
A mérnökgeológiai térképezés feladatai az Alföldön
írta: Dr. Rónai András

A m érnökgeológiai tevékenységnek három  
olyan nagy ágát ism erjük az Alföldön, ahol a 
földtani ku tatásnak  és térképezésnek feladatai 
vannak. Ezek:

I. Az építkezések alapozási kérdései és a 
víziépítkezések tervezése

II. Vízbeszerzés és elvezetés
III. A nyersanyagkutatás; az Alföldön első

sorban az építkezési nyersanyagok ku 
tatása

I. A z  építésföldtan problémái

Az építésföldtan alapozási kérdéseinél a fel
szín és a felszínközeli rétegek anyagára, réteg
ződésére, a rétegsorrendek változatosságára, az 
egyes képződm ények kifejlődésére, vastagságá
ra, horizontális elterjedésére vagyunk kíván
csiak. Alföldi terü leten , ahol általában a  sűrű 
rétegződés az elterjedt, fontos lehet nemcsak 
egyes rétegek helyzete, kifejlődése, hanem  ré
tegegyüttesek term észetrajza, egyes sorozatok, 
kom plexumok tipikus elterjedése.

Ugyanakkor fontos tudni, hol helyezkedik 
el a  talajvíz a rétegek között, m ilyen rétegek
ben jelentkezik a talaj víztükör, m ilyen függő
leges irányú mozgást végez a rétegekben, mi
lyen talajvíz-áram lással lehet számolni és mi
lyen a talajv íz minősége. Ezek a  kérdések nem  
m int vízföldtani kérdések, hanem  m int építés- 
földtani kérdések m erülnek itt fel. Különleges 
jelentősége van a talajvíznek a vízi-építkezé
seknél, ahol nem  csak a létesítm ények alapozá
sánál m erülnek fel földtani anyagvizsgálati 
szükségletek, hanem  az öntöző-, vagy levezető
csatornák, vagy víztározók falazásánál, rézsűinél 
kell állékonysági problém ákat megoldani, á t
eresztő-képességet vizsgálni, a talajvíz állását és 
a talajvíz m inőségét ism erni. A víziépítkézések 
rendszerint m esterséges beavatkozást jelentenek 
a talajvíz-állásába és a talajvíz-háztartásba, 
ezeknek a hatását szintén csak a földtani viszo
nyok pontos ism eretében tud juk  előre jelezni.

Az Alföld felszínén és felszíne közelében 
előforduló rétegek anyagi m inőségéről az eddigi 
földtani térképek földtani jelkulcs szerin t,a  kö
vetkezőket m ondották. V annak holocén rétegek, 
ezek között friss á rté ri öntések, ahol keverten  
horizontálisan és vertikálisan egyaránt válta
kozva talá lunk  finom  homokot, iszapot, agyagot, 
egyes helyeken kavicsot. Ugyancsak a holocén 
képződm ényekben néha nagy terü letekre  k ite r
jedően réti agyagot találunk, más helyeken 
szintén nagy k iterjedésben egységesen szikes 
homoklisztet, szikes kőzetlisztet, ugyancsak más 
helyeken futóhom okot, vagy mésziszapos lapo
sokat. A pleisztocén képződm ények között fu tó
homokot, löszt, ennek alföldi fa jtá it: alföldi 
löszt, infúziós löszt, homokos löszt szoktunk 
térképeinken m egkülönböztetni, továbbá öntés
agyagot, öntésiszapot és esetleg kolluviális kép

ződményeket. Ezek m ögött az elnevezések mö
gött kőzettanilag, igen különböző anyagokat ta 
lálunk. Ennek egyik oka term észetes objektív 
ok, hiszen az alföldi képződm ényekben rengeteg 
kőzettanilag kevert anyag található, a másik 
oka szubjektív, m ert a térképezők makroszkó
posán igen-különbözőképpen m inősítették a fel
tá r t anyagot. A ránylag (kevés általános vizsgála
tunk van arról, hogy m ilyen határok között 
mozog egy-egy földtanilag egységesnek m ondott 
képződmény kőzettani jellege, kőzettani tu la j
donságát. A talajm echanikai vizsgálatok viszont 
legtöbbször nem  használják a  földtani elnevezé
seket és így a talajm echanikai vizsgálatokból 
kiadódó eredm ényekkel a földtani nom enklatúra 
ritkán  kontrollálható.

Ez te tte  szükségessé, hogy az Alföldön új 
térképezés- induljon, am elynél az anyagvizsgá
la tra  m ár különös sú ly t fektettek. Az anyag
vizsgálatra egyrészt, m ásrészt pedig a te rü le t
nek a hálózatos feltárására, ami egyedül alkal
mas arra, hogy az Alföld nagyon egyhangúnak 
látszó, valójában azonban nagyon változatos te
rü le té t néhány m éter mélységig m egismerjük.

Az 1964-ben m egindult új A lföld-térképe
zés 1970-ig 9000 km 2 terü le te t tá r t fel hálózato
sán, az Alföld egész terü letének  kb l/r, részét. 
Ezen a terü leten  2500 db 10 m mélységű fúrást 
m élyítettek  le; és kb 50 000 anyagm inát vizsgál
tak  meg, túlnyom órészüket nagyon részletesen, 
laboratórium ban. Az anyagm inták m ellett 2500 
talajv ízm intát is begyűjtötték, am ely gyű jte
m ény h ivatva van az Alföldön az 1950 és 1955 
közötti években lefolyt térképezés során begyűj
tö tt  néhány ezer vízm intának a kiegészítésére. 
Ez a kiegészítés minőségi kiegészítés, m ert a 
vízm inták nem  a falusi kutakból származnak, 
ahol a  levegővel hosszabb-rövidebb érintkezés 
folytán, de meg a felszínről tö rtén t szennyező
dés folytán, nem  m indig a talajvíz eredeti álla
potát találjuk, hanem  sekély fúrásokból, tehát a 
felszín a la tt talá lható  víz tisz ta  állapotából. Az 
eddigi vizsgálatok és térképezés az Alföldnek 
képződmények szem pontjából legfontosabb te 
rületén, a Tisza-völgyében, elég nagy terü letrő l 
adnak m ost m ár információkat, olyan m érték
ben, hogy ezekből a Tisza-völgy képződmé
nyeire nézve általános ism ereteket is m egfor- 
m ulázhatunk.

A Duna—Tisza-közének és a Nyírségnek fel
színi rétegeit eléggé ism erjük, hiszen itt  hata l
mas területekén, göm bölyített szemű és nagyjá
ból 0,1—0,2 m m  átm érőjű  eléggé egyenletes 
szemcséjű, osztályozott futóhom ok található 
nagy kiterjedésben, kevés helyen és vékony ho
m oklisztrétegekkel, löszrétegekkel vagy fino
m abb iszaprétegekkel tagolva. Ilyen finom  isza
pos rétegek főleg a  hom okvonulatok közötti 
laposokban találhatók, gyakorta nátrium sókkal, 
sziksókkal és mészsókkal gazdagodtak. A ho
m okterületek talajvize a hom okbuckákban rend-
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szerint eléggé kis oldott só tartalm ú és a csapa
dékvízhez hasonló jellegű kalcium hidrogénkar- 
bonátos víz. A laposok vize azonban éppen 
összemosottságuknál fogva, rendszerint igen 
koncentrált, dús oldat; nátrium sók, kálciumsók, 
magnéziumsók halm ozódnak fel bennük.

A Tiszavölgy terü le té t túlnyom óan finom 
szemű üledékek borítják  és a felszín a la tt is 
5— 10 m mélységig rendszerint ilyeneket ta lá 
lunk. Ezek a  finomszemű üledékek azonban 
igen-igen változatosak. A finom kőzetliszttől 
a durva homoklisztig és az agyagfrakciótól a 
finom homokfrakcióig m indenféle szem csefrak
ció igen különböző súlyarányban található ben
nük s éppen ezért ezeknek a finomszemű üledé
keknek az osztályozása igen fontos. A szemcse- 
szerkezettől, a szemcsenagyság eloszlásától függ 
a rétegeknek vízvezető képessége, kapilláris víz
emelése, de egyúttal a különböző sókat vagy 
tápanyagokat megkötő képessége s éppen azért 
mind agrogeológiai, m ind építésföldtani szem
pontból ezeknek az üledékeknek a  kategóriáit 
ism ernünk kell. Az eddig elvégzett sok tízezer 
anyagvizsgálat nyom án most m ár m ódunk van 
látn i azt, hogy m ilyen anyagféleségek, milyen 
elterjedésben találhatók az Alföldön és módunk 
van osztályozni is a kavics-, homok-, iszap-, 
agyagosztályozáson túl, sokkal finom abb részle
tességgel az egyes anyagféleségeket.

Az alföldi részletes hálózatos felszínközeli 
feltárások a Tisza-völ gyében az aprószemű (0,1 
—0,2 mm 0 )  homokot és az iszapos hom oklisztet 
(0,002—0,06 mm 0 )  m utatták  a legelterjedtebb 
képződményeknek. A hódm ezővásárhelyi százez
res lap terü letén  lem ély íte tt 425 sekély fúrás 4300 
m éternyi maganyagából, több m int 8000 m intából 
6044 kerü lt részletes laboratórium i vizsgálatra, 
ezekből 20 %  volt aprószemű homok, • további 
4 %  durva és középszemű homok, 42 %  volt 
homokliszt, nagyrészt (34 %) iszapos homokliszt. 
Az aprószemű homok a  Duna—Tisza-közi fu tó
hom okbuckáknak a Tisza-völgyre lenyúló része, 
az iszapoá homokliszt nagyrészt nedves ártérre  
hullott szélhordta por, ún. infúziós lösz. Kavics 
az Alföld közepén felszínközeiben nem  fordul 
elő, de feltűnő, hogy igazi agyagrétegek sincse
nek. A hódm ezővásárhelyi lapon (1600 km 2 te
rület) a 6044 m intából alig néhány száz (4,7 %) 
volt olyan, ahol az agyagfrakció (0,005 mm 
szemnagyság alatt) a szemcsehalmazban u ral
kodó szerepet játszott és egyetlen m inta sem 
volt olyan, ahol az agyagfrakció a 60 % -o t meg
m eghaladta volna. Ugyanígy kevés a szemcse- 
megoszlás alapján iszapnak nevezhető képződ
mény. Az „iszap” elnevezést a m érnöki gyakor
lat vezette be és ta r tja  fenn a szakirodalomban 
a 0,005—0,02 mm-es, (egyes elemzéseknél a 
0,002—0,02 mm 0 - jű )  szemcsefrakciókra. Folyó
vízi üledékösszletben, kisesésű folyóvizek széles 
árterein  nagy elterjedésben kellene ilyen iszapot 
találnunk, de mindössze 16 % -kal vesznek részt 
a 6044 hálózatosán szedett és legalább fél m é
terenként gyűjtö tt agyagm intákban.

A laza üledékek négy nagy kategóriája (az 
ötödik a kavics) a Tisza-völgy tanulm ányozott 
déli részén a felszínközeiben a következő gya
koriságot m utatja:

kavics (2 m m -en felül)
tiszta  homok (0,06—2,0 mm 0 -ig ) 24 %
kevert homok

(iszapos, kőzetlisztes, agyagos) 12 %  
homokliszt

(0,02—0,06 mm átmérőig) 42 %  
iszap (0,002— 0,02 mm átmérőig) 17 %  
agyag (0,002 mm alatt) 5 %
A tiszta hom okanyagnak, ahol a szemcse- 

állom ánynak több m int 60 % -a homok, tú lnyo
mó része aprószemű (0,1—0,2 mm 0 ) . Durva 
homok (0,5— 2,0 mm 0 )  mindössze két m intában 
fordult elő. A finom homok aránya is 1 %  alatt 
van, a középszeműé 2,3 % .

Érdekes a  kevert homokanyagok szemcse- 
összetétele. A fúrási rétegsorokban gyakorta 
szerepel agyagos homok, homokos agyag. Ilyen 
a pontos szemcsevizsgálatok szerint úgyszólván 
nincs. Olyan homokanyag, ahol az uralkodó 
homokfrakció m ellett az agyagfrakció képviseli 
a második legnagyobb súlyrészt, a  több m int 
6000 m intából mindössze 9 (0,14 %) volt. Olyan 
sem volt több 49-nél (0,84 %), ahol a  homok
anyag u tán  az „iszap”-frakció volt a legnagyobb. 
Három olyan m inta fordult elő a hatalmas 
anyagban, ahol az uralkodó agyagfrakció m ellett 
második helyen a homokfrakció állott. A kevert 
anyagok zöme a kőzetliszt- és hom oklisztfélesé
gekből kerü l ki. A legnagyobb arányt képviseli 
a homokliszt és kőzetliszt keveredése, vagy — 
más kifejezéssel — a durva és finom kőzetliszt, 
am it a leuritnak  is neveznek. Ám távolról sem 
m ondható egyöntetűnek ez a kategória sem. 
Olyan m inta, amelyben a durva homokliszt az 
uralkodó frakció és m ásodik helyen áll a finom 
kőzetliszt (iszap) hétszer annyi van, m in t ahol 
fordíto tt a helyzet és a finom  kőzetliszt az u ral
kodó frakció. Á kétféle kőzetlisztfrakció m ellett 
nagyon különböző aránnyal szerepelhet a ho
mok- és agyagfrakció is és van nem  egy olyan 
anyagm inta, am elyben m ind a négy frakció 
közel azonos sú lyaránnyal vesz részt. Álljon itt 
példának az 533. sz. fú rás (Hódmezővásárhely
től N y-ra 5 km -re a  Tisza árterén) 0,4—0,5 m 
mélységből kiem elt anyagának szemcseössze
tétele :

agyagfrakció
iszapfrakció
hom oklisztfrakció
homokfrakció

Tovább részletezve ennek az

22,7 %
24.4 %
24.4 %
24.4 %  

anyagnak
zemcseeloszlását: 

agyag 0,002 mm-ig 14,4 %
agyag 0,005 mm-ig 8,3 %
iszap 0,01 mm-ig 12Д %
iszap 0,02 m m-ig 12,3 %
homokliszt 0,06 m m-ig 24,4 %
homok finom 0,1 m m-ig 7,0 %
homok aprószemű 0,2 mm-ig 8,6 %
homok középszemű 0,5 m m-ig 6,7 %
homok durva 2,0 m m-ig 2,1 %

Jelöljük a laza üledékek szemcsenagyság 
szerinti 5 nagy csoportját a  következőképpen

1 kavics
2 homok
3 homokliszt
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4 iszap (finom kőzetliszt)
5 agyag

Jelöljük a kevert képződm ényeket egy ket
tős számmal, ahol az első szám jegy az uralkodó 
frakciót jelzi, a m ásodik a súlyarányban  máso
dik helyet elfoglaló frakciót, így:

12 kavics, homokos
21 homok, kavicsos
23 homok, homoklisztes
24 homok, iszapos
25 homok, agyagos
32 kőzetliszt, homokos
34 kőzeliszt, iszapos
35 kőzetliszt, agyagos
42 iszap, homokos
43 iszap, kőzetlisztes
45 iszap, agyagos
52 agyag, homokos
53 agyag, homoklisztes
54 agyag, iszapos

A Tisza-völgyben felszínközelben az így jel
zett anyagok közül a legnagyobb szám ban a 2-vel, 
34-el, 23-al, 43-al, 32-vel, 45-tel, 54-el jelezhető 
képződmények fordulnak elő. A szám jelzés szel
lemében a kevert anyagoknál a harm adik szám
mal k ifejezhetjük sorrendben a harm adik frak 
ciót is, ha az m eghaladja a  15 % -ot. Pl.: 
345 =  homokliszt, iszapos, agyagos, 234 =  ho
mok, löszös, iszapos.

Ha az 5 szem csefrakciót 5 ábram ezőn egy 
szabályos ötszögben ábrázoljuk, úgy a Tisza- 
völgyben a felszínközeiben legelterjedtebb kép
ződmények szemcseösszetételét a m ellékelt ábra 
szemlélteti. A 34-es jelzésű anyag (iszapos ho
mokliszt) m ellett m egkülönböztettük 345 jel
zéssel az agyagos, iszapos hom oklisztet, m int 
olyant, amely jelentősen elterjedt.

Három jellegzetes képződm ény kum ulatív  
szemcsegörbéjének gyakorisági m ezejét a szo
kott logaritm ikus skálán is m egadja a m ellékelt 
ábra.

Az egyes anyagok szemcseösszetételének is
m erete m ellett építésföldtani szem pontból fon
tos tudni, hogy ezek a rétegek m ilyen vastag
ságban fejlődtek ki, m ilyen rétegezettségben 
követik egymást, van-e kisebb vagy nagyobb 
területen  azonosan kifejlődött rétegsor. Földtani 
szempontból érdekes az ilyen egységes réteg
sorok kifejlődésének a m agyarázata. Ez ad 
ugyanis lehetőséget arra, hogy a néhány  fúrás
ban tapasztalt és m egfigyelt rétegsorokat na
gyobb terü le tre  extrapoláljuk. Á ltalában épít
kezési szempontból fontos az, hogy vajon a fel
színen m ilyen vastagságban vannak kötött, vizet 
rosszul áteresztő talajok, és m ilyen m élységben 
találkozhatunk először a vizet jól vezető kép
ződményekkel. Az Alföld jelentős területrészein  
a felső 5— 10 m éterben m egtalálhatjuk az agya
gos, iszapos, kö tö tt ta la jré tegeket és a  homokos 
jó vízáteresztő talajféleségeket is. Az átm enet a 
különböző talajféleségek között lehet éles, ez is 
gyakori az Alföldön, de lehet lassú átm enetes, 
am ikor a finom  agyagokból iszapféleségeken, 
homokliszten és finom  homokon keresztül érünk

el a középszemű vagy éppen durvaszem ű ho
mokig, vagy ford ítva a hom okrétegekből éppen 
ilyen fokozatosan érünk el az agyagrétegekig.

Közbeékelődhetnek a rétegek közé az építkezés 
és alapozás szem pontjából fontos tőzegrétegek, 
meszes konkréciós rétegek vagy egész mész- 
padok. K özbeékelődhetnek fosszilis talajok, ezek 
m ind az alapozás szem pontjából, m ind a  ta la j
víz mozgása és viselkedése szem pontjából fon
tosak.

A talajféleségek anyagi minősége és a fel
szín közelében található rétegződés jellege m el
le tt m ind építkezési, m ind agrogeológiai szem
pontból fontos a  talajvíz helyzete és a talajvíz 
mozgása, valam int a talajv íz minősége. Az 
aránylag nyugodt felszínű Alföldön a talajvíz 
mélységi elhelyezkedése igen nagy változatossá
got m utat. Teljesen sík terü leten  is, m int am i
lyen a Nagykunság, vagy a Hortobágy síkja, 
vagy a Hajdúság padlanja, a talajvíz néha tel
jesen a felszín közelében áll, m áskor viszont 
6—8— 10 m  m élységben. Á ltalában a talajvíz- 
szint mélysége az Alföldön 0—20 m -ig terjedhet.

A talajv íztükör állandó vertikális mozgás
ban van. Ennek a mozgásnak az am plitúdója 
V2 m -től 6—7 m -ig terjedhet. A talaj víz já ték 
nak van évi és sokévi járása. A sokévi járás 
olyan helyeken is elérheti a 6—7 m étert, ahol 
az évi talajvízingadozás ennél jóval kisebb ér
tékű. Á ltalában hom okterületeken kisebb víz
játékot találunk, kőzetlisztes, agyagos víztartók
ban viszont nagyobb vízjátékot.

Építkezési szem pontból fontos a talajvíz
nek sokévi m aximális állása. Az Alföldön gya
kori, hogy a tala jv íztükör közvetlenül a felszín 
alatt helyezkedik el, sőt az is előfordul, hogy a 
kutakból a talajvíz kiömlik. A m inim ális állás az 
Alföldön sok esetben azt jelentheti, hogy a ta 
lajv íztartó  réteg  teljesen kiürül, a kutak kiszá
radnak és tovább m élyítve sem  adnak vizet. A 
talaj víz játék  különbségeit egyrészt a folyókhoz 
való közelség magyarázza, hiszen a Körösök és a 
Tisza vízszintje 10— 12 m -t ingadozik és ezt a 
folyóm edrek közelében levő ku tak  megérzik, 
m ásrészt a felszínközeli rétegek szemcseössze
téte lé tő l függ a talajv ízjárás nagysága.

Azt is m egfigyelhetjük, hogy az Alföldön a 
felszín közelében lévő első vízadóréteg vize is 
nyom ás ala tt van. Tehát nem  szabadtükrű, m int 
a talajvíz általában. E nyom ás olyan m értékű, 
hogy a fúrólyukakban az először jelentkező 
talajvízszint néhány decim étert, egyes esetek
ben 1— 2 m étert is emelkedik. A talajvíz szem 
pontjából vezető és záró rétegekről tudni kell, 
hogy az Alföldön nem  csak homokos, vagy ho
m okrétegek lehetnek vízvezetők, de gyakran az 
agyagrétegek is. Olyan agyagrétegek, amelyeket 
repedések, rések hálóznak át. N éha ezek a repe
dések és rések néhány cm-es nagyságrendűek és 
ezekben olyan erőteljes és gyors vízmozgás van, 
amely jelentősebb m int a hom okokban levő 
vízszivárgás. Ennek a repedezettségnek az az 
oka, hogy ezek az agyagrétegek hosszabb ideig 
felszínt képeztek és a felszínen a téli fagyás és 
olvadás repedezettséget hozott létre  bennük.
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A talajvíznek a függőleges irányú vízjáték 
m ellett horizontális irányú mozgása, áram lása 
is van. Kell lennie, m ert néha jelentős m agas
ságkülönbség van a talajvíz szintjében, tehát 
hidraulikus esés áll fenn. A tapasztalatok azon
ban azt m utatják , hogy m íg függőleges irány
ban gyors és elég nagym értékű mozgást végez 
a talajvíztükör, addig a  horizontális irányú 
áram lás az Alföldön a felszínközeli finomszem
cséjű agyagokban igen kis esések m ellett rop
pant lassú, vagy gyakorlatilag nincs. E rre m u
tatnak  a vízkémiai adatok is.

Az alföldi talajvíz kém iai jellegét vizsgálva, 
meglepően nagy változatosságot talá lunk  olyan 
területeken is, ahol sem a domborzat, sem a fel
szín anyaga ezt a változatosságot nem  indokol
ják. Nagy változatosság van m ind a talajvíz 
sókoncentrációja tekintetében, m ind pedig a sók 
összetételében. Igen gyakori, hogy 400—500 
mg/1 súlyú oldott anyagot tartalm azó talajvíz 
m elett, nem nagy távolságban a  vízben több 
ezer mg/1 sóoldatot találunk, szélsőséges esetek
ben 15—20 000 mg/1, vagyis 15—20 gr sót. Nagy 
területeken tapasztaljuk azt, hogy határozott és 
egységes típusa van a  talajvíznek. A szikes vizek, 
a nátrium -hidrogénkarbonátos vizek jelentős te 
rületeken egységesen elterjedtek. Ugyanígy je
lentős elterjedést m utatnak  a nátrium -szulfátos, 
vagy m agnézium -szulfátos keserűsós vizek. 
M ásutt, ahol vagy a csapadékvízzel, vagy a fo
lyóvizekkel jó összeköttetést ta rtanak  a ta la j
vízrétegek a kalcium -karbonátos, vagy kalcium - 
m agnézium -hidrogén-karbonátos vizek terjed tek  
el. De ugyancsak jelentős olyan terü leteket is 
találunk az Alföldön, ahol a talajvíznek határo 
zott típusa nincs. Különböző kém iai jellegű vi
zeknek egymás közelében való előfordulása m u
tatja, hogy a víznek horizontális áram lása vagy 
nincs, vagy igen lassú, m ert ha lenne, akkor 
ezek a vizek keverednének és egységes típusú- 
akká válnának. Az oldatok jellegét azok a  ré te
gek szabják meg, amely rétegekben a talajvíz 
áll és am ely rétegeken keresztül a  talajv ízjáték  
lebonyolódik. A tala jv íztükör mozgása a ta la j
víz kilúgozó hatását megnöveli. Ha m élyebbre 
ásunk, vagy fú runk  és a néhány m éter m élység
ben e lé rt talajvíz u tán  40—50—60 m m élység
be érünk, tapasztalhatjuk, hogy a felszínközei
ben olyan változatos és koncentrált talajvizolda- 
tok helyett híg oldatokat és nagyon egységes 
víztípust találunk.

II. V ízbeszerzés és elvezetés

A talajvíz nem csak az építkezés szem pont
jából fontos, fontos vízellátás és vízrendezés 
szem pontjából is. Ivóvíznek az alföldi talajvíz 
általában nem  alkalmas, egyrészt legtöbb helyen 
tú l sok sót és ivóvíz szem pontjából kedvezőtlen 
sót tartalm az, m ásrészt a felszínről nagyon sok
szor fertőződik. Egyébként is a  talaj víztartó 
rétegek általában vékony kifejlődésűek, finom - 
szemcsézetűek, éppen ezért a  bennük táro lt víz 
aránylag kevés. A talajv íznek m a elsősorban az 
á lla ttartás szem pontjából van jelentősége, m ert 
a lakosság ivóvíz-ellátását m indinkább artézi

kutakra  alapozzák. Kifogás alá esik az alföldi 
talajvíz iparivízként is. A nagy kem énység m iatt 
kazánvíznek nem  hasznosíható, a lágyvizek pe
dig agresszívek, vasra és betonra egyaránt. 
Egyedül hűtővízként alkalm azható a  talajvíz és 
m int ilyen jelentős, m ert középhőmérséklete 
általában 8— 10 fok körül já r  és a 4—5 m 
m élyen lévő talajvíz hőm érséklete nyáron át 
sem em elkedik 12— 13 °C fölé.

Vízellátás szem pontjából a párszáz m éter 
mélységben elhelyezkedő vízadó rétegek a dön
tőek. A földtani negyedkorban kifejlődött folyó
vízi rétegek igen sok hom ökréteget tartalm az
nak, ezekben jó minőségű víz található  megfe
lelő bőségben. A m érnökgeológiai térképezés 
kifejezetten vízföldtani célokat csak korlátozott 
m értékben tűzö tt m aga elé. N éhány alapfúrás
ban a vízadó és vízzáró rétegeket szedimentoló- 
giailag igen pontosan megvizsgálták és a  fonto
sabb vízadó rétegeket hidrológiai vizsgálatnak 
is alávetették . M érték a rétegek vízadóképessé
gét, a rétegben m utatkazó nyom ást, a rétegvizek 
hőm érsékletét, a rétegsor porozitását, elektro
mos ellenállását és a  rétegvíz kém iai összeté
telét. A tanulm ányi alapfúrásökból az Alföldön 
figyelőkutakat építenek ki, ezek a kutak a mé
lyebb vízadó rétegekben végbemenő nyom ás
változásokat, hőm érsékletváltozásokat, esetleges 
kém iai változásokat regisztrálják. E figyelt kutak 
építése 1965-ben indult meg az Alföldön és ma 
m ár 17 rétegvízfigyelő k ú t m űködik az Alföldön 
és ezeken hetente végeznek m éréseket. A kutak 
m élysége 30 m -től 1100 m -ig terjed , több olyan 
kúttelep  van, ahol egymás a la tt ké t vagy három  
vízadórétegben m érik a nyom ásváltozásokat. E 
figyelt ku tak  adatai szolgáltatnak m ajd alapot 
az alföldi negyedkori rétegsorok dinam ikus víz
készletének számításához.

A m odern élet, a nagyvárosok és az ipar 
fejlődése, a települések közművesítése m indin
kább problém át okoz a szennyvizek elvezetése, 
elszikkasztása terén. A földtani kutatás feladata 
m egjelölni azokat a rétegeket, am elyekben a 
szennyvizek elszikkasztása vagy tisztítása vég
bemehet. A településrendezési terveknél a 
szennyvíztisztítás a vízellátás m ellett napjaink
nak legfontosabb problém ája.

III. Építési nyersanyagkutatás

Az Alföldön ásványi nyersanyagkincs kevés 
van. A néhány helyen term elt tőzeget, mész- 
iszapot lényegtelennek tek in thetjük . Az alföldi 
m edence m élyén táro lt szénhidrogén m egkuta
tása nem  a m érnökgeológiai térképezés feladata. 
Az Alföld legfontosabb nyersanyaga a víz, 
m elyről az előbbi fejezetekben m ár szólottunk. 
Egyébként csak építési nyersanyagok találhatók 
nagyobb m ennyiségben az Alföldön, de ezeknek 
a jelentősége napról napra  nő.

Eddigelé főleg az agyagféleségeket használ
ták  fel tégla- és cserépégetésre, vagy vályog
vetésre. Az alföldi agyagok rendszerin t homok
lisztek, homoklisztes agyagok s így nem a leg
jobb téglanyersanyagok. Kevés helyen található 
olyan finom  és m észtartalom  nélküli agyag, 
amely a téglagyáraknak jó nyersanyagot szol
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gáltat. Ezeknek kutatása helyi feladat, a 
mérnökgeológiai térképezés azonban hozzá
járu lhat a nyersanyagkincsek feltárásához. 
Fontosabbnak látszanak a kavics- és ho
moklelőhelyek, Kavicslelőhelyek csak a pe
remek közelében fordulnak elő, az Alföld 
belsejében csak ritkábban és kis te rje 
delemben. Homokanyag azonban igen sokfelé, 
és igen nagy m ennyiségben fordul elő. A homo
kot az építőanyagipar eddig is felhasználta, 
különösen az élesszemű, folyóvízi homokot. 
Újabban azonban az útépítés technológiájának 
fejlődésével, m indinkább ráterelődik a figyelem 
az alföldi homokokra, amelyek töm örítve, vagy 
hozzáadott anyaggal szilárdítva a jövő útépí
téseinél igen fontos szerepet játszhatnak. A ho
mokfelhasználási technológiák igen határozott 
követelm ényeket állítanak fel a homokanyagok
kal szemben, éppen ezért a mérnökgeológiai 
térképezésnek az alföldi homokok anyagvizsgá
la tá t a rra  való tek in te tte l kell elvégezni, hogy 
az esetleges technológiai kívánságok kielégít
hetőségét meg lehessen állapítani. A homok
anyagok közül elsősorban a folyóvízi homok, a 
nem osztályozott, különböző szemcsenagyságú, 
élesszemű és bizonyos százalékban iszappal ke
vert homok látszik a jövő útépítés legfontosabb 
nyersanyagának. Ezért ezeknek a kutatása, a 
felszínközelben elhelyezkedő ilyen rétegek fel
derítése a mérnökgeológiai térképezés fontos 
feladata.

IV. Földtani célok

Bárm ennyire gyakorlati célú a m érnök- 
geológiai térképezés, nyilvánvalóan földtani 
eredm ényeket is várunk tőle. Egyik leg
fontosabb eredm ény az Alföldünkön a holocén 
és pleisztocén rétegek elválasztása. A ne
gyedkor legfiatalabb, holocén rétegeit eddig el
sősorban domborzati alapon választották el a 
pleisztocén képződményektől. A m érnökgeoló
giai térképezés módot ad rá, hogy egyrészt 
paleontológiái, m ásrészt szedimentológiai vizs
gálatokkal a legfrisebb holocén rétegeket a 
pleisztocén rétegektől elválasszák. Ennek gya
korlati haszna is van, m ert a holocén rétegek 
elterjedése és vastagsága rávilágít az Alföld 
feltöltődésének m enetére, a folyók vándorlására 
és a jelenkori kéregmozgásokra.

A jelenleg folyó mérnökgeológiai térképe
zéstől várjuk azt is, hogy a folyóvízi üledékkép
ződés term észetrajzát az Alföldön tisztázni se
gíti. Figyelemm el kell lenni a  medrekben, a 
partokon és az ártereken létrejövő üledékkép
ződésre és az itt m utatkozó sajátos törvény- 
szerűségekre. Módot kell találni arra, hogy a 
szélhordta üledékek, legyenek azok löszfélesé
gek vagy futóhom okfajták, települését, kifejlő
dését, felszíni és eltem etett form áit m egismer
jük, Nem kis figyelmet kell szentelni az Alföl
dön eddig eléggé elhanyagolt kolluviális üledé
keknek, m ert e nagy medence jelentős részén 
folyik areális erózióval kolluviális úton üledék- 
képződés. A magasabban fekvő térszínek lassan

kopnak a m élyebben fekvő térszínek javára. A 
kolluviális üledékképződés term észetét az Al
földön eddig nem tanulm ányozták. A tanulm á
nyi fúrások a  mélyebb rétegekben nagy vastag
ságban m utattak  fel olyan üledékeket, amelyek
nek keletkezése csak kolluviális folyam atokkal 
magyarázható.

Д-Р. РОНАИ АНДРАШ:

З А Д А Ч И  И Н Ж Е Н Е Р Н О 
Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  
К А Р Т И Р О В А Н И Я  Н А  В Е Н Г Е Р С К О Й  
Н И З М Е Н Н О С Т И

В общее инженерно-геологическое картирование на 
Низменности входят три круга задач: 1. предо
ставление информации о геологических образо
вания на поверхности или вблизи поверхности для 
составления планов гидрогеологического строи
тельства и строительства фундамента; 2. изучение 
геологических условий для получения и отвода 
вод; 3. получение информации о месторождениях 
строительных материалов.
Для получения информации для строительства 
фундамента необходимо знать физические и хими
ческие свойства образований на поверхности. По
скольку здесь находятся, в основном рыхлые по
роды необходимо провести лабораторное испыта
ние зернистости. Для определения и представления 
результатов испытания распределения фракций 
зернистости в Венгерском геологическом институте 
разработан соответствующий метод классификации 
и изображения. Сущность этого метода заключается 
в том, что формации на основе их зернистости 
нумерируются 3—4 значивши цифрами, на основе 
которых возможно сравнивание и группирование 
зерен. Различные речные осадки могут быть груп
пированы в 8—9 хорошо отделяемых групп.
С точки зрения строительства следует знать спо
собы чередования слоев вблизи поверхности, типы 
слоистости, затем условия, движение и химизм 
грунтовых вод. Для изображения перечисленных 
в Геологическом институте разработаны также 
соответствующие методы.
Задачи связанные с получением и отводом вод тре
буют в основном те же сведения. Одинаковую важ
ность с получением вод имеют вопросы очистки, 
отвода и дополнения вод.
На территории Низменности сырье для строитель
ных материалов получается, в основном из ям для 
добычи песка и гравия, ям для глины на кипричных 
фабриках и т. д. Определение места этих ям очень 
важная задача, но их технологическое испытание и 
определение запасов уже не входит в задачи инже
нерно-геологического картирования. 
Инженерно-геологическое картирования на Низ
менности имеет также и научное значение при опре
делении палеогеографических условий и развития 
поверхности, затем в выявлении типов речных и 
эоловых осадков и процессов их образования.
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