, oflHaKO bo3mo>k - 
nocTb pa3pa6oTKn rpaBHH y>Ke BbiHCHeHa Ha ochobc npo- 
BeaeHHbix ao chx nop pa3Beaoi<. Heo6xcmnMocTb npoao.i- 
>KeHHfl pa3Bea.0BHbix paöoT n BCKpbmie Kapbepa Kai< 
MOJKHO CKOpee B03HHKJ1H B CBH3H CO CfipOCOM OKpy>KaiO- 
metí TeppuTopim, a raK>Ke BO3Mo>KH0CTb 3kohomh' ihoi o 
o6ecneHeHHH c rpaBHeM c aaHHOÍi TeppHTopw-i noaTBep-
AH H a 3TO.
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