
Kőbánya városközpont műszaki-földtani adottságai
írták: Dr. G őbel Ervin és Ném eth László

Kőbánya területén a  történelmi múlttól napjainkig 
nagyarányú építőanyag-bányászat folyt. Ez megzavarta 
a terület földtani egyensúlyát, ami a meglévő épüle
tekben kárt okozott, a lakótelepek telepítésénél pedig 
súlyos építési, műszaki-földtani problémákat jelent.

1. Bevezetés

A Kőbányai-dom b területén , am int az elne
vezése is bizonyítja, a keltáktól—avaroktól 
kezdve fe jte tték  a szarm ata durva mészkövet, s 
használták fel építőkőnek. A mészkő bányászata 
először az olcsó külfejtéses, m ajd a dombon tö r
tén t szőlőtelepítés u tán  m élyfejtéses műveléssel 
történt. A mészkő bányászatát a terü leten  nap
jainkban m ár befejezettnek tek in tjük . A mész- 
kövön kívül pannon agyagot téglaégetés céljából 
fejtették. Az agyagfejtés több 100 éves m últra  
tekint vissza. Az agyagbányászat term észetesen 
csak külfejtéses m ódszerrel fo ly t és folyik még 
m a is.

Mivel a te rü le te t néhány m éter vastag ka- 
vics-homoklepel takarja , meg volt a lehetőség 
arra, hogy azt az egykori városszélen építő
anyagként term elhessék. Kőbánya terü lete  Pest 
városának egyik kom plex építőanyag-beszerző
helye volt.

Utólagos készletszám ításaink szerint a te rü 
leten 16— 17 millió m3 építőanyagot bányásztak 
ki napjainkig. Ebből a durva (szarmata) mészkő 
kb. 2 millió m3, 0,5 millió m 3 külfejtéses, 1,5 
millió m 3 m élyfejtéssel term elve. 14— 15 millió 
m3-re  tehető a te rü let agyagbányászata.

A külfejtések nagy részét m ár betöltötték, a 
m élyművelés vágatai, üregei, pincéi, viszont 
zömmel m a is m egvannak, az ipar céljait szol
gálják. Elenyésző, rosszul te lep íte tt részük omlik 
csak. A változó anyagú, konszolidáltságú, vas
tagságú feltöltések, omló pincék, egyenlőtlenül 
süllyednek, a külfejtések rézsűi mozognak. Ezek 
károkat okoznak a meglévő m agas- és m ély- 
építm ényekben és bizonytalanná teszik az új 
lakótelepek telepítését.

Tanulmányunkban kísérletet tettünk arra, hogy a 
rétegtani, települési, kőzetminőségi, vízföldtani, fedett
ség viszonyok figyelembevételével lehatároljuk az 
építőanyag-bányászat lehetséges körzeteit, egyeztessük 
azt a rávonatkozó adatokkal és megadjuk a nyers
anyagbányászat által nem érintett területet, ahol az 
építkezések telepítése az egyszerű talajmechanikai 
vizsgálatokkal előkészíthető.

2. A  terület földtani viszonyai
A  te rü le t legidősebb, felszínen is (a m is

kolci vasúti deltában) m egjelenő képződménye a 
törtön lajtmészkő. A rétegcsoport 6 — 8 m vastag, 
s igen m érsékelt, 5— 6 °-os DDNy-i dőléssel egy
re m élyebben települ terü letünk  alatt. A torton- 
képződményekre konkordánsan települ a 
szarm ata durva mészkő-rétegcsoport. Kőbányán 
a felszínen három  foltban jelenik  meg (1 . ábra),

elfoglalva a te rü le t m agasabb részeit, m ajd ha
sonló dőléssel a m élybe süllyed.

A szarm ata rétegcsoportra feltűnő diszkor- 
danciával pannon agyagok települnek (1 . g. áb
rák). A rétegcsoprt D-felé kivastagszik, az Ú j
hegyi ú t m elletti fúrások m ár 40—50 m  vastag
ságát bizonyítják. A fen ti rétegcsoportokat a 
pleisztocén és holocén korban folyóvízi üledé
kek, kavicsos homokok, homokok, belőlük kelet
kezett futóhom ok rétegek takarták  be 3—4 m 
vatagságban, a patakok m edrében pedig öntés
talajok ré ti agyagok települtek.

A nyersanyagbányászat anyagnyerő gödreit 
azután a település fejlődésével párhuzamosan 
igyekeztek betölteni. A feltöltés anyaga erősen 
inhomogén, szemét, törm elék, salak, szerves 
anyag, a nyersanyagbányászat meddő anyaga 
stg. Ezeket h ív juk együttesen kultúrfeltöltések- 
nek.

A települési viszonyok m elle tt a szerkezeti 
viszonyok is részt vettek  a terü let földtani fel
építésének kialakításában. ÉK—DNy-i es rá 
m erőlegesen ÉNY—DK-i irányú szerkezeti vo
nalak (2 . ábra) m entén süllyedt a törtön-— 
szarm ata rétegcsoport a mélybe, területünkön 
DNy—D—D K -irányban.

Fáciesváltozás a szarmata réteg csoportban

A  szarm ata rétegcsoport nem  egységes kő- 
zetkifejlődésű. A Kőbányai-dom b terü letén  a 
feltárások és fúrások durva mészkőnek m utat
ják. Ezt használták építőkőnek. Ez partszegély 
kőzetkifejlődése a rétegcsoportnak. Az egykori 
rétegcsoportot a  parttó l távolabb homokos, 
agyagos mészkő, homok, agyag fácies képviseli. 
Ezek egymásnak egyidejű fáciesei. A felhasz
nált fúrások, feltárások, pincék kőzettani ada
tai alapján m eghatároztuk azt a terü lete t (2 . 
ábra), m elyen belül a szarm ata rétegcsoportot 
mészkövek építik fel. A körzeten kívül a 
szarm ata rétegcsoportot fejtésre  alkalm atlan 
képződmények építik  fel.

3. A  terület hidrogeológiai viszonyai

A  terü leten  két vízrendszer fejlődött ki. A 
törtön  szarm ata mészkövek közös vízrendszeré
nek eredeti vízszintjét (4. ábra) az első fúrások 
segítségével m egszerkesztettük. Ezt a vízrend
szert term elik a Sörgyár kú tja i közel 80 éve, 
m elynek víznívója nagym értékű süllyedést m u
tat. A szarm ata rétegcsoport az agyagos fedésű 
terü leten  rossz vízvezetőnek, vízzárónak tekin
tendő. A szintén vízzáró pannon agyagösszlet 
felett, a pleisztocén hom ok-kavics-rétegekben 
talajvízrendszer mozog (3. ábra).
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4. A  terület földtani egyensúlyát megbontó 
emberi tevékenység fajtái

Szarmata m észkövek kü lfe jtései (5. ábra)

A szarm ata durva mészkő könnyen fejthető 
építőanyag. Bányászata a történelm i m últba 
nyúlik vissza.

Régi topográfiai, geológiai térképek  a 
szarm ata durva mészkövek elterjedési terü letén  
függőleges részűjű bevágásokat rajzolnak. El
hagyott külfejtések u tán  szokott fennm aradni 
hasonló felszíni form a. A külfejtések bányaud
varát azután idővel feltöltötték, még ma is lehet 
néhányat nyomozni.

Feltöltéseket ábrázoló térképünkön (5. ábra) 
bejelöltük a szarm ata durva mészkövek terü le- 
létén valószínűsített külfejtéseket és azoknak 
létét az eddigi elm ondottakon kívül igazolja a 
sok fúrással fe ltárt 4— 6 —7— 12 m vastag fel
töltés is.

A  szarmata m észkövek m élyfe jtése

A történelmi adatok szerint a  Kőbányai-domb 
szőlőterület volt. Külszíni fejtésről tehát áttértek a 
mélyművelésre, amit a kőzetminőségi is indokolt. A 
mélyművelésre utaló fejtési üregrendszerek meglepően 
nagy kiterjedésben csoportosulnak Körösi Csorna—‘Ma
lom—Petrőczy—Szlávy—Maglódi utak közé. A mélymű
velések ebbe a körzetbe való telepítési renszerének 
földtani okai voltak, ezért a következőkben megvizs
gáljuk azokat.

A szarm ata rétegcsoportot m élyműveléssel 
fejteni addig érdemes, amíg kőzetkifejlődése jó, 
tehát m űvelése gazdaságos és aláfejtéshez szi
lárdsága megfelelő. A kőzetminőség változását 
földtanilag faciesváltozással m agyaráztuk. Meg
állapítottuk, hogy a szarm ata képződmények 
m ély- és külfejtései kivétel nélkül a durva 
mészkő facies terü letén  vannak. A szarm ata 
mészkövek fejtésének m ásik alapvető feltétele 
volt a rétegcsoport felszínhez közel települt, 
m ajd D-felé a m élybe süllyed (2. ábra). Tíz m é
ternél vastagabb fedőtakaró a la tt a szarm ata 
durva mészkövek bányászatát nem  ta r tju k  való
színűnek. Vélem ényünket meglévő adataink 
alátám asztják.

A mészkövek bányászatának m élységi ha
tárá t a torton-szarm ata vízrendszer vízművesí- 
tés előtti vízszintje szabta meg (4. ábra). Ha fel
tételezzük, hogy az aláfejtések olyan tároló- 
rendszerrel haladtak előre, m ely a vágatok által 
megcsapolt víz gravitációs kivezetését lehetővé 
tették, az eredeti vízszint a lá  néhány m éternél 
m élyebbre nem  hatolt le a fejtés. A Kőbányai 
domb nem  ad ahhoz lehetőséget, hogy a szállí
tást m egkönnyítő, kifelé lejtő tárókat m élyről 
indíthassák. Közölt földtani szelvényekben (8 . 
ábra) berajzoltuk az eredeti tö rtön—szarm ata 
közös vízszintet és a  harán to lt fejtési üregeket. 
M egállapíthatjuk, hogy az a láfejtett területen  
a vízszint és a fejtések talpszintje között szoros 
kapcsolat m utatható  ki, hasonlóság alapján. Ez 
azt bizonyítja, hogy e fejtések vízszint felettiek 
voltak, tehát a jelenlegi talpszint a la tt fejtéses 
üregek jelenléte nem  valószínű.

Ha vízszint fe le tt folyt a bányaművelés, a 
fejtések optim ális helye ott volt, ahol a vízszint 
fele tt m inél nagyobb volt a durva mészkövek 
vastagsága. A víszint feletti vastagságvonalakat 
megszerkesztve (4. ábra) azt tapasztaljuk, hogy 
a nagy fejtési rendszereket o tt hajtották, ahol a 
vízszint fele tt legalább 1 0  m vastag szelvény állt 
a fejtés rendelkezésére.

Megoldatlan probléma, hogy a Bebek—Ihász utcák 
közötti nyugati és a Mádi—Maglódi utak közötti keleti 
nagy fejtési rendszerek között aláfejtésektől mentes 
terület mutatkozik. Lehet, hogy vannak, de nem ismer
jük ennek a területnek fejtési üregeit, vagy kőzetminő
ségi okok miatt nem terjedt ki erre a körzetre a  bá
nyaművelés. Fel kell vetni annak a lehetőségét is, hogy 
ezen a területen külfejtés volt.

Szarmata fe jtések  feltöltései

A  mészkövek külfejtéseit, a  vágatrendszer 
beomlásai következtében keletkezett felszíni 
egyenetlenségeket azután idővel feltöltötték. Ezt 
igazolják a szelvényekben fúrások adatai alap
ján  fe ltün te te tt feltöltések.

Pannon agyagok külfejtései

A terü leten  számos téglagyár m űködött (5. 
ábra, a  K erám ia téglagyár m a is nagyarányú 
tevékenységet folytat. Szükséges alapanyag, a 
felszíntől 4—5 m m élységben a pannon réteg
csoportban m egtalálható.

T erületünkre esik a K erám i téglagyár 25— 
30 m mély, agyagkülfejtése H arm at és Gergely 
utcák között. Egyik része feltöltött, nagyobbik 
része nyito tt. A V irava gőztéglagyár agyagbá
nyászata Ihász—Petróczy—Szlávy—H arm at u t
cák között folyt, mélysége 9—10 m éterre tehe
tő. Ebben a térségben a  szarm ata durva mész
kőről fe jte tték  le  a  pannon agyagot.

A Vaspálya utcai Gőztéglagyár agyagbá
nyászata (18 m  mély) Szlávy—Gergely—Kőér 
utcák között folyt. A Gyömrői ú ti Tégla- és 
Cem entgyár agyagbányászata (10—25 m  mély) 
terü letünk  D-i részén folyt és csak kis terü lete  
esik Újhegy utcától É -ra a vizsgált körzetbe.

Területünk K -i részén lévő Lechner tégla
gyár agyabányászata a vizsgált körzeten kívül 
folyt, de a  Sörgyár és Bodza utcák keresztező
désénél észlelt 6  m  vastag feltöltés azt bizonyít
ja, hogy az agyagkutatással területünkön is 
kíséletezett a Lechner Téglagyár.

Pannon agyag kü lfe jtések feltöltései

A Vaspálya utcai Gőztéglagyár, a Virava 
Gőztéglagyár, Lechner Téglagyár külfejtésének 
gödrei egészben, vagy részben fel vannak töltve. 
Az Egyesült Tégla- és Cem entgyár külfejtéseit 
a feltöltések e ltakarták  ugyan, de a  Száraz utcai 
bányató m a is híven példázza a  10— 15 mély 
agyagbányászat emlékét. Valószínűleg a legfelső 
talajvíz akadályozta a  m ég m élyebbre hatolást.

A K erám ia Téglagyán nagy munkagödrei 
zömmel nyitottak, É—Ny-i részét városi sze
m éttel, DK-i részét téglagyári hulladékkal töl-
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tik (5. ábra). Mélysége helyenként 25—30 m -t is
elérte.

Homok-, kavicsbányászat

A ku ta to tt körzetet néhány m éter vastag
ságban építőanyagként felhasználható kavicsos 
homok, homoklepel takarja . M int egykori város
széli terület, közeli felszíni hom ok-,kavicsbányá
szatra adott lehetőséget intézm ényesen, vagy 
egyenként. A term elt képződmény vastagságá
tól függően, ezek a fejtések csak néhány m éter 
m élységűek lehettek.

Homok-, kavicsbányászat feltöltései, ku ltúr-  
f  eltöltések

A  kism élységű homok-, kavicsfejtések göd
reit a nagy agyagbányák gödreivel együ tt város
széli szem étlerakóhelynek használták. Ehhez 
já ru lt hozzá, hogy a település terjedésével, épí
tésével, szaporodtak az elkerü lhetetlen  ku ltú r- 
feltöltések. A feltöltések vastagságát, helyét, 
típusát feltün tető  térképen  (5. ábra) láthatjuk, 
hogy vékony feltöltések terü letünk  lakott ré
szein m indenütt feltételezhetők.
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5. A  kutatási terület m űszaki-földtani fe l
osztása, területegységek és azok sajátos
ságai

A  következőkben a  vizsgált körzetet olyan 
egységekre osztjuk fel, m elyekben a m űszaki
földtani sajátosságok, ebből kifolyólag az építés- 
földtani problém ák is közel azonosak (7. ábra).

Szarmata m észkövek nagyon bonyolult
m űszaki-földtani területegysége
Ennek a területegységnek a lehatárolásánál 

a következő szem pontokat ve ttük  figyelembe:

a) A szarm ata rétegcsoport fáciesváltozását 
és fedővastagságát,

b) a vízszint fele tti mészkővastagságot,
c) mészkő m ély- és kü lfejtéseire vonatkozó 

meglévő ism ereteit.
A fen ti szem pontokra vonatkozó adatokat 

összesítettük (7. ábra). A fácies vált ozást jelző 
zónán kívül a 10  m -es fedőtakaró-vastagságot és 
az 5 m  vízszint fe le tti m észkővastagságot fogad
tu k  el, m in t a  m ély- és külfejtések létesí
tésére még alkalm as földtani tényezőt. A nagy 
fejtési üregek csakugyan a  kedvező faciesű, 10
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m éternél vékonyabb fedőtakarójú, és 5 m -nél 
vastagabb vízszint feletti mészkövek terü letére  
esnek. A Szlávy és Óhegy utcák kereszteződé
sénél, a  Kápolna téren  lévő kisebb pincék azon
ban azt m utatják, hogy 4—5 m  vízszint feletti 
szelvényben m ár üregeket fejtettek .

A terü let bonyolult m űszaki-földtani jelle
gét a következő sajátosságok adják:

a) változó vastagságú fedőtakaró a  mész
köveken. Ez a  problém a teljesen a te rü le t föld
tan i felépítéséből adódik. A szarm ata emelet 
u tán  a terü let mészkövei az alsópannon em elet
ben szárazföldként felszínen voltak. Felületük 
erodálódott, egyenetlenné vált. Erre az egye
netlen felszínre települtek  a m észkövektől erő
sen eltérő talajm echanikai agyagok, homokok. 
A terü lete t úgy kell tekinteni, m int egy masz- 
szív aláfejtett, szabdalt felszínű aljzatot, fedve 
feltöltésekkel teli vékony üledékekkel.

b) A terü leten  belül mészkő aláfejtésből 
származó üreget m indenütt fel kell tételeznünk. 
Jelenlegi adataink szerint a területegység V4— 
7 з - а  aláfejtett, keletkezésükhöz a m űszaki-föld
tani feltételek megvoltak;

c) mészkő—agyag külfejtések, bányaudva
rok, beomlott vágatok feltöltései. Szintén olyan 
építésföldtani sajátossága a területnek, am it 
m indenütt fel kell tételezni és m eg kell kutatn i. 
Különösen veszélyes, hogy sűrűn  változó vas
tagságú lehet a feltöltésük;

d) homokhomok—kavicsfejtések feltöltései, 
kultúrfeltöltések. Területegységünk felszínét 
vékony lepelként kavicsos homok, futóhomok 
takarja. Külszíni fejtésüket szintén fék  kell té 
telezni. Vékony-változó vastagságú feltöltést 
eredm ényeztek, m elyeknek m eghatározása a 
kultúrfeltöltésekkel együtt elengedhetetlen épí
tésföldtani tervezési feladat.

A felsorolt négy probléma tehát nagyon bonyolulttá 
teszi a  területegység műszaki-földtani viszonyait. Eb
ben a helyzetben már nem elégséges a szokott talaj- 
mechanikai előkészítése az építkezéseknek, hanem azt 
a műszaki szempontokkal egybeolvasztva kell az elő
készítő kutatótevékenységet elvégezni.

Nagym élységű pannon agyag kü lfejtések
bonyolult m űszaki-földtani területegysége

Téglagyárak agyagbányászata u tán  fenn
m aradt külfejtések agyaggödreit feltöltötték. A 
külfejtések mélysége változó volt. Területünk 
É-i részén a Vaspálya utcai Gőztéglagyárnál, a 
fejtés m élységét m eghatározta a pannon agyag- 
összlet vastagsága, m ely 1 0 — 2 0  m -re tehető. 
Ezeknél a téglagyáraknál az agyagbányászat 
feküje a szarm ata rétegcsoport. A K erám ia tég
lagyár m ai m odern külfejtése m ár 25—30 m 
mély, a fekü szintén szarm ata rétegcsoport. Az 
Egyesült Tégla- és Cem entgyár terü letén  a max. 
25-m-es külfejtés a  40— 50 m  vastag agyag-

összeletnek csak a felső részére terjed t ki. A 
Virava Gőztéglagyár agyagbányászata a szarm a
ta  mészkövek nagyon bonyolult m űszaki-föld
tani területegységére esik. Az agyagfejtések 
terü le té t II. jelzéssel ellátva határoltuk le  (7. 
ábra). Ezeken a területeken a m űszaki-földtani 
nehézségeket az okozza, hogy a  feltöltések vas
tagsága, anyaga, eredeti tömörsége heterogén, az 
önsúly hatására várható konszolidációs folyama
tuk  nem  fejeződött be. Az önsúlyon kívüli to
vábbi terhelés a konszolidációs folyam atot meg
gyorsítja és növeli. Fokozza a körzet bonyolult
ságát, hogy az agyaggödrök feltöltésekkel elta
kart, vagy szabad m eredek rézsűit kísérő zóná
kat a részümozgások, csúszások, oldalkitérések 
m iatt veszélyes m űszaki-földtani környezetként 
kell elkönyvelni.

A feltöltésekkel teli agyaggödrökben a ta 
lajvizek S ó ta r t a lm a  növekszik, előfordul te 
rületünkön 1 0 0 0  m g/l-nél m agasabb koncent
ráció is.

H om ok-kavicsbányák üregeinek feltöltései,
kultúrfeltö ltések kissé bonyolult m űszaki
földtani területegysége

Azt a  körzetet soroltuk ebbe a területegy
ségbe, ahol a feltöltések 3,0 m -nél nem vasta
gabbak. Régi kavics-hom okbányák terü leteit 
nem  ism erjük, a kultúrfeltöltések elhelyezésére 
sincsenek megfelelő adataink, annyit lehet biz
tosan m egállapítani, hogy a régi téglagyárak 
környékére és a  régen és jelenleg sűrűn lakott 
körzetekre jellemző ez a m űszaki-földtani álla
pot.

A vizsgált terü let legáltalánosabb, de nem 
legveszélyesebb m űszaki-földtani problém áját 
vetik  fel a 3 m -nél vékonyabb feltöltések. A vé
kony feltöltések régiek, kis távolságon belül vál
tozik anyaguk, tömörségük, vastagságuk, önsúly 
hatására m egindult konszolidációjuk még nem 
fejzeődött be, sokszor a talajm echanikai vizsgá
latok nem  elegendőek ahhoz, hogy az érintetlen 
földtani képződményektől elkülönítsük azokat, 
ezért a talajm echanikai ku tatást ki kell egészí
teni földtani vizsgálatokkal, hogy az alapozásnál 
szóbajöhető földtani képződmény mélységét biz
tosan m egállapíthassuk.

Zavartalan, term észetes földtani körülm é
nyek  területegysége

y'
A körzeten belül zavartalan, term észetes ál

lapotot tételezünk fel, aláfejtésekkel, feltölté
sekkel nem  kell számolni; építésföldtani elő
készítő tevékenység leegyszerűsödhet a  tala j- 
m echanikai vizsgálatokra.

Megjegyezzük, hogy a területegységek el
határolásával elsősorban a te rü let műszaki-föld
tan i jellegét szerettük volna kihangsúlyozni. A
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kevésszámú fú rásfeltárási adat m ia tt a terü let- 
egységek nem fogadhatók el, a további vizsgála
tok m ódosítják a végleges eredm ényt.

6 . Épületkárok m űszaki-földtani értékelése

Az épületkárokat zömmel feltö ltésre való 
alapozás okozza. A feltöltések között szerepel
nek mészkő külfejtések, agyagnyerőhelyek vas
tag, hom ok-kavicsbányászat vékony feltöltései. 
B izonyítást nyert tehát, hogy a te rü le t legáltalá
nosabb építésföldtani problém áit kelektezésükre 
való tek in te t nélkül a feltöltések vetik  fel.

Elenyésző azoknak az épületkároknak a szá
ma, m elyek a mészkő m élybányászata u tán  m a
radó vágatrendszer omlása folytán keletkezett 
( p l . Öhegy és Szlávy utcák kereszteződése). 
Megjegyezzük, hogy az üregrendszer omlásai 
csak ott következtek be, ahol a szarm ata réteg
csoport fáciesváltozása, vagyis mészkőből agya
gos-homokos képződm énybe való átm enete ki
m utatható. A fáciesváltozással együ tt já r  a 
kőzetm echanikai jellemzők változása. M egálla
p íthatjuk  viszont azt is, hogy a jó minőségű 
mészkövek fejtési üregeire, megfelelő alapozási 
móddal telepíthetők m agasépítési létesítm ények.

Szintén elenyésző a szám a azoknak az épü
letkároknak (Dudás utca), m elyek a  nagy kül
fejtések rézsümogzásai okoznak, de jelentősek 
annyira területünkön, hogy a rézsüket kisérő 
zónáknál vizsgálat tárgyát képezzék.

összefoglalás idegennyelvű kivonat számára

Kőbánya Budapest keleti terü letén  települt. 
Nevében szereplő „bánya” elnevezés onnan 
ered, hogy a területén  törtön és szarm ata mész
követ (1 ., 2 ., 8 . ábrák) kedvező adottságai m iatt 
bányászták és építőkőnek használták m ár 1500 
évvel korábban, a kelták  és az avarok m agyar- 
országi tartózkodása idején.

Ezt a kőzetet először külfejtésekben (2., 4., 
5. ábrák) bányászták akkor, ha 5— 10 m -nél nem 
volt m agasabb a  felette  lévő homok-, kavics- 
és agyagképződmény. M ajd táróhajtással beha
toltak a felszín alá és m élym űvelést folytattak. 
Becsléseink szerint a külszíni m űvelésből kb. 
300—500 m 3 jó m inőségű mészkövet term eltek 
ki. A mészkő fedőjében lévő felsőpannon agyag 
(1., 3., 5., 8 . ábrák) igen jó nyersanyagnak bizo
nyult téglaégetésre. A régebbi térképeink  alap
ján végzett becslések szerint kb. 14,5 millió m 3 
pleisztocén és felsőpannon agyagot, homokot és 
kavicsot term eltek  ki.

A fennm aradt bányaüregek,, külfejtések és 
azok feltöltései (5. ábra) építésföldtani problé
m ákat jelent. Ezek szerint osztottuk fel terü le
tünket m űszaki-földani egységekre (7. ábra).

Д-Р. ГЁБЕЛ ЭРВИН:

Т Е Х Н И К О -Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  
У С Л О В И Я  В  Г О Р О Д С К О М  
Ц Е Н Т Р Е  К Ё Б А Н Ь Я

При строительстве в районе Кёбанья наблюдалось 
множество повреждений зданий. Причину этого 
надо искать, прежде всего в нарушении геологи
ческого равновесия. Геологическая структура тер
ритории следующая: наиболее древние образова
ния сарматские грубие известняки, на которых за
легают паннонские глины и  плейстоценовый песок, 
гравий и галечный песок.
Повреждения зданий имеют место в основном на 
территории грубых известняков, таким образом 
полностью оправдано отделение тел грубых из
вестняков от более молодых образований. Опреде
ление границ проводилось на основе выходов 
известняков, мест подвалов сделанных в известня
ках, затем на основе скважин пробуренных при 
испытании грунта и гидрогеологических испыта
ниях.
Добыча грубозернистых известняков проводится 
уже прибл. 1500 лет, т. е. от аварского времени все 
до 1895 года и использовались для строительные 
цели. Добыча была прекращена из-за ненадежности 
строительства. Добыча началась на выходах из
вестняков, затем продолжалось горными работами. 
.Ямы образовавшиеся в известняке использованы 
для сооружения квартир, подвалов для вина, пива 
и для выращивания грыб. Выемки имеют большое 
распространение, только на территории фабрики 
пива насчитывается прибл. 180,00 м2 выемок.
После 18. столетия в результате промышленного 
строительства для изготовления кирпича исполь
зовали все возрастающие количества паннонской 
глины. По своей структуры паннонские глины в юго- 
восточном направлении утолщаются, вдоль Уйхеди 
шоссе достигает мощность в 40—50 л*. При быстром 
развитии урбанизации были конечно использованы 
и плейстоценовые слои песка и гравия. Эти слои 
утолщаются также в юго-восточном направлении. 
Ямы, образовавшиеся в результате добычи откры
тым способом упомянутых трех видов сырья запол
нены различными материалами, в основном город
ским мусором. Вещества, которыми заполнены 
отдельные ямы по их собственному весу достигли 
определенной консолидации, которая однако не
достаточна даже для заложения надежного фунда
мента одноэтажного дома. Это обстоятельство 
представляет значительные трудности при совре
менном строительстве.
Л о данным исследований 2/3 территории засыпана. 
Повреждение зданий вызвано, в основном из-за 
недостаточной изученности засыпанной терри
тории. Территория центра Кёбанья с точки зрения 
инженерно-геологических условий разделена на 
четыре части.

45


