
Újszeged építésföldtani térképezése
írta: Dr. Kaszab Imre

Az építészetileg közel 100 éves Szeged az 
1879 évi árvíz utáni rekonstrukciós m unkála
tainál két alapvető szempontot ta rto tt szem 
előtt:

a) a település biztonságának fokozását, és
b) egy korszerű (természetesen az akkori 

elképzelések szerint) új város létreho
zását.

Az előbbi célból épült a jobb parti város
részt É és Ny, valam int D felől körülvevő, 
mintegy 13 km hosszú, félkör alakú körtöltés. 
A körülfogott, egyenetlen, gödrös 6—7 m -re is 
az „árvízbiztos” szint alá nyúló és általában 
igen alacsony terü lete t egy ún. „eszményi nívó
ra” akarták  feltölteni. A tervezett m ukálatok 
több, m int 15 millió m3 föld megmozgatását 
tették  volna szükségessé. Először a kis és nagy 
körutat töltötték fel a kívánt szintre, melyek 
így, m in t árvíz védgátak működtek, m ajd a kör- 
utakat keresztező sugárutakat emelték meg. 
Fokozatosan kezdték az utcák és a beépítés sor
rendjében a telkek feltöltését is. A keletkező bel
vizek elnevezéséről, ill. a tiszai recipiensbe való 
ju ttatásáról azonban nem gondoskodtak. Az ak
kori város számára gyakorlatilag kivitelezhetet
len feladatot természetesen nem tudták a tervek 
szerint elvégezni. így jö tt létre a szegedi város
kép sok groteszk, előnytelen különlegessége. A 
város belső részein az eredetileg emeletesnek 
épült házak az utcaszint feltöltésével az utca 
felől földszintesekké váltak, míg az udvar felől 
az épület továbbra is emeletes m aradt. Ugyan
akkor a város külső részein az előírásosan esz
ményi nívóra m éretezett házak szinte „gólya
lábakon” állnak, a feltöltetlen utcaszint felett. 
Pincéjük a terepszint fölé emelkedik, a földszint 
pedig em eletnyi magasságba került.

Az így kialakult város szám talan építésföld
tani, talajm echanikai probléma megoldását ál
lítja a tervezett városfejlesztéssel szemben, köz
művesítés, csatornázás, szigetelés, alapozás 
szempontjából egyaránt.

Tovább fokozza a problém át az a tény, 
hogy a város ma m ár a körtöltésen jóval tú l
haladt, és a jövőben ez m éginkább fokozódni 
fog. Ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolja a 
település gazdaságos és biztonságos továbbfej
lődését a körtöltésen belüli tavak (Sintér tó, 
Búvár tó. Sancer tavak, Rókusi téglagyári tavak 
stb.) megléte, ill. m egszüntetésének az elmúlt 
évtizedekben kialakult tendenciája. A tavak fel
töltését ugyanis városi szeméttel, urbanikus 
hulladékokkal kezdték meg, ami azt jelenti, 
hogy alapozáskor a teherbíró talaj szint felett, 
több m vastagságban változó, friss, törmelékes 
vegyes feltöltéssel kell számolni, melyben tala j- 
fizikai értelem ben vett konszolidációs folyama
tokról a ta la jt képező alkotó részek aránytalanul 
kis százalékú jelenléte miatt, nem beszélhetünk.

A felszínközeli és felszíni képződmények, 
ill. feltöltések ilyen heterogén anyagú és korú 
volta miatt, igen változó kémiai összetétel jel

lemzi a talajvizet. A térben és időben változó 
talajvízszint, a víz mozgásával együtt hasonló 
változásokat idéz elő a talajvíz betonra gyako
rolt agresszivitásában is, melynek következtében 
kellett pl. a móravárosi városrész beépítési te r
vét is bizonyos értelem ben módosítani.

Az elm ondottak alapján, a településfejlesz
tési, városrendezési távlati tervek fokozottabb 
megalapozottságára szükségessé vált Szeged 
Megyei Város építésföldtani térképezése prog
ram tervezetének, valam int a legközelebbi fej
lesztési terü lete t lefedő 1 : 10 000-es léptékű 
építésföldtani térképlapsorozat m intaatlaszának 
elkészítése. A térképezendő területet a program - 
tervezet négy változatából a Szeged Megyei Vá
rosi Tanács VB és a M agyar Állami Földtani 
Intézet Dél-alföldi Területi Földtani Szolgálata 
közösen jelölték ki (1. ábra). A terü let magába

1. ábra. Szeged m egyei város építésföldtani térképe
zése 4. alternatíva szerinti szelvényfelosztása a 10. jelű  

újszegedi lap feltüntetésével

foglalja Észak- és Dél-újszegedet, valam int Sző- 
reg északi részét. A felvételezést a Központi 
Földtani Hivatal megbízása alapján a MÁFI 
Dél-alföldi Területi Földtani Szolgálata végzi, 
ill. végezte 1973 és 1794-es években.

A  térképezés célja

A térképezés mindazon mérnökgeológiai, 
építésföldtani ism eretek feltárását, regionális 
összefüggéseinek konkrét megadását tűzte ki 
célul, m elynek segítségével lehetővé válik a 
döntéselőkészítések földtanilag megalapozott, 
érdemi elbírálása. Tájékozódást ad az egyes táj-, 
ill. területegységek várható talajmechanikai,
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alapozási problémáiról, nem helyettesítve azon
ban a kiviteli tervekhez szükséges talajm echa
nikai szakvéleményeket. Célkitűzését a prog
ram tervezetben összefoglaltan jelöli meg, ahol 
a térképtükör m éreteinek m egváltoztatásával 
négy változatban dolgoztuk ki a terület 
1 : 10 000 léptékű szelvényfelosztását. A térké
pezést most a 4. alternatíva szerint készítettük, 
47X60 cm-es térképtükörrel, m integy 28 km 2-re 
vonatkozóan.

A  térképezés előkészítése, adatgyűjtés

A különböző céllal és jelleggel korábban 
készült fúrások, szakvélemények, a terü letre  vo
natkozó jelentések adatainak begyűjtésével kez
dődő m unka több ezer adat felhalmozódását 
eredményezte. Elsődleges szelektálását területi 
eloszlásuk meglehetős egyenetlen volta tette 
szükségessé. Az 1 : 10 000 lépték nem tudja 
követni pl. a talajm echanikai szakvélem ények
hez készült 15—20 m-es fúrási távolságokat, 
így a terü let beépített részén készült közel 1000 
db talajm echanikai szakvélemény fúrásai kö
zül a jellemzőt választottuk ki, ezt dokum entál
tuk a fúrásszelvény, az egyes rétegek talajfizi
kai jellemzői, a fúrás helyének 1 : 1000 m éret
arányú helyszínrajza és a szakvélem ényre vo
natkozó adatok (hol, mikor, ki, m ilyen törzs
számon készítette) feltüntetésével.

A terület további földtani, hidrogeológiai 
megismeréséhez, a vonatkozó vízföldtani naplók
ból gyűjtö ttünk adatokat, am it a szénhidrogén- 
kutató-fúrások adataival kiegészítve, részletes 
ism eretet szereztünk a m élyföldtani adottsá
gokról.

A vízviszonyok, elsősorban a talajvízre vo
natkozó ism eretek bővítéséhez, felm értük az 
ásott kutakat és pincéket, begyűjtö ttük az épí
tésföld tanilag fontos adataikat, majd egyidő- 
ben végigm értük a vízszinteket.

Térképező fúrások, laboratóriumi vizsgálatok

A  begyűjtött adatokat térképre rakva jól 
látható „fehér foltok” m aradtak, melyek m eg
szüntetésére szem előtt tartva a kutatás egyen
letességének elvét 500X500 m-es hálóban, 98 
db sekélymélységű (—10,0 m) kisátm érőjű fú 
rást telepítettünk (kivitelezője az AGROBER 
Csongrád megyei Kirendeltsége volt). A széle
sebb skálájú laboratórium i elemzés lehetővé 
tételére, a felszínközeli rétegek alaposabb meg
ismerésére, nem utolsó sorban a fagymélység, 
ill. fagyási jelenségek megfigyelhetőségére, to
vábbi 9 db kutatóakna mélyítésével növeltük az 
észlelések számát.

A fúrásokból és kutatóaknákból ve tt m in
tákat a szokásos talajm echanikai vizsgálatokon, 
m int víztartalom , plasztikus és konzisztencia 
állapot m eghatározására vonatkozó vizsgálatok, 
hézagtényező, telítettség, térfogatsúly stb. kívül, 
ásványos összetétel, összenyomhatóság, lineáris 
zsugorodás, DTA, DTG, TG karbonáttartalom , 
kapilláris emelkedés, valam int áteresztőképesség

szempontjából vizsgáltuk. A több ezer vizsgálati 
eredm ényt ugyancsak dokum entáltuk.

A fúrásokból nemcsak kőzetm intákat, ha
nem ahol a talajvizet m egütöttük, vízm intát is 
vettünk, melyek komplex vizsgálata során első
sorban a betonra gyakorolt agresszivitás m érté
két állapítottuk meg, az egyéb anionok és kat
ionok, ill. jelenlévő oldott sók mennyiségének 
m eghatározása mellett.

Eredm ények feldolgozása, térképvázlatok

A  hatalm as m ennyiségű adathalm az rend
szerezése, kritikai értékelése és felhasználható
sága m értékének eldöntése u tán  került sor a kü
lönböző térképváltozatok megszerkesztésére. Az 
atlasz nem a teljesség igényével készült, sokkal 
inkább azoknak a lapoknak elkészítését tűztük 
ki célul m agunk elé, m elyek szemléletesen bi
zonyítják, még síkvidéki adottságoknál is az 
építésföldtani térképezésben rejlő lehetőségeket 
a településfejlesztési, városrendezési problémák 
megoldásában, ill. az ilyen vonatkozású döntések 
földtani megalapozottságában. Jelen esetben a 
legközelebbi fejlesztési terület, Dél-újszeged 
építésföldtani viszonyainak megismerése volt az 
elsődleges cél, am iért ebben a térségben a ku
tatólétesítm ényeket 250X250 m-es hálóba „sű
r íte ttü k ” .

Az atlasz a következő térképváltozatokat 
tartalm azza, a hozzátartozó magyarázóval:

I. Észlelési változatok

I— 1. Dokumentációs térképen a térképezett 
területen  korábban készült talajm echanikai, 
víz-, szerkezet- és szénhidrogénkutató, valam int 
a térképezés során m élyült valam ennyi fúrás és 
kutatóakna helyét ábrázoltuk a fúrások mélysé
gének, m intái anyagvizsgálatának részletessége 
megjelölésével, sorszámmal ellátva. Az egyes 
kutatólétesítm ények valam ennyi lényeges adata 
a m ellékelt dokum entációban a sorszáma (azo
nosítási száma) alapján visszakereshető. Így 
konkrét tervezési feladatok beruházási program 
ja készítésekor a területism ertető talajm echani
kai szakvélem énynek megfelelő ismeretességi 
fokkal rendelkezhet a tervező. A további megis
m erést a

I—2. Vízföldtani észlelési térkép adatai 
növelik. Ezen a térképen azokat a megszűnt és 
meglévő ásott kutak és pincék helyeit tün te ttük  
fel, m elyeket felm értünk, részletes adataikat, 
m integy kataszterként a dokum entációban mel
lékeltük. Ugyancsak ábrázoltuk az időszakos és 
állandó vízállásos területeket, a víztornyok, 
hévíz- és term álkutak, ny ílt szelvényű árkok, 
vízátemelő telepek, egyéb vízépítési m űtárgyak, 
valam int a talajvízszintészlelő kutak és idősza
kosan észlelt ásott kutak helyeit. Kiegészítő 
térképen hasonlítjuk össze az 1940. és 1970. évi 
belvizes területeket, utóbbi esetében az elöntött 
terü let felhasználása megjelölésével.

A térképezett terü let gazdasági és term é
szeti földrajzi viszonyainak megismerését se
gíti elő a
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I— 3. Műszaki állapot térkép, melyen a je
lenlegi és távlati tervben szereplő területfel
használás megjelölésével rendszereztük a külön
böző jellegű meglévő és várható beépítettsége
ket, elkülönítve az ipari, mezőgazdasági, lakó- 
stb. területeket.

II. Földtani térképváltozatok

II— 1. A felszíni képződmények földtani 
térképe, mely eltér a fedett értelem ben vett föld
tani térképtől. A feltöltés, humuszos feltalaj 
alatti első alapozásra alkalmas (talajm echaniká
ban term ett talajként ismert) kőzetféleségeket 
ábrázolja, területegységenkénti idealizált osz
lopszelvénnyel kiegészítve.

II—2. Fúrásszelvények térképe az 
1 : 200 000-es térképlapsorozatnál ism ert „épí
tésföldtani változat”-hoz hasonlóan, zömmel a 
térképezéshez készült fúrások rétegsorát bem u
tatva, közel egyenletes sűrűséggel ábrázolja a 
terület földtani felépítését — 10 m mélységig.

III. Felszínalaktani térképváltozat

A terü let geomorfológiailag kevéssé válto
zatos, ezért lényegesebbnek tarto ttuk  a látszó
lag sík térszín „domborzati” helyzetét ábrázolni. 
Elkészítettük a 0,5 m-es relatív  szintkülönbségű 
izovonalas térképet, m elynek segítségével jól 
kim utathatók az 5,0 m -t meghaladó szintkü
lönbségekből adódó felszíni egyenetlenségek, 
kijelölhetők a m élyfekvésű területek, m int el
sődlegesen belvízveszélyes gócok.

IV. Vízföldtani változatok

A talajvíz helyzete térben és időben változó 
volta m iatt az egész terü letre  egyidejű, össze
hasonlítható adatokra van szükség ahhoz, hogy 
izovonalas térképet szerkeszthessünk. K ét idő
beli adatsor állt rendelkezésünkre: egyik a té r
képező fúrásokban 1973 decemberében végzett 
talajvízszint-méréseinkből, a másik az ásott 
kutak és pincékben észlelt legmagasabb 
vízszintek 1973. július—augusztusban felvett 
adataiból. Ennek megfelelően megszerkesztettük 
a külterületi részek

IV— 1. Talajvíz felszín alatti mélysége és a
IV—2. Talajvíz balti szintre vonatkoztatott 

magassága térképeket, amiket hasonló szintérté
kek szerint, külön az ásott kutak és külön a 
pincék maximális vízszintje adataiból szerkesz
te tt térképekkel egészítettünk ki.

IV—3. Talajvíz kémiai összetétele térkép 
m integy 120 helyről vett vízm inta elemzésének 
csillagdiagram form ájában történő ábrázolása. 
A m intavételek közel egyenletes eloszlású he
lyei lehetővé teszik a kémiailag domináló jelle
gek jó területi elkülönítését és az áttekinthető, 
mégis az egész terü let talajvizét átfogóan jel
lemző kémiai tulajdonságok változásainak nyo- 
monkövethetőségét.

IV—4. Külön térképen ábrázoltuk a tala j
víz betonra agresszív hatásának alakulását, az 
SO. ionok mg/1 tartalom  és az összes keménység 
szám szerinti értékeiből szerkesztett izovonalas

térképen, am it a Ca- és M g-iontartalom izovo
nalas térképével egészítettünk ki.

IV— 5. A talajvízre jellemző összes oldott 
sótartalom  ugyancsak izovonalas térképre ke
rült, a szabad HCCh-tartalom izotérképével 
kiegészítve.

V. Alapozási térképváltozatok

Az alapozási viszonyokat feltüntető térké
pek, melyek egy-egy adott szintre vonatkoz
tatva tartalm azzák a különböző kőzetminőségek 
elterjedését 1,5—2,0 m vastagsági szeletek do
m ináns kifejlődése szerint. így készítettük:

V—  1. Ö,0— 1,5 m
V—2. 1,5— 3,5 m
V—3. 3,5— 5,5 m és
V—4. 5,5— 10,0 m közötti mélységi kate

góriákba harántolt rétegek alapján térképeket. 
A kőzetfizikai jellemzők térképi szerkesztésénél 
igyekeztünk a nagyszámú laboratórium i vizsgá
lat statisztikus összefüggéseit, a földtani adott
ságokkal összhangba hozni, amit a térképeket 
kiegészítő idealizált rétegsorokban foglaltunk 
össze.

Földtani felépítés és földtani eredm ények  
a térképezett területen

A térképezett terü let (2. ábra) földrajzilag a 
M aros-torkolat és a Tisza közel derékszögű sze
gedi kanyarulatára terjed  ki. Az É-on és Ny-on 
a Maros és a Tisza határolta terü let a szegedi 
oldalnál mélyebben fekvő több, m int 50%-ban 
beépített, ill. hullám térrel foglalt, kisebb rész
ben mezőgazdasági, kerti művelés alatti, helyen
ként erdőkkel borított. A területfelhasználási 
különbségeket részben földrajzi, településtörté
neti, csökkent arányban földtani adottságok 
form álták. Természetes magaslatai az ÉK-i ré
szen, a Tisza és Marossal közrefogott, Marostól 
É-ra eső terület, valam int a szőregi belterület 
,,domb”-ja. m elyeket az árvédelm i és vasúti 
töltések több m magas vonalas létesítményei, 
m int mesterséges magaslatok egészítenek ki. 
Legmélyebben fekvő regionális egység a dél
új szegedi terület és a Holt-M arost közvetlen 
kísérő alig 100 m-es sáv.

A felszínalaktanilag elkülöníthető négy te
rület felszínközeli (— 10,0 m) rétegződési viszo
nyait jellemző fúrásszelvények (3. ábra) igen 
változatos földtani kifejlődést m utatnak.

a) A M aros-torkolattól É-ra különböző kö
töttségű agyagokkal kezdődik a rétegsor, amit 
iszap, m ajd homoklisztes finom homok követ. 
A К -felé növekvő vastagságú agyagos képződ
m ényekbe helyenként iszaplencsék települtek, 
m elyeket harántolva ismét agyag jelentkezett a 
fúrásokban. Dél felé, a Maros m entén különböző 
vastagságú homokliszt-felhalmozódások települ
tek a finomabb szemcséjű kötöttebb rétegek 
közé.

b) A Tisza és a K am ara-töltés közötti terü 
leten a durvább szemcsézettségű humuszos fel
színi rétegek alatt erősen kötött kövér agyaggal 
indul a rétegsor, mely 2,0—3,0 m vastag, vi-
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3. ábra: A  fe lvé te leze tt terület je llem ző fúrásszelvényei 
—10,0 m  mélységig



szonylag nyugodt, horizontális településű. Fekü- 
jében iszap és homokliszt valam int finom 
homokrétegek váltakoznak.

c) A Holt-M aros térségében a felszínközeli 
képződmények eltérő vastagságú, erősen kötött 
agyagrétegekkel kezdődnek, és lefelé durvuló 
jellegű is2ap, homokliszt, m ajd finom homok
rétegekkel folytatódnak.

d) A K am ara-töltésen kívüli á rté r felépíté
sében a változó vastagságú és kötöttségű felszín
közeli agyagok alatt fokozatosan durvuló, vastag

laza üledékek jellemzők. Eltérés a legmélyebben 
fekvő 14. jelű  fúrásnál figyelhető meg csupán, 
mely teljes szelvényében iszapot tá r t  fel.

A felszínközeli sovány, közepes és kövér 
agyagok elkülönítésének alapját plasztikusságuk 
mértéke, plasztikus indexük szabvány szerinti 
kategóriákon belülisége adja meg. A több ezer 
laboratórium i vizsgálati eredm ény lehetővé te t
te ezen adatok statisztikus összehasonlítását, 
kiértékelését, ill. a szélső határértékek és átla
gok m eghatározását (1. táblázat). Az átlag 20 m

1. táblázat
A  holocén ártéri és m ederbeli kövér agyagok összehasonlító táblázata 1,0 m -es m élységközökben,

színkülönbség alapján

Talaj-
fizikái

jellemző

0,0--1,0 1,0—2,0 2 ,0--3,0 3,0--4,0 4,0—6,0 8,0—10

szürkés
barna

sárgás
barna

szürkés
barna

, . sötét- , . sárgás k szürkés
barna humuszos barna

sötét
szürke

szürkés
barna

sötét
szürke

humuszos
sárgás
barna

kékes
szürke

73CD
<D min. 19,8 12,3 24,4 20,6 19,5 17,1 28,4 23,2 23,8 13,4 36,1
73 4-> ‘03 t-i max. 34,0 30,8 36,9 31,7 38,6 37,4 43,6 32,5 41,4 33,3 41,0

cd 'r;-4-* ►> ált. 29,0 15,1 28,3 26,7 28,2 28,5 36,4 28,7 34,6 24,6 38,5

min. 32 33 39 32 40 33 31 31 40 31 36

N X max. 45 61 51 52 61 46 49 42 51 39 40
73 (D

E .S ált. 40 35 45 41 52 39 46 35 46 35 37

*73 min. 10 3 7 8 6 9 7 11 7 13 12
‘CÖT5 max. 16 15 13 16 23 21 14 20 22 16 14
Я M:0 '3 N 73 73 ált. 12,6 12,3 10 11,6 11,4 14 10,7 14,5 10,6 14,5 13,3

min. 0,45 0,59 0,61 0,61 0,47 0,46 0,74 0,55 0,57 0,44 0,87

bű S max.
N %

0,84 0,81 0,94 0,75 0,94 0,93 1,11 0,88 0,99 0,81 0,92

'".fe ált. 0,74 0,69 0,74 0,66 0,70 0,67 0,91 0,67 0,79 0,64 0,89

min. 32 37 38 38 35 32 43 36 41 31 46
i яbű ад max.cö О 46 45 48 48 49 48 53 47 52 45 48

■J.jD ált. 42 41 43 40 37 40 48 40 45 39 47

, min. 1,98 1,99 1,93 2,01 1,93 1,94 1,85 1,96 1,90 1,99 1,90
cöад max.
«Н

2,23 2,13 2,12 2,12 2,23 2,23 2,04 2,16 2,14 2,25 2,01

ált.4-> 73 2,04 2,07 2,03 2,08 2,06 2,08 1,95 2,07 2,00 2,06 1,95

-Л ^ min.
‘2 Ё

0,32 0,23 0,27 0,41 0,0 0,23 0,39 0,0 0,0 0,23 1,11
С оо rí max.о cö 3,95 3,97 5,07 2,04 4,93 4,76 3,74 4,77 5,34 3,70 2,95

I I  ált. 2,21 2,17 1,92 0,98 1,3 2,34 1,4 2,12 1,17 1,93 2,03

holocén képződmények felszínközeli, egykori 
ártéri lerakódásait a m élyebben fekvő m eder
lerakódásoktól makroszkóposán általában színük 
alapján elfogadhatóan elkülöníthetjük. Az ösz- 
szehasonlító táblázatból kitűnik, hogy ez a határ 
a felszín a la tt — 5,0—6,0 m -en húzható meg. E 
szint fölött a sárga, sárgásbarna, barnássárga, 
szürkéssárga, szürkésbarna, sötétszürke (humu
szos) stb. színek jellemzők, míg alatta egyértel
műen csak a kékesszürke színmegjelölés alkal
mazható. Ez a m egállapításunk nem csak az 
agyagokra vonatkozik! Fenti táblázatban kövér

agyagok esetében adtunk meg összehasonlító 
értékeket, 1,0 m-es szintenkénti átlagolással, 
vagy mélységközökkel. A holocén ártéri és me
derbeli kövéragyagok átlagos fizikai tulajdon
ságainak összevetésekor el kell ism ernünk, hogy 
nincs lényeges különbség a színek szerint elkü
lönülő felszínközeli kövér agyagok között. 
Ugyanezt a m egállapítást tehetjük  az agya
gok szín szerinti elkülönítése eredm ényeként 
kapott átlagos adatsorok összehasonlításakor is. 
így, bár sok nehézséget okozott a térképek szer
kesztésekor a nagy időintervallum on belül,
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N Y O M O  F E  S Z  U L T S  E  G б'

M i n t a
<0 kp/cm^száma mélysége megnevezése

1. -o,5 m barna iszap l,7o 1,1
2. -o,5 m sárgásbarna sovány agyag 1,78 2,2
3. -1,1 m Sobarna szürkefoltos s 0agy. 2,11 2,2
4. -1,4 m s.barna humuszos s.agyag l,8o 1,6
5. - o ,8 m sötétszürke hűm.közepes a. 1,84 2,3
6. - o , 8 m sárga sz.foltos köz.agyag 2,o9 2,6
7. -o,4 m sötétbarna kövér agyag 2, o2 3,2
8. -o,6 m szürkésbarna kövér agyag 1,86 3,6
9. -l,o m sütétsz. hűm. kövér agyag 1,98 2,8

H-1 о • -1,1 m sárgásbarna limonitos k ö v 0a , 1,88 3,2
11. -1,4 m sötétsz. hűm. kövér agyag 1,8o 2,6
12. -1,6 m sárgásbarna lim.kövér agy. 1,88 3,o

4. ábra: A  felszínközeli (0,0—2,0 m) képződm ények  
fajlagos összenyomódási görbéi egyirányú terhelés 

esetén

különböző szerzők készítette talajm echanikai 
szakvélemények (1952— 1973 között!) megneve
zései alapján történő összehasonlító, ill. azono
sító elemzés, a talajfizikai jellemzők segítségé
vel ezen problém a áthidalhatóvá vált.

Sokkal lényegesebb a statisztikus feldolgo
zás eredm ényeként adódó szórások értelmezése.

Míg a holocén m ederbeli kövér agyagok fizikai 
tulajdonságainak m aximális és m inimális érté
kei igen kis különbséget m utatnak, addig a ho
locén á rté ri kövér agyagok hasonló összevetése 
igen nagy, esetenként közel 100%-os különb
séggel jellemezhetők. Különösen a felszínközeli 
— 1,0—2,0 m mélységig vizsgált kövér agyagok,



valam int a m élyebben fekvő humuszos agyagok 
vizsgálati értékeinek szórása számottevő. Ennek 
okát elsősorban kevésbé konszolidált voltukkal, 
ill. a hum usztartalom m al lehet összefüggésbe 
hozni, hiszen a laboratórium i vizsgálati meg
bízhatóság m inden esetben közel azonos volt 
(egyazon fúrás m inden m intáit nagy valószí
nűséggel ugyanaz a laboratórium  laboránsa vé
gezte, azonos feltételek mellett).

A talaj kémiai tulajdonságok közül а СОз- 
tartalm at hasonlítottuk össze. Látható, hogy a 
holocén m ederbeli kövér agyag, mely, m int fekü 
agyag is figyelembe vehető, a holocén ártéri 
agyagokkal szemben lényegesen egyenletesebb 
eloszlásban, kiegyenlítettebb arányban karbo
nátos. Ez utóbbiak karbonáttartalm ának átlagos 
értékei sem színük szerint elkülönítve, sem a 
mélység függvényében nem m utatnak szabály- 
szerűséget, hiszen a sárgásbarna kövér agyag 
— 1,0—2,0 m m élyen átlag 0,98%, míg a 0,0— 
1,0 m mélységközben 2,17%, a szürkésbarna 
kövér agyag mindvégig (0,0—4,0 m-ig) 2,0% 
fölött, ugyanakkor a sötétszürke (humuszos) 
kövér agyag 1,2—1,3% karbonátot tartalm az.

Alapozási szempontból lényeges a külön
böző felszínközeli, alapozásra leggyakrabban 
igénybe vett, laza üledékek szilárdsági tulajdon
ságai. A kohézióval rendelkező finom szemcsés 
iszap, de főleg az agyagképződmények ,,in situ” 
szilárdságáról jó megközelítéssel nyerhetünk 
képet az egyirányú nyom ókísérlettel. Tekintet
tel arra, hogy a kísérlet eredm ényét összegző 
görbe lefutása bizonyos értelem ben függ a 
m inta abszolút m éreteitől, a m intavétel minő
ségétől, így elsősorban összehasonlítási vonat
kozásaiban használható eredményesen.

A 2. ábrán feltün tete tt helyeken telepített 
kutatóaknákból vettünk  teljes szelvény m entén 
m intákat egyirányú nyom ókísérlet céljára. A 
térképezett terü let legtipikusabb képződményei
nek különböző mélységben m eghatározott gör
béit, az egyes kohéziós kategóriák szerint a te r
mészetes állapotnak megfelelő térfogatsúly (y t 
és a törést előidéző terhelés hatására keletkező 
feszültség (ő) értékeivel való összehasonlítható
ság kedvéért, a 4. ábrán láthatjuk.

A legnagyobb nyom ófeszültséget (d >  3,0 
kp/cm2) a kövér agyagokon belül a 0,0— 1,0 m 
közötti m intákon határoztuk meg, ami m inden 
bizonnyal a kedvezőbb term észetes víztartalom 
mal függ össze. Az 1,0 m -nél nagyobb m ély
ségből vett m inták nyomófeszültsége kisebb, 
ő =  2,6—3,0 kp/cm 2 között alakul. A humuszos 
kövér agyagok nyomófeszültsége alacsonyabb 
(2,6—2,8 kp/cm2), m int a limonit-gumós, göbe- 
cses „szennyeződésű” kövér agyagoknál m érhető 
(3,0—3,2 kp/cm 2).

Az előforduló felszínközeli közepes agyagok 
többé-kevésbé humuszosak, nyomófeszültségük 
kisebb, 2,3—2,6 kp/cm 2 között változik. Lénye
gesen nagyobb a szélső értékek közötti különb
ség a sovány agyagoknál, am it vizsgálataink 
szerint 1,6—2,2 kp/cm 2 között határoztunk meg. 
Meglepő, hogy az egymáshoz közeli humuszos 
közepes agyagok görbéi a sovány agyagok ha
tároló görbéinek szélesebb intervallum án belül

helyezkednek el. A kövér agyagok görbéi jól 
elkülönítve, ugyancsak széles mezőben rajzol
hatok meg.

A laza, porózus üledékek terhelésekor kez
detben a hézagokat kitöltő víz viseli a terhelést, 
m ajd a víz kinyomódásával a feszültségek a 
hézagtérfogat csökkenésével fokozatosan a váz- 
szerkezetekre adódnak át. Ezzel párhuzamosan 
a kőzet összenyomódik. A fajlagos összenyomó
dás és terhelés függvénygörbéjéből m eghatá
rozható összenyomódási modulus a különböző 
létesítm ények várható süllyedése m értékének 
számításához igen fontos adatot szolgáltat.

A kutatóaknából az összenyomódási modu
lus (M) m eghatározására is vettünk  m intákat 
(5. ábra). A felszínközeli (0,0— 1,0 m) rétegek 
összenyomhatósága lényegesen nagyobb, m int 
a néhány dm -rel mélyebben fekvőké. Míg az 
előbbieknél 50—130 kp/cm2 között változik az 
M értéke, azonos képződményt vonva párhu
zamba, az utóbbi esetben 150— 190 kp/cm2-nek 
határoztuk meg az összenyomódási modulus 
nagyságát.

Érdekes összefüggés figyelhető meg a 100 
kp/cm 2-nél nagyobb M értékhez tartozó görbék 
között, m elyek csaknem párhuzam osak egymás
sal, enyhe ívelésűek, közel vízszintesek, ezzel 
szemben a 100 kp/cm2-nél kisebb M értékek 
görbéi nagyobb dőlésűek, erősebben íveltek és 
burkoló görbéik kü rt szerűen kiszélesedő.

A különböző felszínközeli holocén képződ
m ények ásványos összetételét 200 szemcse meg- 
számolása alapján határoztuk meg (2. táblázat). 
A számlálás eredm ényét százalékokban fejeztük 
ki. E százalékértékek csupán az elegyrészek egy
máshoz való számviszonyát, ill. az elegyrészek 
százalékos gyakoriságát fejezik ki, és nem a 
térfogat, vagy súlyszázalékos összetételt. A táb
lázatban a kövér agyagtól a finom homokig dur
vuló kőzetféleségeket válogattunk össze a térké
pezett terü let különböző helyeiről vett m inták 
adatai közül, így reprezentálva az előforduló 
valam ennyi ásványos elegyrészt.

A rendszeres ásványtan osztályai szerinti 
csoportosításban m egadott ásványok az egyes 
területeken eltérő számban vannak jelen. így 
a legnagyobb változatosságot a M aros-torkolat 
térségében, míg a legkevesebb ásványféleséget 
a dél-új szegedi területen  m uta ttunk  ki.

A terü let egészén jellemző az agyagosodott 
szemcsék nagy százaléka, az egyszerű oxidok 
közül a kvarc, az összetettek közül pedig a mag- 
netit. A szilikátok közül:

a) néző (sziget) szilikátok: gránát, disztén, 
zoizit

b) szóró (csoport) szilikátok: turm alin
c) ino (lánc) szilikátok: hipersztén, augit,

amfiból
d) fiiló (réteg) szilikátok: muszkovit, biotit
e) tekto (térhálós) szilikátok: földpátok

Elvétve előfordul a szulfidok közül a pirít, főleg 
a Holt-M aros területén, és a foszfátok közül az 
apatit, elsősorban a Maros torkolatánál.
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M i n t a összenyomódás! 
modulus /М/

Kutatóakna
számaszáma mélysége megnevezése

1 . - 1 ,5 -1 ,6 5 sárgásbarna l im .k öz . agyag 51,5 4
2 . - 0 ,5 -0 ,6 5 szürkésbarna kövér agyag 67,5 9
3 . - 1 ,3 -1 ,4 5 sárgásbarna közepes agyag 74,o 9
4 . -1 ,6 -1 ,7 5 barna homokliszt 81,4 6
5 . -0 ,3 -0 ,4 5 sötétbarnásszürke köv.agy. 8 3 ,o 10
6 . - 0 ,8 -0 ,9 5 sárga szürkefo ltos  sov .a . 8 3 ,o 1
7 . - 0 ,5 5 -0 ,7 sötétszürke agyag 8 6 ,0 8
8 . -0 ,4 -0 ,5 5 sárgásbarna közepes agyag 88,5 4
9. - 1 ,6 -1 ,7 5 sárgásbarna lim.köz.agyag 88,5 5

1 0 . - 0 , 9 - l , o 5 s ö té t s z . f e k e te  kövér agy. 1 0 0 ,0 4
1 1 . -0 ,7 -0 ,8 5 sárgásbarna homokliszt 113', 0 7
1 2 . -0 ,4 -0 ,5 5 barna iszap 129,0 6

13. - l , o 5- l ,2 sárg.barna s z ü r k e f o l t . s .a . 133,0 1

14. - 1 ,0 -1 ,1 5 sárga,szürkeeres köv.agyag 157,0 10

15. -1 ,2 -1 ,3 5 barna homokliszt 166 ,0 2
16. - l , 9 - 2 ,o 5 szürke finom homok 314,0 2

5. ábra: A  különböző felszínközeli képződm ények
kompressziós görbéi és összenyomódást m odulusuk  

értékei
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Az agyagásványok m eghatározására végzett 
differenciál term ikus elemzés (DTA) görbéi (6 . 
ábra) alapján azonos gyakorisági arányban 
m ontm orillonit és illit jelenlétét állapítottuk 
meg.

A m ontm orillonit csoport ásványainak 
DTA-görbéit három  endoterm  és egy exoterm  
csúcs jellemzi általában. A m ontm orillonit te r
mikus görbéjén az első endoterm  csúcs 200 °C 
alatt, az abszorbeált víz eltávozásából adódik.

Ez a folyam at reverzibilis. Az abszorbeált víz 
m ennyisége azonban függ a relatív  nedvesség
től, és a kicserélhető kationok minőségétől. Ezért 
ez a csúcs sem alakra, sem nagyságra nézve 
nem jellemző, m ennyiségi m eghatározásra nem 
alkalmas, viszont alakjából következtetni lehet 
a kicserélhető kation milyenségére. A rácsszer
kezetben lévő OH-gyökök eltávozását jelzi a 
m ásodik endoterm  csúcs 670—710 °C között. 
Ez a határérték , attól függően, hogy az Al-ot

зво
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M i n t a K utató
akna

számaszáma m ély
sége megnevezése

i. - 0 ,2 szürkésbarna sovány agyag 9.

2 . - —0,5 sárgásbarna közepes agyag 4.

3. —0,5 sárgásbarna agyag 6 .

4. - 0 ,7 szürkésbarna sovány agyag 2 .

5. —0,8 sárga, szürkefoltos sovány ag. 1 .

6 . - 1,0 sötétszürke (fekete) kövér ag. 4.

7. - 1Д barnásszürke agyag 7.

8 . - 1Д
sárgásbarna, szörkefoltos 

sovány agyag 1 .

9. - 1 ,6
sárgásbarna limonitos 

köz. agyag 2 .

10 . —1,7 barnásszürke közepes agyag 6 .

1 1 . —1,4 szürkésbarna iszapos agyag 7.

12 . —0,8 barnássárga iszap 4.

13. —1Д
barnássárga iszapos 

finom homok
6 .

14. —1,9 szürke finom homok 2 .

6. ábra. A  felszínközeli képződm ények DTA görbéi

Fe vagy Mg helyettesíti-e, egészen 400—800 °C 
között változhat. Sok esetben alig észrevehető 
a harm adik endoterm  csúcs 900 °C-nál, amikor 
a rácsszerkezet teljes széteséséről van szó. Az 
oktaéderréteg helyettesítéseitől függően, pl. ha 
az Al-ot Fe helyettesíti, az endoterm  csúcs 
teljesen eltűnhet.

Az illit DTA görbéje kevésbé jellemző, m int 
a montmorillinoté. A csúcsok kevésbé kifejezet
tek, kisebbek és tompábbak. Sokkal inkább 
ásványcsoportról, m int egyetlen ásványról 
beszélhetünk görbéinkből ítélve.

Az 5. és 8 . jelű görbék 840 °C, ill. 870 °C- 
nál látható csúcsai klorit jelenlétét bizonyítják. 
A klorit DTA-görbéjén két endoterm  csúcs van, 
egyik 650 °C körül, a másik 850 °C táján. Gyak
ran az első csúcs alacsonyabb hőm érsékleten 
jelentkezik (12. vagy 9. jelű görbe) és a máso
dik csúcs csaknem teljesen el is tűnhet (1 0 . és
4. jelű görbék).

A szilikátok közül a m uszkovit jelenléte 
m utatható még ki a 750—950 °C között szélesen 
kirajzolódó endoterm  csúcsa alapján (3. és 13. 
görbe).

A finom homokból készült 14. jelű  görbe 
570 °C-nál látható endoterm  csúcsa nagy m eny- 
nyiségű kvarc jelenlétét bizonyítja.

A bem utatott 14 m inta DTA görbéje alap
ján a m inták százalékos arányban az alábbi 
ásványokat tartalm azzák:

2 %  dolomit 
2 %  lim onit 
5% kvarc

5% muszkovit 
16% kalcit 
16% klorit 
16% m ontm orillonit 
16% illit
2 2 %  szerves anyagok
A holocén agyagok jellemző agyagásványa 

tehát a m ontm orillonit és az illit.

Talajvízzel kapcsolatos m egfigyelések

Építésföldtanilag nemcsak a függőleges 
talajvízszintváltozási periódusok évi és sokévi 
szélső értékeinek ism erete fontos, hanem  lé
nyeges, a talajm echanikai vizsgálatok során ál
talában nem elvégezhető olyan regionális folya
m atok regisztrálása is, mely a vízszintes talaj
vízmozgásokat, áram lási irányokat jelöli ki. 
A térképezett terü lete t É-on és Ny-on a Maros 
és a Tisza folyók övezik, ami a terület nagy 
részére ható általános horizontális talajvízáram 
lás lehetőségét feltételezi. A folyók vízszint- 
változásainak hatása, a laza fiatal üledékekben 
felgyülem lett talajvíz vízszintes irányú mozgá
sát, kölönösen a folyókhoz közelebbi terü let
sávon, feltehetően felgyorsítja. Az így jelent
kező leszívó és visszaduzzasztó hatás által elő
idézett, turbulens áram lás során lehetőség nyí
lik a talajvíz kémiai jellegének változékonysá
gára, ill. az idő függvényében a sókoncentráció 
kiegyenlítődési tendenciájára.

Az 1973 decemberében a fúrásokban egy
idejűleg m ért nyugalm i talajvízszintek adatai
ból m egszerkesztett izovonalas térkép (7. ábra) 
izovonalai a vártnál lényegesen kisebb m érték
ben igazolták a folyók talajvízre gyakorolt hatá
sát. A M aros-torkolat térségében, különösen a 
Tisza—Maros szögben az izovonalak csaknem 
párhuzamosan, a folyókhoz közeledve csökkenő 
távolsággal futnak, ezzel szemben a Tisza Holt- 
Marostól DNy-ra eső dél-újszegedi szakaszán az 
izovonalak bár a folyóval nagyvonalakban pár
huzamosak, azonban nem sűrűsödnek úgy be, 
m int a Maros torkolatánál, és kisebb-nagyobb 
lokális dómokkal, ill. helyi depressziókkal zavar
tak  az izovonalak közötti területek. E jelenség 
pontosabb értelm ezésére a folyóktól távolodva 
növekvő távolságokra, 15 db talaj vízszintészlelő 
ku tat telepítettünk a két folyóra merőlegesen 
(egymásra is merőlegesen!). A 15. talajvízszint- 
észlelő ku tat a Holt-Maros térségében helyeztük 
el (2. ábra). Az észlelőkutakat 4 db betongyű
rűvel, ill. téglából rakott béleléssel kiképzett 
ásott kút megfigyelésével egészítettük ki. Az 
észlelési helyeken a talajvízszint változásait 
1974. október 11. és 1975. január 20. közötti 
időben, három naponkénti vízszintméréssel rög
zítettük. A mérési eredm ények az idő és relatív 
vízszintváltozások függvényében a 8 . ábrán 
láthatók. A felső grafikonon a Tiszára, a kö
zépsőn a M arosra merőlegesen telepített ta la j
vízszint-észlelő kutak, az alsó grafikonon pedig a 
„semleges” területen  kiképzett kutak szintvál
tozásait m utatjuk  be. A jobb elkülöníthetőség 
kedvéért az ásott kutak vízszintváltozásait vas
tagabb folytonos vonallal jelöltük.
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8. ábra: A  ta lajvízszinté szlelő ku tak és az észlelt ásott 
kutak vizének szintváltozásai 1974. ölet. 11. és 1975. 

január 20. között.
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9. ábra: A  Tisza és a Maros v ízszin tjének  változása  
Szeged, ill. M akónál 1974. okt. 11. és 1975. január 20. 
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A megfigyelési idő az általánosan elfogadott 
alacsony, ha úgy tetszik minimális talajvíznívó 
és a kezdődő talajvízszint-em elkedés idejével 
esett egybe. Kedvezően befolyásolták a várható 
vizsgálati eredm ényünket a két folyón ezen idő
ben levonuló árhullám ok. A 9. ábrán szaggatott 
vonallal a Maros, a folytonos vonallal a Tisza 
vízszintváltozásait rögzítettük egyidőben. Jól 
láthatóan egy nagy és két kisebb árhullám  le
vonulása okozta vízszintemelkedés hato tt a 
megfigyelt időben a folyók m entén a talajvízre!

Ezeket az adatokat összevetve m egállapít
hatjuk, hogy mind a Tisza, m ind pedig a Maros 
folyók talajvízre gyakorolt hatását elsődlegesen 
az első három talajvízszintészlelő kútban re
gisztrálhatjuk, m elyek folyóktól m ért távolsága 
nem haladja meg a 200 m -t. További 200 m-es 
zónán belül egy másodlagos, m érsékelt hatás 
figyelhető meg. A terü let többi részén, m int azt 
a 8 . ábra alsó grafikonján látjuk, nem, vagy 
csak kis valószínűséggel kell a két folyó ta la j
vízre gyakorolt hatásával számolni.

Természetesen ezeket a m egállapításokat a 
kutak rendszeres észlelésével, vízszintváltozá- 
saik rögzítésével tovább kívánjuk pontosítani, 
éppen úgy, m int a térképezéssel felhalmozódott 
óriási adatm ennyiség feldolgozása adta lehető
ségek további kiaknázását.

Д-р И. Касаб

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
КАРТИРОВАНИЕ Г. УЙСЕГЕД

Начатое в нашей стране едва десять лет назад, 
инженерно-геологическое картирование проводит
ся или частично уже закончено в городах различ
ных горных и холмистых районов страны. Карти
рование же города Уйсегед отличается тем, что 
впервые здесь осуществляется инженерно-геологи
ческое картирование в венгерском городе, располо
женном в низменном районе.
В статье рассматривается цель картирования; изла
гается составленный проект программы; показыва
ется площадь, подлежащая сбору данных; излага
ются проведенные лабораторные анализы и состав
ляющиеся варианты карт. Затем подробно излага
ются новые геологические знания, полученные 
в процессе проведенных работ, с особым вниманием 
на минералогический состав и петрографические 
особенности приповерхностных пород. Наконец, 
дается отчет о проведенных наблюдениях за поло
жением уровня и движением грунтовых вод, на 
что оказывает подчеркнутое влияние дренирующая 
или восполняющая деятельность обеих близко 
расположенных рек (Тисса и Марош).


