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Az Oroszlány-Pusztavám-Mór-i eocén szénmedence 
újabb karszthídrogeológiai adatai

írták: Dr. Gondozó György, Széles Lajos

Az Oroszlány—Pusztavám—Mór-i meden
cerészlet a Dunántúli Magyar Középhegység 
szegélyét képező paleogén üledékgyűjtő része 
Jól körülhatárolható eocén részmedence, amely 
tágabb értelemben horizontálisan túlterjed az 
alsóeocén barnaszenes rétegkifejlődésen. Magá
ban foglalja a Vértes hegység ÉNy-i előterét (9).

A területen az Oroszlányi Szénbányák vé
gez barnaszéntermelést és gazdaságföldtani ku
tatást. A szomszédos tatabányai medencétől a 
Dad—Tata irányában Bobodtól és Vértessom- 
lótól ÉNy-ra húzódó gravitációs maximum vá
lasztja el. Ezen területrészeken a dachsteini 
mészkőből álló triász alaphegység rétege 90— 
200 méter mélységben található (D 824, B 2, 
D 893, 1092/a sz. fúrások) (7).

A Középdunántúli Szénbányák Kisgyón— 
Balinka-i barnakőszén medencéjétől a „móri- 
árok” gravitációs minimuma választja el, amely 
a Székesfehérvár—Komárom-i MÁV vasútvonal 
alatt húzódik.

A medence keleti határát a Vértes hegység 
triász tömege (1092, 1718, 1628, 1601, 1728, 603 
sz. fúrások), a nyugatit a Kisalföld K-i szegélye 
képezi (1. ábra) (Bs 1, D 824 sz. fúrások).

A medence rétegtaní felépítése
Az Oroszlány—Pusztavám—Móf-i eocén

medence mélységi elhatárolását a mezozoós

képződmények felé mindenütt egyszerűvé teszi 
a nagy üledékhézagos, diszkordáns település és 
a különböző anyagú kőzetkifejlődés (9).

Az eocén képződmények fekűjét a mezo
zoikum három nagy időszakának rétegei alkot
ják: a medence KDK-i és Ny-i részén triászkorú 
mészkő és dolomit, ÉK-i peremszakaszán jura- 
korú vörösmészkő, a medence többi részén kré
ta üledékek.

Triász képződmények: a Vértes hegység 
külszínen levő tömege és a közvetlen eocén vagy 
oligocén rétegék aljazatát képező mély bezökkent 
triász rögök. A külszíni feltárásokon kívül több 
kutatófúrásban (pl. a D 824, D 893, 1092/a, 822, 
Bs 1, Op 1 számú medencebeli fúrásokban), va
lamint a peremi részeken több száz fúrásban 
is megtaláltuk. A felső triászkorú, dachsteini 
mészkő világosszürke, helyenként vörösessárga, 
tömött szövetű, sztiolitos kőzet. A mészkő- és 
dolomitpadok sűrű váltakozása feltűnő. A dolo
mitpadok 0,2—1,2 m vastagságúak. A mélyfúrá
si anyagok vizsgálata során Megalodus sp. és 
vékony csiszolatban Triassina sp. vált ismertté 
(Mecseki Földtani Kutatófúró Vállalat anyag- 
vizsgálata alapján). Az Op 1. sz. fúrás ezt a 
képződményt 384,5 m vastagságban tárta fel, 
de teljes vastagságát még nem harántolta. A 
mélység felé a dolomitpadok vastagabbak és 
gyakoribbak.

A geofizikai mérések alapján a legmélyebb-
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1. sz. ábra: Oroszlány—Pusztavám—Mór eocén szén
medence nagyszerkezeti vázlata (1:75.000 m)

2 GZBLVBNY.

2. sz. ábra: Oroszlány—Pusztavám—Mór eocén szén
medence harántirányú vázlatos földtani-szerkezeti 

szelvénye.
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re zökkent triász rög kb. 1100—1200 méter 
között várható (Mór ÉNy-i határában).

A triász képződmények K-ről Ny felé halad
va lépcsős szerkezeti árkot képeznek, amely a 
Ny-i szárnyon (822, Bs 1, D 824, D 893 sz. fú
rások) viszonylagos kiemelkedéssel zárul (2. áb
ra). Ez a képződmény karsztvíztároló. A triász
karsztvíz nyugalmi szintje +130 mAf.

Jura képződmények: a terület ÉK-i részén 
mélyített néhány fúrásból alsójára vörösmészkő 
vált ismeretessé (Pygope sp. 288, 1609 és 1761 
sz. fúrás).

A júra rétegek és a triászkarsztvíz kommu
nikációja ismert a medence É-i majki részén 
(III. szerkezeti egység).

Kréta képződmények: a medence mélyfú
rásokkal jól megkutatott részén, általános elter
jedésinek. Leginkább ismert a turriliteszes már- 
gacsoport, a szürke mészkő, az orbitolinás, re- 
quieniás mészkő, s a tarkaagyag kifejlődés (1317, 
820, 632, 803, Op 1, 447, 288, 651, 792, 603, 1613, 
888, 1602, 1678, 398, 359, 668, 836, 1606, 1717, 
1609, 830, 655, 1820 sz. fúrások). Összefüggő 
vonulatként húzódik végig a medencén, a bako
nyival közel azonos kifejlődésű, turriliteszes 
márga.

A 820. sz. kutatófúrás tárta fel a legjelen
tősebb vastagságban a kréta képződményeket a 
következő szelvényben:

328 40—519.10 m-ig 190,70 m turriliteszes 
márgacsoport, kemény világosszürke, kőzetlisz
tes mészmárga, mészkő betelepülésekkel.

519,10—544.00 m-ig 24.90 m szürke mész
kő, tömött, kemény, repedezett glaukonitos be
településekkel (Orbilolina sn.. Recjuienia sp.).

544,00—800,00 m-ig 256,00 m agyagösszlet 
tarka, tömör, sok faunával, mészkő, márga, lu- 
masella-pad és homokkő betelepülésekkel.

Ez a nagy vastagságú kréta képződmény 
471,60 méteres vastagságával még nem teljes. 
A kréta képződmények Ny-i irányban hirtelen 
megszűnnek, lepusztultak (4).

A kréta 15—40 méter vastag mészkőrétegei 
önálló víztárolók, szerkezeti egységenként vál
takozó nyugalmi szinttel: +221,0— +253,0 mAf 
között.

Az eocén sorozat 20—38 méteres kifejlő
désben tarkaagyaggal kezdődik, majd 3—14 mé
ter vastag telepes csoporttal folytatódik, benne 
1—3 barnakőszén teleppel, illetve paddal. A 
széntelepes összletre 60—110 rn vastag operku- 
linás márga, agyagmárga, a peremi részeken 10 
—35 m vastag nummuliteszes mészkő települ, 
melynek vastagsága attól függ, hogy az eocén 
képződmények a külszínen vannak.

Oligocén képződmények: a medence belse
jében oligocén agyag, márga, homokkő, konglo
merátum fedi az eocén képződményeket, a szer
kezeti egységeknek megfelelő mélységben, ill. 
vastagságban.

Az oligocén képződmények felett pleiszto

cén-korú homokok, lejtő törmelékek következ
nek.

A rétegsort végül negyedkorú termőtalaj, 
patakhordalék, illetve lösz zárja le (3. ábra).

Fentiek alapján az Oroszlány—Pusztavám 
—Mór-i szénmedence jól elkülöníthető a kör
nyező Tatabánya-i és Északbakony-i meden
céktől.
A medence karszthidrogeológiai viszonyai

A  szakirodalom az Oroszlány—Pusztavám 
—Mór-i medencét karszthidrogeológiai szem
pontból nem értékeli egységesen.

Ajtay Z. Tata—oroszlányi szénmedencét 
említ (1). Öt követve Pozsgai K. karsztvízve
szélyes szénmedencének jelzi területünket (6).

Willemsz T. a tatabányai, dorogi területek 
karszthidrogeológiai viszonyait vonatkoztatja 
medencénkre is (3).

A földtani szakirodalom a Vértes hegység 
északnyugati részén Oroszlány—Pusztavám— 
Mór környékét önálló medenceként szerepelte
ti (9). A megközelítően kétezer db barnakőszén-, 
víz-, szerkezetkutató fúrás adathalmaza lehető
séget ad arra, hogy a földtanilag helyesen, ön
álló medenceként leírt terület önálló gazda
ságföldtani és természetesen vele együtt önálló 
bányászati megítélést is kapjon. Különösen je
lentős ez az új megítélés karszthidrogeológiai 
vonatkozásban. Tanulmányunkkal is néhány 
újabb adatot szeretnénk szolgáltatni a medence 
gazdasági, földtani, karszthidrogeológiai elbírá
lásához.
Triász karsztvíz (f 'ókarsztvíz) adatok értékelése

A medencét hidrogeológiai szempontból 
szerkezeti egységekre lehet bontani, amelyeknek 
egyedi tanulmányozása indokolt (1. ábra).

A medence széntelepes rétegsora nem min
denütt a triász dachsteini mészkőre települ, 
amely messze terjedően jelentős víztároló. Ezt 
a tényt több kutatófúrás is igazolja, de a bá
nyászatot befolyásoló, jelentős vízbetörés e víz
tárolóból medencénk működő üzemeiben még 
nem volt. A telepes összlet a nyugati szerkezeti 
egységek nagy részében, valamint Oroszlány vá
rostól északra a tatabányai szénmedencével ha
táros VIII. számú szerkezeti egységben triász 
aljazató.

Alábbiakban adjuk nagyszerkezeti egysé
genként a triász dachsteini mészkő hidrogeoló
giai értékelését:

I. számú szerkezeti egység: a Vértes hegy
ség külszínen lévő tömege, amely a triász 
karsztrendszer csapadék utánpótlása szempont
jából jelentős, de a bányászati tevékenységgel 
kapcsolata nincs. Fúrásból karsztvízszintre vo
natkozó adat nem áll rendelkezésre. Térszíne 
+350 mAf. körül változik.

II. számú szerkezeti egység: kis mélységbe 
lezökkent, egyenetlen felszínű dachsteini mész
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kő terület, mely 20—50 méter mélységben van 
a külszín alatt. (Katonacsapás üzem, külfejtési 
üzemek, keleti perem kutatási területe.) Ezen a 
területen sincs mérési adatunk.

A terület nagy részén a dachsteini mész
kő közvetlenül érintkezik a telepes csoport fek
vő agyagrétegével. A telepek tengerszinf felet
ti magassága nagyobb, mint a triász karsztvíz 
nyugalmi szintje és ennek következtében az itt 
működő és műrevonásra tervezett területek 
triász karsztvíz veszélynek nincsenek kitéve.

A III—IV—V. számú szerkezeti egységek 
területén (az É-i részek kivételével) a triász 
dachsteini mészkő és az eocén telepes csoport 
nincs kapcsolatban. A két képződmény között 
jelentős vastagságú kréta márga, agyag és kis 
mértékben mészkő összlet ismeretes. A szén- 
telepek jóval a triász karsztvízszint alatt tele
pülnek. Ha az irodalmi és a saját vízszintméré

seinket egybevetjük, a triász karsztvízszint a 
medencénkben egységesen +139,00 mAf. A leg
mélyebb szerkezeti egység telepes csoportjának 
alsó, művelhető padját véve alapul, az előírás 
szerint 2 m/at fajlagos védőréteg minimálisan 
megtalálható.

Az V. sz. szerkezeti egységben 320 m vas
tagságú alsó eocén, kréta márga, apti agyag vé
dőréteggel lehet számolni. így vízbiztonsági 
szempontból csak a nagyobb szerkezeti vonala
kat (50 m elvetési magasságon túl) kell figye
lembe vennünk.

A III. számú szerkezeti egység Bököd— 
Oroszlány vonaltól É-ra eső része a turriliteszes 
márga részbeni vagy teljes lepusztulása miatt 
vízveszélyesnek minősül.

A VI. számú szerkezeti egység az eocén 
rétegsorból csak roncsokat tartalmaz. Ezen a 
területen a bányászati tevékenység egyelőre

3. sz. ábra: O roszlány~Pusztavám —Mór eocén m e
dence nagyszerkezeti egységeinek átlagos földtani 

rétegsora. ...
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csak nagy távlatú, perspektivikus kutatásra ter
jed ki. A terület nagy része vízveszélyesnek 
várható.

A VII. számú szerkezeti egységben az eocén 
telepes csoport — Bakonysárkany község ha
tárában — eróziós roncsokban karsztvízveszé
lyesnek mondható. Mór község határában a nagy 
mélységű (800—1000 m) település miatt évtize
des távlatokban sem várható bányanyitás.

A Középdunántúli Szénbányák Mór köz
ségtől D-re kréta víz és „főkarsztvíz” veszélyes 
területet kutatott meg. „Az eddigi eredmények 
alapján megállapítható, hogy a fekűvízveszély 
ÉNy-ről DK-felé fokozatosan növekszik” (5).

VIII. számú szerkezeti egység: a Tatabá
nyai Szénbányák területének D-i határát képe
zi, s mint ilyen, kiesik vizsgálati körünkből.

Triász karsztvízveszéllyel a bányászatra al
kalmas telepkifejlődéseket figyelembe véve te
hát csak a VI. és VII. sz. nagyszerkezeti egysé
gen belül, valamint a Ili. számú egység É-i 
részén. Bököd—Oroszlány—Majk környékén
kell számolni. A terület többi részén a triász 
karsztvízre számolható fajlagos védőréteg min
denütt 2 m/at. feletti (3. és 4. ábra).

AZ OOOMlÁnV-P06ZTAvÁm - mÓOI SZEKIMEOEKJCE ÁLTALÁNOS 
~  UAQ»ZTk(IOQOaCOld&IAI VISZONYAI . ~

(5> ■' *■»»« <W<H <«»wé«V-/ H/an, f
® ] j  851
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4. sz. ábra: Oroszlány—Pusztavám—Mór szénmedence 
általános karszthidrogeológiai viszonyai.

Az ÁBBSZ XIII. fejezete értelmezésében a 
karsztvíz nyugalmi szintje alatt folyó bányászat 
általában vízveszélyes (2). A védőréteg és a 
szerkezet ismeretében medencénk mégis „nem”, 
vagy csak „gyengén vízveszélyes” fokozatú le
het.

Vízvédelmi viszonyok és feladatok
A jelenlegi adatok nem adnak lehetőséget 

arra, hogy a triász karsztvíztároló alaphegység 
mélybe süllyedt domborzatát megrajzoljuk és a 
fajlagos védőréteg vastagságról egységes térké
pet készítsünk. A bányászat szempontjából pro

duktív részeken — a lemélyített kutatófúrások 
közül, csak kettő érte el — a medence É-i és 
D-i részén — (700 m alatt) a triász alaphegysé
get.

A bányászatilag érdekes területen a többi 
nagyszámú fúrás a biztonságos védelmet nyújtó 
kréta márgában állt meg. Ennek a képződmény
nek a jelenléte feleslegessé teszi a triász alap
hegység kutatását.

A legnagyobb védőréteg vastagságot a 820 
sz. fúrásban ismertük meg: 493 m összvastag- 
ságban.

A medence — előbbiekben ismertetett — 
nagyszerkezeti egységeinek vízvédelmi viszo
nyait és az azzal kapcsolatos feladatainkat az 
alábbiakban adjuk.

I. szerkezeti egység: bányaműveletek nem 
folynak. Vízvédelmi feladataink itt nincsenek.

II. szerkezeti egység: eddig megismert, vagy 
művelés alatt álló területei a triász karsztvíz
nívó felett helyezkednek el. Ezen egységen 
karsztvízveszély nincs.

III. szerkezeti egység: a bányászat — zöm
mel — ezen a területen folyik. A területen mé
lyített fúrásaink közül kettő: a 792 sz. és az 
Op 1. sz. fúrás tárta fel a karsztvizet, s az ezek
ben történt mérések alapján határoztuk meg a 
nyugalmi karsztvíznívót +139 mAf-i értékben.

A széntelepek, ill. a bányaművelés — két 
üzem kivételével — a karsztvíznívó alatt folyik. 
A karsztvízszint alatti bányaterületeket vízve
szélyesnek nyilvánították (ABBSZ XIII. feje
zet), annak ellenére, hogy ebben a szerkezeti 
egységben is, a védőréteg vastagság 2 m/atm. 
feletti. Az utóbbi évek kutatófúrásaiban a meg
felelő védőréteg átharántolását elvégeztük 
(melynek alapján valamennyi aknaterületről 
fajlagos védőréteg térképet szerkesztettünk), s 
a jövőre vonatkozóan is feladataink közé sorol
juk. További feladatunk az egyes aknamezők 
tektonikájának, az újabb adatok alapján törté
nő módosítása, s a szénvagyongazdálkodás érde
keit szemelőtt tartó, vízvédelmi pillérek kijelö
lése.

E tanulmány egyik célja bizonyítani, hogy 
a 10 m-es vetők menti vízvédelmi pillérekben 
lekötött szénvagyon felszabadítható. A védőré
teg megbízható vastagsága és a vetőmenti bá
nyaműveleteink ismerete alapul szolgálhatnak 
egy olyan javaslat kidolgozására, hogy a vízvé
delmi pillérek kijelölését csak 50 m feletti el- 
vetési magasságú vetőknél írjuk elő.

Más elbírálás alá esik a III. szerkezeti egy
ség É-i része, az Oroszlány várostól É-ra elte
rülő ún. majki kutatási terület. Ezen a terüle
ten a turrilitiszes márga részben, vagy teljesen 
lepusztult, s így nincs meg a szükséges 2 m/atm 
vastagság.

Eddigi tapasztalataink szerint, ezen a terü
leten á ; kréta albai mészkő rétegekben tárolt
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víz kommunikál a triász víztárolóval (792. sz. 
1606. sz. 1761. sz. fúrások adatai szerint). E te
rület bányabeli feltárása során, minden egyes 
mezőrész karsztvízveszélyességi fokát külön- 
küiön kell értékelni. Az ehhez szükséges adato
kat a meglévő külszíni fúrások mellett, még a bá
nyabeli előfúrások, valamint talpfúrásokból 
nyert adatokkal is ki kell egészíteni.

IV. szerkezeti egység: mélyebben helyez
kedik el a III. szerkezeti egységnél, mégis az a 
véleményünk, hogy a kellő vastagságú védőré
tegek jelenléte, a bányabeli műveleteknél meg
felelő biztonságot nyújt.

Távlati tervek szerint, ezen a területen — 
Pusztavám környékén — fogunk aknát telepí
teni, ahol a jelenleg is kutatás alatt álló szén- 
vágyon kitermelését, a hidrogeológiai adottsá
gok is kedvezően befolyásolják.

Vízvédelmi pillérek kijelölését csak a szer
kezeti egységet határoló — 100 m-es elvetési 
magasságot meghaladó — vetők mentén tartjuk 
szükségesnek.

V. szerkezeti egység: a legmélyebb hely
zetű a medence területén. Eddig ismert adataink 
szerint a védőréteg kifejlődése kielégítő. A kö
zeljövőben a bizonytalan telepkifejlődés miatt 
földtani kutatást nem tervezünk a területen. 
(2. ábra). Feltételezéseink alapján a nyugati 
H =  350 méter nagyságú határvetőnél a telep
csoport közvetlenül érintkezik a triász mészkő
vel. Ezért szükséges a jövőbeni kutatás során 
a vető helyzetének pontos meghatározása (6).

VI. szerkezeti egység: a medence nyugati, 
kiemelt helyzetű egysége. A kutatófúrások 
eddig itt összefüggő, műre érdemes telepeket 
nem tártak fel.

Jelenleg úgy ismerjük a területet, hogy az 
oligocén rétegek közvetlenül a triász mészkőre 
települnek, helyenként és bizonytalan nagyság
ban azonban eocén rétegronosokkal, széntele
pekkel, amelyeknek vízveszélyességi foka nem 
tisztázott.

A jövőbeni kutatás lesz hivatva tisztázni 
az egész egység gazdaságföldtani értékét.

VII. szerkezeti egység: az ún. Móri-árok.
A telepcsoport nagy mélysége (800—1000 m) 
és a védőréteg hiánya nagymértékben csökken
ti a terület bányaművelési lehetőségeit, ill. gaz
dasági értékét.

Összefoglalás: Az oroszlányi medence szén- 
készletének hidrogeológiai helyzete, a triász és

kréta karsztvíz adataink ismeretében, kedve
zőnek mondható. (5. sz. ábra). A távlati kuta
tási és bányászati munkánál messzemenően fi
gyelembe kell venni ezt a tényt. A nagyszerke
zeti egységek jövőbeni kutatása előtt szükség- 
szerű azok egyedi, előzetes, alapos elemzése, 
hogy ennek függvényében tegyük meg javas
latunkat. A legközvetlenebb feladat a IV. sz. 
nagyszerkezeti egység kutatása, mert itt ked-

.-4Ö6. ivi b c s o q o l a s  .

5. sz. ábra: A  nagyszerkezeti egységek szénkészletének
és karsztvízveszély m értékének megoszlása.

vező vízföldtani viszonyok között várható a te
lep megléte. Köztudott, hogy jó minőségű bar
na-kőszén kincsünknek csak kis hányada az 
olyan terület, ahol a bányászkodást nagyon 
drágító vízföldtani viszonyok ilyen kedvezőek. 
Ha a kutatófúrásokkal elég a 2 m/atm védőré
teg meglétének bizonyítása, már akkor is jelen
tős munkaráfordítás, ill. pénzbeli megtakarítás 
érthető el. Ennek bányászati kihatása pedig még 
ezen is túlnő.

Az Oroszlány—Pusztavám—Mór eocén me
dence vízföldtani értékelése jelenleg sem tel
jes. Ezért a jövőben is a megfelelő alaposság
gal kell foglalkoznunk a vízveszéllyel. Az eddigi 
bányászati és bányaföldtani adatok alapján az 
már leszögezhető, hogy szénmedencénk a víz
veszélyt illetően, kedvező helyet foglal el a 
magyar szénbányák között.

1. sz. táblázat

Fúrás száma: Telepmélység: Védőréteg
vastagság: Talpmélység: Fekűkőzet:

632 196,10 m 235,10 m 431,20 m Kréta, mészkő, agyag
803 740,80 m 195,40 m 936,20 m Kréta, mészkő, agyag
820 307,10 m 492,90 m 800,00 m Kréta, mészkő, agyag

1317 75,50 m 342,20 m 417,70 m Kréta, mészkő, agyag
1613 95.60 m 293,10 m 388,70 m Kréta, mészkő, agyag
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HoBeftuiue KapcTorMgporeoJiontMecKne gaHHbie 
aoueHOBoro yroJibHoro öaccetíHa 

OpocjiaHb—riycTaBaiw— Mop
JJ-p r0HŐ030, JJ.— CeMui, H.

OpaBHJibHoe paccy>KfleHue rnAporeoAornqecKHX h cbh- 
3 a H H b i x  c hhmh ycjiOBHÍi Bogo6e3onacHOCTH 3HamiTeabH0 
bjihbiot na pacxoflbi npoM3BOACTBa yras. riepeA n o a B e g e -  
HneM b  KaTeropmo no B0A0öe30nacH0c™ soneHOBoro 6y- 
poyrojibHoro őacceÜHa OpocjiaHb—IlycraBaM—Mop, no- 
noJiHeHHe hobmmm gaHHbiMH paHbuiHX rHAporeojiorH- 
'tecKHx g a H H b i x  gaeT 3HaHHTenbHO őnaronpHHTHee skoho- 
MMMecKyio oneHKy őacceíiHa.

CTaTba pa3rpaHHMaeT reppnTopnn c onacHOCTbio Tpu- 
accoBoii KapcTOBOH BOAbi OT rex, rge cyiuecTByeT coot- 
BeTCTBylOLUHÍÍ 3amHTHbIH CJIOH. Ha OCHOBe 3H3HHÍÍ aBTOpbl 
npeAJiaraioT OTgenbHO paccyncgaTb oő onacHOCTH KapcTO- 
BOIÍ BOAbi B OTAejibHbix CTpyKTypHbix eAUHHuax.

Az építőanyagipar kavicskutatásának feltárási problémái
írta: Dr. Karácsonyi Sándor

Az építőipari nyersanyagok kutatásának 
színvonala az elmúlt években jelentősen emel
kedett és több nyersanyagféleség kutatásának 
irányelve kialakult. A fokozatosság elvének be
tartásával a most induló kutatások már min
den lényeges kérdésre megbízható, és további 
felhasználásra alkalmas adatokat szolgáltatnak. 
A feltárás helyes módszereinek kialakítása mel
lett azonban nyilvánvalóvá váltak a kutatási 
eredmények színvonalát, megbízhatóságát be
folyásoló problémák, amelyek megoldása, hatá
suk csökkentése további minőségemelkedést 
eredményezhet.

A kavicsmezők építőanyagipari kutatásának 
előkészítését, irányítását és értékelését legna
gyobb részt a Földmérő és Talajvizsgáló Vál
lalat (FTV) végzi. E vizsgálatok keretében — 
azok viszonylagos nagyobb száma alapján — 
felhalmozódtak a szükséges tapasztalatok. A fel
tárás helyes irányelveinek kialakulását előse
gítette az is, hogy mérnökgeológiai, hidrogeo
lógiai feladatoknál sok hasonló jellegű vizsgá
latra került sor. Előnyös ezen a téren, hogy 
az ilyen jellegű munkarészek elvégzésére (geo- 
dézia-fotogrametria, feltárás-geofizika, talaj-fi
zikai és kőzet-kémiai vizsgálatok stb.) a válla

lat megfelelő szakágakkal rendelkezik és így 
biztosítható az a komplex szemlélet, amely e 
sajátos kutatási feladatok helyes elvégzésének 
előfeltételét képezi. Műszaki fejlesztési feladat 
keretében az FTV kidolgozta a fokozatosság el
ve alapján végzendő feltárás irányelveit. E ku
tatások kapcsán természetszerűleg problémák is 
felmerülnek. A továbbiakban ezek közül néhány 
olyan megvilágítását kíséreljük meg — amelyek 
a feltárás tekintetében jelentősek. Reméljük, 
hogy ezzel is előmozdítjuk helyes értékelésü
ket, szükség szerint megoldásukat.

I. Feltárási problémák
a) Fúrás. A kavicstermelés céljára igénybe

vehető alapanyag legnagyobb részt a folyók te 
raszaiban, törmelékkúpjában tárható fel, míg 
alárendeltebben — miocén lepelkavicsok hasz
nosítása is számításba vehető. E törmelékes üle
dék rendszerint vegyes szemcseösszetételű és 
bár az esetek zömében nagy kiterjedésben for
dul elő, helyi viszonylatban is igen változó a 
települése. A kavicsos összlet változatossága 
egyaránt kiterjed a kavics és a fedő változó 
vastagságára, a fekű szintjének térbeli eltéré
seire. E körülmények azonban a feltárás sűrí

23


