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k ö s z ö n e t n y íl  v á n í t á s

Szeged története a régmúlt időkbe nyúlik vissza. A z agatizek és 
jazigok Partiscum nevű városa éppen a mai Szeged helyén volt, olvasha
tó e tanulmányban. A z Alföld csaknem legmélyebb pontján elhelyezke
dő „napfény” városunk a történelmi viharok és gyakori árvizek pusztí
tásai után alig több, mint 100 éve kapta meg mai arculatának alapjait.

E  könyv több mint egy évtizedes komplex kutatás eredményeinek 
igen gazdagon illusztrált bemutatása, összefoglalása, részletesen elemzi 
Szeged felszinközeli építésföldtani adottságait lehetővé téve ezzel 
a döntésthozó szakemberek, várost szerető lokálpatrióták és a város 
vezetői számára, hogy tovább szépítsék városunkat.

Köszönet illeti ezért a kutatásban résztvevő valamennyi intéz
ményt, vállalatot és mindazon szakembereket, akik igyekezve tudásuk 
maximumát adni, elősegítették e könyv megjelenését.

Kívánom, hogy a munkában résztvevők szakmaszeretete, a város 
iránti felelősségérzete tovább fokozódjon és a sorok közt rejlő kezde
ményezőkészség és lehetőség a városfejlesztés minden területén kibon
takozhasson, hogy a tudományos eredmények gyakorlati életünkben 
minél szélesebb körben érvényesülhessenek és ezen keresztül szépítsék, 
gazdagítsák városunkat.

Dr . Cso n k a  Is t v á n  
Szeged megyei városi Tanács 

általános elnökhelyettese
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ELŐSZÓ

A mérnökgeológia nem korunk találmánya. Az ókori kultúrák ismertebb és szerencsésebb 
területein olyan, a természeti környezetbe beleülő épületekkel, műtárgyakkal -  várak, városok, 
akvadukt és viadukt, vagy éppen műút -  maradványokkal találkozunk, melyek láttán jogosan csodál
kozhatunk, müyen földtani és műszaki ismeretekre alapozva építették fel ezeket így, hogy még ma
-  több száz év, esetleg évezred után -  is állnak, sőt, vannak építmények, melyeket ma is használnak.

Természetesen mai építményeink karcsúbbak, anyagtakarékosabb szerkezeti elemekből épülnek 
és térségükben a kőzetekről pontosabb fizikai-mechanikai és szüárdságtani ismereteink vannak. 
Építményeink gazdaságos és biztonságos tervezéséhez, kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez elengedhe
tetlenül szükséges a földtani-környezeti tényezők részletes átfogó ismerete, melyet a mérnökgeoló
giai, építésföldtani vizsgálatok biztosítanak. A mérnöki létesítmények tervezési és beruházási rendjében 
többlépcsős tervezés vált gyakorlattá. A mérnökgeológiai vizsgálatoknak és így a térképezésnek is
-  méretarány tekintetében -  célszerű az egyes tervezési fázisokhoz alkalmazkodnia.

A hazai rendszeres mérnökgeológiai térképezés alig két évtizedes múltra tekinthet vissza.
A kezdeti igényeknek és helyzetnek megfelelően városainkban az 1:10 000 méretarányú építés- 

földtani térképezés terjedt el. A térképek tematikus csoportosításban atlaszba kerülnek. A térképválto
zatok számát és tartalmát elsősorban a földtani felépítés, az építésföldtani viszonyok, a feltárások 
mennyisége és minősége, valamint a tervezett (vagy ismert) területfelhasználási követelmények hatá
rozzák meg. Szeged építésföldtani térképezésekor ezeket az információkat 40 térképváltozaton 
foglalták össze.

A jelen kiadvány formai kiállítása, terjedelme, rutinosan szerkesztett és igényesen kivitelezett 
ábra és meüéklet anyaga -  összességében megjelenése -  hatalmas munkát tükröz. A tanulmány elérte 
kitűzött célját, vagyis az elvégzett építésföldtani térképezés során rendszerezett óriási adatmennyiség
ből feltárni a felszínközeli képződményekre és a talajvízre vonatkozó összefüggéseket és törvényszerű
ségeket. Helyesnek és jelentősnek tartom azt a törekvést, hogy a komplex vizsgálat eredményeit 
a gyakorlati igényekhez kívánja igazítani.

A korábbi, hazai építésföldtani térképezések mindegyike változatos domborzati és földtani kör
nyezetben folyt. Szeged térsége az első, ahol kizárólag síkvidékre, pleisztocén és holocén laza üledékes 
kőzetekre, a vele összefüggő regionális talajvíz problémára kellett felvételi módszert kidolgozni.

A tanulmány 120 km^-re kiterjedő számtalan helyszíni megfigyelés, mérés, valamint a hozzá 
kapcsolódó igen széles körű laboratóriumi vizsgálat eredményeit, súlyuknak megfelelő arányban, 
három fejezetre tagolva foglalja össze, és az eredményeket térképeken megfogalmazott szintézisben 
tárja a szakmai nyilvánosság elé.

Bízom benne, hogy a gyakorlati felhasználás terén is megállja helyét e tanulmány, és sokoldalú 
hasznos segítséget tud nyújtani a városrendező, településfejlesztő, környezet- és városvédő, beruházó, 
tervező és kivitelező feladatok megoldásán fáradozó szakembereknek.

DR. FODOR TAMÁSNÉ 
KFH tanácsos
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BEVEZETÉS

A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI

Az ország természeti erőforrásainak kutatását és feltárását, mint tudományos célki
tűzést ERDEI Ferenc akadémikus a természeti erőforrások teljes körére kiterjedően 
jelölte meg.

A népgazdasági szükségletek meghatározó szerepének érvényesítésére való törekvés 
a tudományos kutatást a gyakorlati, társadalmi-gazdasági igények elősegítésére irányí
totta. Az UNESCO meghatározása szerint természeti erőforrások azok a természeti adott
ságok, melyek a termelés adott fejlettségi szintjén gazdaságosan hasznosíthatók a társada
lom anyagi szükségleteinek kielégítésére. így természeti erőforrásként értelmezzük pl. 
a tájalkotó természeti tényezőket, a felszín alatti vizeket stb. A kutatási főirány legfonto
sabb célkitűzése között szerepel pl. a felszín alatti vízfajták minőségének vizsgálata, 
a földtani és geofizikai adatfeldolgozás tökéletesítése, a természeti környezet egyen
súlyának megbontását előidéző hatások idő- és térbeli feltárása (lásd pl. mérnökgeológiai 
kutatás) stb.

A 24/1976. ÉVM-MTTH együttes közleménye, mely a települések koordinált 
fejlesztésének irányelveit tartalmazza, kimondja, hogy a városok és a vonzáskörzetükbe 
tartozó községek összehangolt fejlesztését közös fejlesztési és rendezési tervvel kell meg
alapozni. Ugyanakkor a KGST Földtani Állandó Bizottsága Mérnökgeológiai Szekciójá
nak 1960-ban elfogadott megfogalmazása szerint a mérnökgeológia olyan tudományág, 
mely az építési tevékenység minden fázisában értelmezi a természeti (földtani, hidro
geológiai, földrajzi stb.) adottságokat. Szintetizáló munkája eredményeképpen a legcélsze
rűbb területfelhasználást, a legmegfelelőbb műszaki megoldást teszi lehetővé, és biztos 
alapot ad az alternatív műszaki és gazdaságossági elemzések elvégzéséhez. A mérnökgeo
lógiai vizsgálat prognózist ad a kőzetek várható viselkedéséről, a kőzetet kialakulásában, 
történeti múltjában és helyzetében vizsgálja, figyelemmel az antropogén hatásokra is, és 
ezekből vonja le következtetéseit.

A mérnöki, különösen az építőmérnöki, városrendezési és településfejlesztési 
gyakorlat igényli a tervezett létesítménynek vagy beruházásnak a természeti adottságok
kal, ill a természetes környezettel várhatóan kialakuló kapcsolatának és kölcsönhatásának 
előzetes ismeretét. Ezen a területen nagy jelentőségű volt az 1950-es évek végén előírt 
ún. talajmechanikai vizsgálatok rendszerének kötelező bevezetése.

A nagyobb méretű település- és településhálózat-fejlesztéshez szükség volt azonban 
olyan jellegű szintetizáló kutatásokra is, melyek áttekintést adnak a város és környéke 
valamennyi műszaki földtani adottságának, jellegzetességének helyzetéről, és ezzel mint-
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egy háttérül szolgálnak a talajmechanikai szakvéleményeknek. Ez a szintetizáló kutatás 
az építésföldtan.

1973-ban a Magyar Állami Földtani Intézet kutatási céljavaslatot terjesztett fel 
„Dél-Újszeged építésföldtani adottságának felderítő fázisú kutatása" címmel. A Központi 
Földtani Hivatal a javaslatot elfogadta, és gyakorlatilag megkezdődött Szeged építés- 
földtani térképezése. A térképezés három ütemben történt, ill. most is folyamatban van.

1. 1973-75 között „Újszeged" jelű 1:10 000 méretarányú mintaatlasz elkészítése 
(24 lap),

2. 1974-79 között a térképezés során mélyített 15 db talajvízmegfigyelő kút 
rendszeres észlelése, a talajvíz és a két folyó (Tisza és Maros) kölcsönhatásának kutatása,

3. 1980-tól várhatóan 1989-ig részletes építésföldtani térképezés Szeged és térsége 
területére. A belterület 1:10 000 méretarányú felvételezése 4 lapon 19 8 0 -1985-ben, míg 
a csatlakozó külterület 1:25 000 méretarányban 5 lapon 1985-1989 között.

A kutatást a MÁFI Dél-alföldi és Budapesti Területi Földtani Szolgálata vezetésével 
a JATE Természeti Földrajzi Tanszéke, Földtani és Őslénytani Tanszéke, Ásvány- és 
Teleptani Tanszéke, valamint Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke, a KLTE Ásvány- 
és Teleptan Tanszéke, a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Geotechnika 
Osztálya, az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, az AGROBER Csongrád megyei Kiren
deltsége, a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, a Szegedi Tervező Szövetkezet, az 
Alsótiszavidéki Vízgazdálkodási Társulások Egyesülése és a Váci Magasépítő Közös 
Vállalat végezte.

A még folyamatban lévő kutatás keretében lezárult a 4 belterületi 1:10 000 ma. lap 
felvételezése, elkészültek a „Kiskundorozsma", „Tápé", „Móraváros" és „Újszeged" 
jelű lapok atlaszai. Az így nyert adatbázisra alapuló információk felhasználásával készí
tettem el tanulmányomat, szem előtt tartva a tudományos eredmények népgazdasági 
szintű felhasználhatóságának igényét, és annak szükségességét, hogy a kutatási eredmé
nyek minél előbb beépülhessenek a környezetét alakító emberi tevékenység mindennapi 
gyakorlatába.

A KUTATÁS CÉLJA, TERÜLETE ÉS MÓDSZERE

Kutatásunk célja tehát az elvégzett építésföldtani térképezés során rendszerezett 
hatalmas adatmennyiségből feltárni azokat a felszínközeli képződményekre, réteg- és 
talajvízre vonatkozó összefüggéseket és törvényszerűségeket, melyeket a gyakorló mér
nök építési, városrendezési, településfejlesztési munkájakor Szegeden és környékén 
közvetlenül fel tud használni.

A kutatás területének lehatárolása már kevésbé kategorikus. A szorosabb értelem
ben vett kutatási terület a négy 1:10 000 ma. építésföldtani térképezéssel feltárt — mint
egy 120 km2-nyi, zömmel Szeged belterületére kiterjedő terület. Az la. ábrán látható 
térképszelvény felosztás szerinti számú, elnevezésű és jelű területekről van szó. Tágabb 
értelemben, az összefüggések kapcsolatrendszerének megértése miatt azonban ide tartozik 
a Tisza-Maros torkolatvidék teljes területe, sőt bizonyos esetekben még az egész dél
alföldi régióra is kitekintésre volt szükség.

A kutatás ideje gyakorlatilag az 1972-1985 közötti tizenhárom év. A kutatás

6



7

la
-b

. á
br

a.
 A

z 
19

73
-b

an
 k

és
zü

lt 
pr

og
ra

m
te

rv
ez

et
 

(a
)és

 a
 m

ód
os

íto
tt 

(b
) 

ép
íté

sf
öl

dt
an

i t
ér

ké
pe

zé
s v

ég
leg

es
 s

ze
lv

én
yf

el
os

zt
ás

a



A laza, szemcsés, üledékes kőzetek osztályozásának  
és elnevezésének összehasonlítása

Í .  táblázat

O sz tá 
ly o z ó

Átmérő ínin-ben

2,0 0,5 0,25 0,2 0,1 0,06 0,05 0,02 0,005 0,002
I I  1 1 1

1. durva
homok

közepes
homok

apró
homok

finom
hom ok

durva
kőzetliszt

finom  kőzetliszt

2. durva
homok

közópszemű
homok

apró
homok

finom
homok

durva
kőzetliszt

finom  kőzetliszt

3. durva
homok

közepes
homok

finom
homok

hom okliszt iszap

4. durva
hom ok

középszemű
homok

apró-
szemű
homok

finom 
szem ű
hom ok

homokliszt finom
kőzet
liszt
(iszap)

durva
agyag

1. A Balaton környéke 10 000-es építésföldtani térképsorozata, „Tihany” c. magyaráz·') kötet.
2. Az „Irányelvek a 10 000-es méretarányú mérnökgeológiai térképezéshez” c. Központi Föld

tani H ivatal kiadásában megjelent kézirat (1971).
3. Az MSZ 14 045/4. — 69 lap jelű magyar szabvány.
4. A mérnökgeológia alapjairól és módszereiről Budapesten, 1975-ben megrendezett nemzetközi 

továbbképző UNESCO tanfolyam anyaga.

módszerének meghatározása már távolról sem ilyen egyértelmű. A hazai építésföldtani 
térképezés -  Tihany, Eger, Esztergom, Miskolc, Salgótarján, Budapest, Pécs -  mind 
dombos, hegyes vidéken történt, ahol a mérnökgeológia módszereinek alkalmazására 
széles skála állt rendelkezésre. A legkülönbözőbb körű laza, átmeneti és szilárd szálban- 
álló kőzeteket elemezték, változatos földtani kifejlődésben és tektonikai viszonyok 
között. Szeged esetében földtani kor szempontjából a felszínközeli földtani képződmé
nyek között csupán holocén és pleisztocén elkülönítés lehetséges. Nincsenek átmeneti és 
szilárd kőzetek, értékelhető tektonikai jelenségek. Nagy kiterjedésű allúvium negyedkori 
laza üledékével volt tehát dolgunk, melynek megnevezése igen sok vitára adott okot. 
A hazai építésföldtan ugyanis nem vette át a talajmechanikai nevezéktant, ugyanakkor 
a mérnöki gyakorlat kizárólag azt használja. Jelen munkámban a Szeged építéstöldtani 
térképezésénél használt nevezéktant követtem.

A nevezéktan szerepének fontosságát nem kell külön is hangsúlyozni, de példaként 
vegyük a szemcsés laza üledékes kőzeteket. A talajmechanika eleve nem beszél kőzetek
ről, hanem minden, általa feltárt réteget talajnak nevez. így pl. kötött talajok, szemcsés 
talajok, termett talaj stb. Az MSZ. 14045/4 lap 2.21 pontjában a földtani nevezéktantól 
eltérően a szemcsés kőzeteket az alábbiak szerint nevezi:
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Szemcseátmérő Kőzet neve
0,5 2 mm durva homok
0,25 0,5 mm közepes homok
0,10 0,25 mm finom homok
0,02 0,10 mm homokliszt

Egyéb jellemző tulajdonságai miatt bizonyos esetekben a homokliszt még sodorható 
is lehet, amikor is az ún. kötött talajok osztályozására használatos plasztikus indexszel jelle
mezhető. Ilyen esetben kérdés, hogy szemcsés vagy kötött talaj féleségről van-e szó. A szem
csés üledékes kőzetek osztályozásának összhasonlítását az 1. táblázatban foglaltam össze.

A gyakorlati felhasználhatóságra tekintettel célszerű az MSZ. 14045 szabvány 
lapjaiban foglalt nevezék és módszer használata, egyrészt, mert -  mint azt az 1. táblázat 
is mutatja -  a mérnöki gyakorlatban kialakult és meghonosodott osztályozás és az alkal
mazott elnevezés eltér az építésföldtanban használttól, másrészt, mert sem a nemzetközi, 
sem a hazai mérnökgeológiai, építésföldtani osztályozás nem egységes, nincs még időt 
állónak mondható osztályozási rendszer. Ez a körülmény szükségessé tette a földtani ku
tatási módszerek és a geotechnikai módszerek egyidejű alkalmazását (adatgyűjtést és fel
dolgozást, ahol lehetett matematikai, statisztikai módszereket), terepi bejárást, rendszeres 
helyszíni méréseket, folyamatos mintavételezéseket adatsorok felállításához, laboratóriu
mi vizsgálatokat, kamerális munkafolyamatokat, ábrák, térképek szerkesztését stb.

A település felszínközeli, antropogén hatásoknak kitett földtani képződményeinek 
jobb megismerése érdekében fogalom össze a múlt eredményeit.

A belváros térsége már a legrégibb időkben települési hely volt. Az agatizek és jazi- 
gok Partiscum nevű városa éppen Szeged helyén állott. A tatárdúlás után a megfogyott 
lakosság helyére telepített lakosok védelmére IV. BÉLA megépíttette a várat, és önálló 
városi joggal ruházta fel a települést. A törökök pusztítása után I. LlPÓT idejében a város 
akkori állapotáról Lambion mérnökkari tiszt készített felvételt. Részeltesebb leírást 
DOC La CROIX Pait mérnökkari ezredestől ismerünk 1712-ből, aki elkészítette az első 
térképet is a városról. Három szigetszerű kiemelkedésről írt, mely a Vár és Palánk, Alsó
város valamint Felsőváros néven volt ismeretes. Az utóbbi hat szigetcsoportból állt, 
és az egyes kisebb szigeteket keskenyebb—szélesebb ártéri mezőségek vették körül. 
A lakosság száma ekkor 9000 volt. Mint határváros, a török elleni hadműveletek közép
pontjává vált, és fontos átkelőhelyként szerepelt Erdély és Bánát felé.

Fordulópontot jelentett az 1712. évi hatalmas árvíz, mely csupán a Várat és 
a Palánkot kímélte meg a pusztulástól. Az újjáépítést előbb új helyre, a Tisza-Maros 
szög fölött tervezték, azonban az ún. Eugénius-sánc megépítésével mégis eredeti helyén 
maradt a város. Az Eugénius-sánc egy 19 m széles, vízzel telt árokból és 6 m korona- 
szélességű töltésből állott, rajta négy kapuval, mely Szabadka, Buda, Csongrád, ill. hajó-

SZEGED ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSE

A város kialakulásának rövid története
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hídon keresztül Arad és Temesvár felé vezetett. A nagyszabású építkezés előidézte forga
lom a város fejlődésének és a lakosság további gyarapodásának lett megalapozója.

Az 1747-ben készült Kaltschmidt Ábrahám-féle térkép szerint, az eredeti Palánk 
már teljesen beépült, de az Eugénius-sáncon belül még hatalmas üres területek voltak 
(a mai Széchenyi tér helye). A sánc külső részéhez már közvetlenül csatlakoztak Alsó- 
és Felsőváros házai. E városrészek lapályait sorra feltöltötték és beépítették. Az akkori 
állapotokat, a város ősi magjának XVIII. századi képét, BALLA ANTAL 1776-77-ben 
készült térképéről ismerjük (I. melléklet). 1780 után alakult ki Rókus városrész, mely 
Újváros néven is szerepelt. Az 1800-as években egymás után épültek a különböző köz
egészségügyi-, közgazdasági-, közművelődési- és társadalmi intézmények. Felépült az 
új városháza, elkészült az első csatorna és útburkolat, rendszeres gőzhajójáratok indultak, 
megépült a Pest-Szeged-Temesvár vasútvonal, felépült a színház, és lefektették az első 
vízvezetékhálózatot (1857). Elkészült a gázgyár (1865), malmok és különböző gyárak 
épültek, Rókusból egész új városrész lett, és ekkor jött létre Móraváros. Közben elemi 
csapások pusztítottak: tűzvész és főleg bel- és árvíz. 1816-ban pl. az eredetileg 4 -6  m 
mély ásott kutakból kézzel lehetett meríteni a vizet, és Szegedről csak hajón lehetett 
Hódmezővásárhelyre jutni (2. ábra).

1855-ben a csatornákon tört fel a víz, majd 1877-ben egész Újszegedet elöntötte 
az árvíz. A megszaporodott árvizek okát a Tisza szabályozásának előrehaladtával magya
rázták. A beszabályozott mederben folyó vízben az árlevonulás felgyorsult, és a megnöve
kedett víztömeg gyakorlatilag visszaduzzadt a szűk szegedi kanyarban. Ez okozta a talaj
vízszint megemelkedését ebben az időben.

A nagy árvíz előtti Szegedről MARÓTHY MÁTYÁS a város főmérnöke készített 
várostérképet 1848-ban (I. melléklet).

1879. március 5-én Dóc község határában, Petresnél, Szegedtől 25 km-re a megduz
zadt Tisza átszakította az árvédelmi töltést. A kitörő víz átbukott a sövényházi (ma 
Sándorfalva) és az algyői töltéseken, és észak felől zúdult a város felé. A víztömeg másik 
része elöntötte Fehértó és Dorozsma térségét. Végül március 12-re a Makkoserdő alatt 
betörve, elárasztotta Szegedet. Először a legközelebb fekvő Rókust, majd Felsővárost, 
Palánkot és a Belváros alacsonyabb részeit, végül Alsóvárost borította el. Reggelre a Vár 
és közvetlen környéke kivételével, az egész város víz alá került. 6000 ház omlott össze, 
és több mint 150 ember esett áldozatul. A katasztrófa okát a várost védő kellő erősségű 
és kellő magasságú töltésrendszer hiányában kell keresnünk. (A történtekre és jelentősé
gére jellemző az a nagyszámú irodalom, mely a témával foglalkozik.)

Az árvíz utáni rekonstrukciós tervet LECHNER LAJOS készítette el és irányította 
WEIN AURÉLlal közösen. A helyreállítás során igen nagy feladatokat kellett megoldani: 
a város feltöltését, a rakpart kialakítását, a körtöltés, az állandó közúti híd, a főcsatornák 
és az új lakóházak tömegének felépítését. Csupán a város feltöltéséhez több mint másfél 
millió m3 földet használtak fel. Az akkori szakemberek és illetékesek felismerték, hogy 
ilyen nagyságrendű munkálatokhoz szükséges a felszínközeli képződmények mérnöki 
célú feltárása, megismerése. A munkálatokról már a következő évben megjelent a „Talaj
fúrások Szegeden'’ című kiadvány (Burger G. Könyv és kőnyomdája, Szeged 1880). 
Sajnos a címoldal a szerzőt nem tüntette fel. A szöveges részből azonban megállapítható, 
hogy a fúrási munkát ZSIGMONDY VILMOS irányította, az eredményeket KUKLAY BÉLA 
mérnök értékelte, magát a beszámolót is ő írta.
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2. ábra. Szeged és környéke az 1800-as évek elején



3. ábra. Az első mérnökgeológiai kutatás fúrási helyei 1880-ban
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A kutatás során 63 db fúrást mélyítettek le a 3. ábrán feltüntetett helyeken. A 15— 
40 m-es fúrások az akkori fűrástechnológiával igen jelentős feltárási melységnek számíta
nak. A feltárt rétegekből kb. 1200 db mintát vettek. Természetesen a mintákat laborató
riumi vizsgálatokkal nem minősítették, hiszen a ma már rutin vizsgálatnak számító leg
egyszerűbb azonosító vizsgálatok is akkor még ismeretlenek voltak a hazai viszonyok 
között. (A szemcseeloszlás és a képlékenységi határok vizsgálata -  ATTERBERG munkás
sága -  is későbbi keletű.)

A fúrások eredményeit KUKLAY B. 13 db kőnyomatos rétegszelvényen és 3 víz
szintes metszeten (térképen) értelmezte szöveges magyarázóval (magyar és francia nyel
ven). A Tiszát harántoló rétegszelvényét a 4. ábra, míg a Tisza 0,00 pontja (akkor sem- 
pontja = 73,808 mAf) felett +3,0 m magasságban képzelt vízszintes metszetet a II. mellék
let mutatja.

A Tisza jobb partján a feltöltés, ill. humuszos réteg alatt sárga, kötött rétegsort 
tártak fel, melynek felső 2- 3 méterét „homokos agyaginak, alsó 6 -7  méterét „zsíros 
agyaginak nevezték el. Alatta „kék agyag" és „szürke homokos agyag" rétegeket különí
tettek el. A kutatás nem terjedt ki a Tisza bal partjára, az újszegedi területre. Végered
ményben az akkor megismert rétegsort közel helyesen ítélték meg. A mélyen fekvő kék 
agyag kemény kifejlődését a fedőt alkotó rétegsorról átadódó geosztatikai feszültséggel 
magyarázták, és a rakpait csúszásait a talajvízáramlással hozták kapcsolatba.

Szeretném hangsúlyozni KUKLAY BÉLA árvízi királyi biztos segédmérnök mun
kásságát, aki a leírtak alapján méltán tekinthető a hazai mérnökgeológiai kutatás 
„atyjának". Az általa elvégzett, térképező értelmezéssel készült, fúrásokon alapuló 
vizsgálat egy egész város területére terjedt ki, és gyakorlatilag mérnökgeológiai alapját 
képezte a mai, alig több mint száz éves Szeged város újjáépítésének. A rekonstrukciós 
tervet az ő munkájára alapozva készítette el LECHNER LAJOS. Megindult a város csator
názása. az árvíz elleni hatalmas gátépítés, a nagyarányú útburkolás, a rakodópart építése, 
és a hajóhíd helyébe megépült a közúti híd. A vízellátás javítására artézi kutat fúrtak, 
különböző gyárakat, üzemeket nyitottak stb. A gyors ütemű fejlődés új alaprajzú, új 
terepszinten emelt, emeletes bérházakkal, aszfaltozott utakkal kiépített belvárost hozott 
létre. A fellendülést az első világháború állította le.

Szeged ipari termelésének kialakulását a nagy árvíz utáni fellendülés eredményezte. 
A város és környéke mindig kitűnő bázisterület volt a könnyű- és élelmiszeripar számára, 
mely korábban kizárólag a tájjelegű mezőgazdasági termények feldolgozására alapozódott. 
Jelentős volt -  a kedvező tiszai szállítás következtében — a távoli vidékek fáját feldolgozó 
faipara. Ma Budapest után az ország legnagyobb könnyűipari központja.

A párt és a kormány ipartelepítést decentralizáló, Budapest ellenpólusainak kifejlesz
tésére irányuló politikája következtében a II. ötéves terv időszakában a város az intenzív 
ipari fejlesztés szakaszába lépett. Jellegzetes ipari övezetei a lakóterületektől nyugatra 
helyezkednek el. Kisebb ipari övezetek alakultak ki a vágóhíd, a teherpályaudvar és az 
újszegedi vasútállomás közelében, de jelentős méretű és munkahely sűrűségű üzemek éke
lődtek a lakóterületekbe is.

A város településszerkezeti adottságát a Tisza és az 1879-es árvíz után kialakult 
körgyűrűs-sugaras rendszerű utcahálózat jelenti. Továbbfejlesztését 1996-ig a szegedi 
oldalon a külső körút kiépítéséig, az újszegedi oldalon Dél-Újszeged beépítésével tervezik. 
Ez ideig újabb területeket igénybevevő fejlesztést nem ütemeztek elő, hanem a jelenlegi
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városszerkezet adta lehetőségeken belül fokozott szerepet kap a rekonstrukció. Nagy 
távlatban (1996 után) a tömeges lakásépítés számára új, összefüggő területek kijelölése 
szükséges. A fejlesztés iránya — a jelenlegi elképzelések szerint — a várostól Ny-i irányba 
fog történni. A sportrepülőtér lakóterületként történő kiépítése nagy távlatban lehetővé 
teszi Kiskundorozsma-Mihálytelck-Ságváritelep és Hattyastelep összeépülését, nagyváro
si szintű ellátásának lehetőségét.

Az építésföldtani térképezés szükségessége

A mai Szeged építészetileg alig 100 éves múltra tekint vissza. Az 1879-es nagy árvíz 
utáni újjáépítés, ill. rekonstrukciós munka két részre tagolódott:

a) Szeged teiepülésbiztonságának fokozása,
b) egy korszerű, új város létrehozása (természetesen az akkori elképzelések szerint).

A településbiztonság fokozására megépítették a 13,0 km hosszú, félkör alakú kör
töltést, mely a jobb parti városrészt észak, nyugat és dél felől körülveszi. A körülfogott 
kb. 2800 kát. hold egyenetlen, gödrös 6 -7  m-rel is az „árvízbiztos” szint alá nyúló, és 
általában igen alacsony területet, egy ún. „eszményi nívó"-ra akarták feltölteni. A Kis
körúton belül 82,00 mAf, a Nagykörúton belül pedig 80,80 mAf szintre akarták emelni 
a terepszintet. Először a Kiskörutat és a Nagykörutat töltötték fel a kívánt magasságra, 
melyek így, mint árvízi védgátak működtek, majd a körutakat keresztező 7 sugárutat 
emelték meg. Fokozatosan kezdték végrehajtani az utcák, sőt a beépítés sorrendjében 
a telkek feltöltését is. A belvizek elvezetéséről, ill. a tiszai recipiensbe való juttatásáról 
azonban nem gondoskodtak. A Szeged számára gyakorlatilag kivitelezhetetlen feladatot 
természetesen nem tudták a tervek szerint elvégezni. így jött létre a szegedi városkép 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 
a ház továbbra is emeletes maradt. A város külső részein viszont az előírásosan eszményi 
nívóra épített házak szinte gólyalábon állnak a feltöltetlen utcaszint felett. Pincéjük 
a terepszint fölé emelkedik, a földszint pedig emeletnyi magasságra került.

A város ilyen kialakítása számtalan építésföldtani, talajmechanikai problémát tá
maszt a tervezett városfejlesztéssel szemben, közművesítés, csatornázás, szigetelés, alapo
zás szempontjából egyaránt. Tovább fokozza a problémát az a tény, hogy a város beépí
tettsége ma már a körtöltésen jóval túlhaladt, és a jövőben ez méginkább fokozódni fog. 
Ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolja a település gazdaságos és biztonságos továbbfejlő
dését a körtöltésen belüli tavak (Sintér-tó, Búvár-tó, Sancer-tavak, Rókusi téglagyári 
tavak stb.) megléte, ill. megszüntetésének az elmúlt évtizedekben kialakult tendenciája. 
A tavak feltöltését ugyanis városi szeméttel kezdték meg, ami azt jelenti, hogy alapozás
hoz, a teherbíró talajszint felett több m vastagságban változó, friss, törmelékes, vegyes 
feltöltéssel kell számolni, melyben konszolidációs folyamatokról a talajt képező alkotó
részek aránytalanul kis jelenléte miatt nem beszélhetünk. Ennek következtében az ilyen 
területeken az alapozási költségek rendkívül nagy százalékot képviselnek a beépítés során.

Valószínűleg a felszínközeli képződmények, ill. feltöltések ilyen mérvű heterogeni
tása az oka annak, hogy rendkívül változó talajvíz-agresszivitás alakult ki a város területén,
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melynek következtében kellett pl. a móravárosi városrész beépítési tervét is bizonyos 
értelemben módosítani, ill. elhalasztani.

A városrendezési, területfelhasználási ill. -fejlesztési program biztonságos és gazdasá
gos megvalósítása részletes mérnökgeológiai ismereteket feltételez. Ezen ismeretek meg
szerzésére a legalkalmasabb kutatási mód az építésföldtani térképezés, melynek keretében 
begyűjtik a térképezést megelőző' időszakban történt valamennyi kutatás vonatkozó 
adatát, részletesen feltárják a terület felszíni, geomorfológiai, természeti földrajzi, felszín
földtani, hidrogeológiai stb. adottságait. A térképezés eredménye az építésföldtani atlasz. 
A hozzátartozó magyarázó kötetekkel és teljes dokumentációval tartalmazza azokat az 
információkat, melyek lehetővé teszik a térképezett területen a városépítő és -fejlesztő 
mérnöki létesítmények elhelyezése, szerkezeti kialakítása, természeti környezetével való 
kölcsönhatása stb. szempontjából a legoptimálisabb döntések meghozatalát.

A kutatási (téma, ill.) feladat körülhatárolása

Az építésföldtani térképezés jelenlegi állapotában a fúrási, feltárási feladatok és 
a laboratóriumi vizsgálatok az 1:10 000 ma. lapok területén lezártnak tekinthetők. Ennek 
megfelelően időszerűvé vált az eredmények rendszerezése és mérnökgeológiai értelmezése. 
Tanulmányom feladatául tűztem ki Szeged és környéke építésföldtani adottságaiból 
a felszínközeli képződmények építésföldtani tulajdonságainak és a talajvízzel kapcsolatos 
vizsgálatainknak elemzését, értékelését, a felismerhető összefüggések feltárását és meg
fogalmazását.
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A KUTATÁS LEÍRÁSA

A műszaki földtan vagy mérnökgeológia, mint fiatal tudomány, hazai viszonyok 
között az ötvenes években kezdett önálló tudományággá fejlődni. Feladatát Papp F. 
(1959) fogalmazta meg. Véleménye szerint a mérnökgeológia: „...nyújtson a tervező és 
építő mérnök számára határozott és összegzett megállapításokat, összefüggéseket és ada
tokat, és ezeknek a sokszor igen változatos és nehezen áttekinthető földtani viszonyoknak 
a hatását oly módon fejezze ki, hogy azok a mérnöki számítások, tervek, építési előírások 
készítése, vagy az építés közvetlen helyszíni vezetése és ellenőrzése során gyakorlatilag 
közvetlen felhasználhatók legyenek.”.

A mérnökgeológia nemzetközi szervezete, az International Association of Engineer- 
ing Geology (IAEG = Mérnökgeológiai Nemzetközi Társaság) 1968-ban alakult. Röviddel 
alakulása után megkezdődött a mérnökgeológiai térképezés hazai módszertanának hatósá
gi szabályozása. Az „Irányelvek a 10 000-es méretarányú mérnökgeológiai térképezéshez 
és térképszerkesztéshez” c. kéziratos anyagot a Központi Földtani Hivatal 1971-ben adta 
közre.

A mérnökgeológia megnevezés viszonylag tág értelmezhetőséget takar. A magyar 
és nemzetközi szóhasználat szorosabban építésföldtani térképet ért alatta. Nem érti tehát 
bele a különböző bányatérképeket (RÓNAI A. 1975b). Ennek megfelelően az elvégzett 
kutatás Szeged építésföldtani térképezése.

FÖLDTANI FELÉPÍTÉS ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNET

A kvarter üledékképződési viszonyok -  melyek a kutatási terület felszínközeli 
képződményeit meghatározták -  ismerete nélkül nem értelmezhetők az építésföldtani 
fúrások és feltárások eredményei. Ezért külön tárgyalom a Duna—Tisza köze és külön 
a Tisza-völgy-Maros torkolata térségében felhalmozódott felszínközeli képződmények 
földtanát.

A Duna-Tisza köze felszínközeli üledékei

A Duna-Tisza közéről az első hidrogeológiai jellegű kutatások — mintegy 150— 
160 évvel ezelőtt — az árvízszabályozás kapcsán készültek. BESZÉDES J. (1831) és 
VÁSÁRHELYI P. (1838) tanulmányozta a vízhálózat fejlődéstörténetét és ennek kapcsán
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a felszínközeli negyedkori képződményeket. Ezt követően BÁRRÁ J. (1839) morfológiai 
megfigyeléseket végezve a Duna—Tisza közén, megalapozta a Duna—Tisza köz kialakulá
sára vonatkozóan az ún. hordalékkúp elméletet. Szerinte a felszínt hajdani folyóvíz 
„átfolyások" alakították ki. Munkásságát LÁM J. (1846) folytatta. Őt vehetjük a horda
lékkúp elmélet első tudatos kifejlesztőjének. Ezzel szemben SZABÓ J. (1862) véleménye 
szerint a Duna az egész pleisztocén folyamán körülbelül a mai helyének megfelelő meder
ben folyt. SALAMON F. (1876) szerint a Duna a pliocén-pleisztocén határán jelent meg 
a Pesti-síkság területén, létrehozva a Budapest környéki kavicsos hordalékkúpot, mely 
szerinte a Tisza-völgy felé is mélyen benyúlik. A felszínközeli futóhomok alatti képződ
ményeket HALAVÁTS GY. (1895) is folyóvízinek vélte. TREITZ B. (1905) véleménye az 
volt, hogy a Duna-Tisza közi hátság a Duna hordalékkúpja, a jellemző ÉNy-DK-i 
irányú laposok pedig felhagyott Duna-medrek. CHOLNOKY J. (1910) szerint a Duna 
a pleisztocén eleje óta a mai helyén folyt, és a Duna-Tisza köze olyan lösztakaróval borí
tott felszín, melyre a Duna árteréről az ÉNy-i szél a holocénben futóhomokot fújt.

SCHERF E. (1935) a törmelékkúp elmélet híve. Szerinte az ÉNy-DK-i irányú 
laposok eróziós mélyedések, a szél által részben betemetett egykori Duna medrek. 
SÜMEGHY J. (1944, 1950a, b) vizsgálatai szerint a Duna a felső-pleisztocén végéig átlós 
irányban a közép-alföldi süllyedék felé folyt. Hordalékának nagy részét a Vecsés-Ceg- 
léd-Kecskemét vonalban húzódó felső-pliocén süllyedékben rakta le. Annak feltöltődése 
után ágaival egyre nyugatabbra vonult. A pleisztocén végére Szabadszállás-Szeged irá
nyában nyomozható fő ága. Ez az ÉNy-DK-i irány a pleisztocén végén és a holocén 
elején a kalocsai süllyedék kialakulása nyomán vált É-D-i irányúvá.

A hordalékkúp elméletet morfológiai alapon támogatta BULLA B. (1951, 1953). 
Szerinte a bácskai „löszplató" kivételével az egész Duna-Tisza köze pleisztocén horda
lékkúp. A mai Tisza-völgy felé tartó, alsó szakasz jellegű ágakra bomló Duna építette fel. 
Az ÉNy-DK irányú mélyedések szerinte is elhagyott Duna medrek. Bizonyítéknak a tér
szín morfológiáját tekintette, azaz a DK felé lejtő „kúppalást ”-ot, melyen a sugarasan 
elhelyezkedő eróziós Duna medrek és az azokat kísérő parti dűnék vannak, s a hordalék
kúp csúcsától az üledék D felé finomodik.

PÉCSI M. (1959) már nagyobb szerepet tulajdonít az eolikus üledéksornak is 
a Duna-Tisza közén. A MlHÁLTZ I. (1953) által kimutatott 30 m vastag eolikus rétegsor 
jelenlétét elismeri. Nem ért azonban egyet MlHÁLTZ I-nal abban, hogy a Duna a pleiszto
cén elején már elfoglalta mai medrét. BORSY Z. (1955, 1974) görgetettségi vizsgálatai 
alapján vékony felszíni futóhomok alatt folyóvízi üledékeket határozott meg.

Er d é l y i M. (1960, 1967), URBANCSEK J. (1963), F r a n y ó  F. (1964) és 
RÓNAI a . (1967) szintén a hordalékkúp elmélet hívei.

A hordalékkúp elmélet hívei bizonyítékként általában vagy morfológiai megfigyelé
seket vagy anyagvizsgálat, ill. őslénytani vizsgálat híján kis mélységű fúrások és feltárások 
makroszkópos meghatározását használták.

A Dél-Alföld felszínközeli rétegeire vonatkozóan, azon belül a Duna-Tisza közére 
és a Dél-Tisza-völgyrc a legfontosabb széles körű anyagvizsgálaton alapuló elképzelés 
MlHÁLTZ I. (1947, 1953) nevéhez fűződik. Szerinte az Alföld a neogén nagyobbik része 
és a kvarter tartama alatt ciklusosán süllyedt, és igen vastag, fokozatosan kiédesülő 
beltengeri, majd lakusztrikus, fluviális és eolikus eredetű üledéksorral töltődött fel. Ez 
a felsorolás egyben időrendi sorrendet is jelent.
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A felszínközeli rétegek szempontjából a negyedkor földtörténeti eseményei a dön
tőek, ugyanis azoknak megfelelően alakultak az egyes szakaszokban az üledékek. A glaciá- 
lisokat lösz-szintek, az inter szakaszok száraz fázisait futóhomok szintek, nedves szakasza
it pedig esetenként vályogzónák képviselik. A Duna—Tisza közén a futóhomok közbete
lepülésének magyarázatát KRIVÁN P. (1953, 1955) adta BACSÁK GY. (1955) és 
MlHÁLTZ I. eredményeivel összhangban. Szerinte a futóhomokot az inter szakaszokban 
nyugatias irányú szelek szállították a Duna-völgyből földön görgetve a hátság belső 
része felé.

A Duna-Tisza csatorna nyomvonalának földtani szelvényével (MlHÁLTZ I. 1947) 
kezdődött el a Duna-Tisza köze felszínközeli rétegeinek részletes anyagvizsgálatokon 
alapuló kutatása. E szelvény üledékei alapján MlHÁLTZ I. kimutatta, hogy a Duna-Tisza 
köze felépítésében a futóhomoknak és a lösz különböző változatainak jelentős szerepük 
van. MlHÁLTZ 1. helyesen ismerte fel a folyóvízi képződmények elhelyezkedésének 
törvényszerűségeit is. Ezeket elsősorban a Duna-Tisza köze Tisza felé lejtő oldaláról és 
a Duna-völgyből írta le. 1953-ban MlHÁLTZ I. a Szentes-Baja közötti szelvény vizsgálatai 
alapján bizonyította, hogy az elért 30 m-es mélységig -  a Tisza és a Duna-völgye kivételé
vel -  a Duna-Tisza közi hátságon csak eolikus üledék települ. A lösz és futóhomok 
települési módja azt mutatta, hogy ezek a rétegek haránt irányban is 50—80 km távolsá
gon át követhetők. Ez egyben a felhalmozó közeg bizonyítéka is, mert ilyen horizontális 
kiterjedésű lerakódás csak a levegőből rakódhat le. A folyóvízi rétegsorokra a kis kiterje
désű lencsés elrendeződés jellemző. Az üledék kék színét több kutató a folyóvízi eredet 
bizonyítékaként fogta fel (SÜMEGHY J. 1944, SCHERF E. 1935). Erről MlHÁLTZ I. 
kimutatta, hogy másodlagos redukciós folyamatok eredménye, tehát nem a folyóvízi 
származás bizonyítéka.

Szemcsealak vizsgálatok alapján MlHÁLTZ i.-UNGÁR T. (1954), DÁVID P. (1955) 
és MOLNÁR B. (1961) kimutatta, hogy a Duna-Tisza közi futóhomok anyaga folyóvízi 
homokból keletkezett. Statisztikusan azonban több benne a futóhomokra jellemző leke
rekített, matt szemcse a sarkos folyóvízi szemcsékkel szemben.

Az üledékek Mollusca faunáját HORVÁTH A. és ANTALFI S. (1954) dolgozta fel. 
Az üledék-jellegek alapján eolikusnak minősülő rétegekben csak száraztérszíni, valamint 
állóvízi fajokat határoztak meg. Több ezer mintában egyetlen folyóvízi Mollusca sem 
fordult elő.

A hordalékkúp elmélet hívei szerint az ÉNy-DK-i irányú laposok a hátság területén 
egykori Duna medrek. Ha ez így lenne, folyóvízi üledékeket és faunát kellene tartalmaz
to k . DÁVID P. (1955) e laposokra telepített földtani szelvények anyagának szemcsealak 
vizsgálatával, MUCSI M. (1963, 1966) a fauna vizsgálatával bizonyította, hogy e képződ
ményekben folyóvízi hordalék nem lelhető fel.

DÁVID P. (1955) mutatta ki, hogy a jellemző ÉNy-DK-i irányú laposok a futó
homokot mozgató nyári félévben működő ÉNy-i szél munkájának eredményei. Lefutásuk 
közel párhuzamos, nem legyezőszerű, mint ahogy az a törmelékkúp esetében elvárható 
lenne.

Az eolikus rétegsor vastagságát vizsgálandó, MlHÁLTZ I. először a Kecskemét és 
Cegléd környékén mélyült 50-60 m-es fúrások anyagát vizsgálta meg. Bennük csak eoli
kus üledékeket talált. Ezután a Felsőszentivánon mélyített 77,2 m-es, és az azt kiegészítő 
szomszédos ártéri kút vizsgálata következett. E fúrás üledékföldtani vizsgálatát
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MOLNÁR B., spóra-pollen vizsgálatát MlHÁLTZNÉ Fa r a g ó  M., Mollusca meghatározá
sát pedig HORVÁTH a . végezte el. Az eredmények alapján a fúrásszelvény földtani 
tagolását MlHÁLTZ I. végezte. Elve az volt, hogy az eljegesedésekre lösz szintek, az inter 
szakaszokra futóhomok szintek a jellemzők. A fúrás 77,2 m vastag rétegsorából lösz, 
talajosodott lösz, futóhomok, illetve összemosott és áthalmozott üledékek kerültek elő. 
HORVÁTH a . Mollusca vizsgálatai szintén az eolikus üledékjelleget bizonyították, ugyanis 
folyóvízi fajokat nem talált. A szomszédos ártéri fúrás 124—128 m-éből került elő az első 
folyóvízi anyag. E fölött csak eolikus üledék volt. A felsőszentiváni eolikus rétegsor 
MlHÁLTZ I. véleménye szerint — korszerű anyagvizsgálatokkal bizonyítva -  az egész 
pleisztocént tartalmazza.

SZABÓ P. (1955) nehézásvány vizsgálatok alapján kimutatta, hogy a dunai, illetve 
tiszai eredetű üledékek elkülöníthetők. Munkáját MOLNÁR B. (1959,1961, 1963, 1964, 
1965) fejlesztette tovább. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a Duna-Tisza közén az 
eolikus, illetve a folyóvízi rétegek hatása Ny-ról K felé süllyed. Pálmonostorától K-re az 
eolikus rétegek közé folyóvízi üledékek fogazódnak. Az eolikus üledékekben a dunai 
eredetű jellemző ásványok -  diopszid, gránát és közönséges amfibol -  uralkodnak. 
A közbetelepült folyóvízi rétegek Tisza vízvidéki ásványokat -  hipersztén, augit, bazaltos 
amfibol — tartalmaznak. MOLNÁR B. 1961-ben elkészítette az eolikus üledékek vastag
ságtérképét és az eolikus üledékek fekütérképét (5a-b ábra). Ez alapján látható, hogy 
a folyóvízi üledékek a Duna-völgyben és a Monor-Ceglédbercel—Tápiószele vonaltól 
É-ra a felszínen vannak, illetve vékony eolikus lepellel borítva a felszín közelében helyez
kednek el. A Duna-völgy és a Duna-Tisza közi hátság határa mentén K felé a folyóvízi 
üledékek a mélybe süllyednek, ezzel párhuzamosan a föléjük települt eolikus rétegsorok 
kivastagodnak. Legnagyobb vastagságukat az eolikus lerakódások a hátság mai felszínének 
legmagasabb vonalától K-re érik el. Az eolikus rétegek a Tisza-völgy felé vékonyodnak, 
és a Tiszántúl felé kivékonyodnak. Az eolikus rétegsor fekvőjét képező folyóvízi üledékek 
dunai lehordási területről származnak. A futóhomokról is bebizonyosodott, hogy dunai 
üledékekből halmozódott fel.

Az üledékföldtani és fauna vizsgálatok (KRETZOI M.-KROLOPP E. 1972) bizonyít
ják, hogy a Duna a Günz-Mindelben már a mai helyén volt. MOLNÁR B. (1977) nehéz
ásvány vizsgálatok alapján elkészítette a Dél-Alföld pannóniai végi és pleisztocén feltöl- 
tődésének elvi vázlatát. Kimutatta, hogy a Duna törmelékkúpja a mélyben a Tisza-völgytől 
K-re is követhető. Vastagsága Csongrád-Mindszent vonalában 600-700 m. Ettől Ny-ra 
a mai Duna-völgyig fokozatosan vékonyodik, Kecskeméttől K-re 360-380 m, Kiskunha
las vonalában 240-260 m vastag. A Duna-völgyben 100 m-es vastagságúak a dunai üledé
kek. A Duna törmelékkúpja Csongrád-Mindszent vonalában 180—900 m, Kecskemét 
környékén 120-500 m. Kiskunhalas vonalában 160—400 m mélységközben helyezkedik 
el. A Duna a Günz—Mindéi interglaciálisban foglalta el mai É-D-i irányú völgyét. 
A Duna-Tisza közén az eolikus rétegsor a Günz-Mindel interglaciálistól kezdve 
rakódott le.

MlHÁLTZ I. és munkatársainak vizsgálatai alapján tehát kétségtelennek tűnik, hogy 
a Duna-Tisza közi hátság földtörténetének utolsó nagy fázisában döntő szerepe volt az 
eolikus üledékképződésnek. A különböző szerzők ennek ellenére hordalékkúp jelzővel 
illetik a területet, ami kétségtelenül igaz, ha a pliocén végi, esetleg pleisztocén eleji réteg
sort vesszük alapul.

20



A Tisza-völgy és a Maros torkolat környékének felszínközeli üledékei

A Maros torkolat körzete a Tisza-völgy része, mely Szeged térségében erősen kiszé
lesedik. Amíg Tiszakécskénél a Duna-Tisza közi hátság és a Tisza meder közti sáv csak 
mintegy 5 km, addig Kisteleknél ez az érték kb. 20 km és D felé haladva mintegy 30 km- 
re növekszik.

A terület fúrásokkal, illetve földtani anyagvizsgálatokkal történő kutatása 1944-ben 
vette kezdetét. A tervezett Szeged városi csatorna nyomvonalának vizsgálata ekkor 
történt meg MlHÁLTZ I. irányításával. Az 1950-es években Szegedtől D-re a Boszorkány
szigeten vízlépcső építését tervezték. 434 db fúrást mélyítettek a vízlépcső helyének kije
löléséhez, valamint a vízlépcső következtében fellépő duzzasztott, megemelkedő talaj
vízszint elhárítási lehetőségeinek kutatására. A mintaanyag földtani feldolgozását szintén 
MlHÁLTZ I. és munkatársai végezték. 1959-ben Szeged új ipartelepítési koncepcióját 
kialakítandó, Újszegeden és Szegedtől D-re mélyültek fúrások (42 db). A fúrásokat és 
a laboratóriumi vizsgálatokat MOLNÁR B. irányította, a feldolgozott anyag alapján 
MlHÁLTZ I. és MOLNÁR B. (1959) földtani szelvényeket készített. 1968-ban a MÁFI 
Síkvidéki osztálya Szeged 1:10 000 méretarányú földtani térképének elkészítéséhez 
1,5 km-es hálózatban 10 m-es fúrásokat mélyített. Az építésföldtani térképezésnél 
felhasznált archív fúrások helyeit a III. mellékleten tüntettem fel.

A Tisza jobb parti képződményei Szegednél

A vizsgált területre jellemző felszíni képződmény a pleisztocén felső szintjét képvi
selő Würm löszréteg (MlHÁLTZ I. 1966). Ez uralkodóan infúziós lösz; csak néhány pon
ton, a térszínből ma is kiemelkedő területeken jelentkezik típusos lösz (pl. a szőregi 
Templom-domb és a szatymazi temető domb). E löszréteg fölött ÉNy-i irányba haladva 
egyre vastagabb futóhomok réteg települ. A löszréteg 3 -4  m vastag, változó összetételű. 
DNy felé haladva lazul és homokosodik, ÉK felé pedig tömöttebb és iszaposabb. Alulról 
fölfelé a rétegen belül hasonló változás figyelhető meg (fölfelé homokosodik). A pleiszto
cén végi löszréteg alatt mindenütt ciklusos kifejlődésű folyóvízi rétegek vannak, melyek 
felülről lefelé haladva közvetlenül a löszréteg fekvőjében finomhomokos iszap, majd 
agyagos iszap rétegekkel kezdődnek. Az agyagos iszap Szatymaztól Kiskundorozsma 
irányába kiékelődik, és a löszréteg fekvőjében levő finomhomokos iszap a réteg kiékelő- 
dése következtében közvetlenül a durvább szemű (iszapos finomhomok, finomhomok, 
majd homok), az egész területen jellemző folyóvízi rétegekre települ.

A löszréteg alatti agyagos iszap helyenként finomhomok és homokos iszap közbe
településeket is tartalmaz. ÉK felé a (Fehér-tó irányába) és DNy-ra kivastagszik és átmegy 
agyagba. Vastagsága a Fehér-tótól D-re, Baktó és Algyő területén 4 -5  m. MlHÁLTZ I. 
első agyagszintnek nevezte (1966). Az első agyagszint nemcsak Szeged környéki re jellem
ző, hanem a Duna-Tisza köz K-i részén a lösz alatt a legtöbb helyen megtalálható. Ez 
alatt, mint láttuk, folyóvízi homok települ, mely Fehér-tó, Baktó, Algyő irányában az 
iszaprétegek között egyre inkább kiékelődik, a legvastagabb Szatymaz és Kiskundorozsma 
környékén. Jellemző rá a jellegzetes meanderező, középszakaszú folyó feltöltődési ciklust 
képviselő, alulról fölfelé finomodó szemcseösszetétel, amely eróziós bázissal kezdődik, 
mederüledékekkel folytatódik (apróhomok-finomhomok) és ártéri üledékkel (iszapos
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5a-b. ábra. Az eolikus képződmények

22



vastagság- fa) és fekü térképe (b)
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finomhomok „első agyagszint”) zárul. A homokréteg alatt kb. 60 Bm magasságban 
települ a „második iszap-agyag szint”. Jellemző erre is, hogy helyenként megszakított. 
Az agyagrétegek kiékelődve agyagos iszap, homokos iszap, sőt Domaszék területén isza
pos finomhomok rétegekbe mennek át. Az agyag szintekhez humuszos, tőzeges betele
pülések kapcsolódnak.

MlHÁLTZ I. (1966) szelvényei alapján lehetőség nyílik az előzőekben ismertetett 
általános rétegsor egyes elemeinek térbeli követésére.

A Tisza-völgy felszínközeli üledékei térbeli helyzetének genetikáját, a folyóvízi 
felhalmozódási környezet üledékföldtani jellemzését PETTIJOHN-POTTER-SlEVER 
(1972), FRIEDMAN-SANDERS (1978) és SCHOLLE-SPEARING (1982) alapján 
elemezhetjük.

A síksági meanderező folyót oldalirányban természetes védőgátak határolják. 
A burkolóvonalak távolsága kb. 15-20-szorosa a meder szélességének. A szállított horda
lék a vízgyűjtő terület egészéről származhat. Az agyag, kőzetliszt (aleurit) frakciót lebeg
tetve, a durvább hordalékot görgetve, szaltáltatva mederhordalékként szállítja a folyó. 
A maximális hordalékszállítás emelkedő árhullám esetén következik be. A megnöveke
dett víz- és hordalékmennyiség következtében a folyó erőteljes laterális eróziós tevékeny
séget fejt ki. A maximális hordaléklerakás az árhullám lecsorgásakor figyelhető meg. 
Először a legdurvább frakció rakódik le a sodorvonal mentén. A finomabb szemcsenagy
ságú hordalék a partok közelében, ártéren, nyugodtabb vizű mederszakaszok területén 
rakódik le, illetve tovább szállítódik.

A meanderező folyó allúviumának morfológiájára jellemzők az övzátonyok, a ter
mészetes védőgátak, parti lejtőcsatomák, lefűződött medrek (morotvák), ártéri síkságok, 
mocsarak, valamint maga a folyómeder (6. ábra).

A mederüledékeket a mederfenék, övzátony valamint a mederzátony üledékek 
alkotják. A mederfenék üledékek a meder legmélyebb pontjain kisebb, lencsés jellegű 
felhalmozódásokban találhatók. Felépítő anyaga mindig a rendelkezésre álló legdurvább 
szemcsenagyságú hordalék, mivel a finomabb alkotókat az áramló víz tovább szállítja. 
A folyásirány mentén a kavics, illetve durvább anyag mennyisége egyre csökken, a fino-

6. ábra. Meanderező síksági folyó morfológiai vázlata és a különböző típusú folyóparti üledékek elhe
lyezkedése (J. R. L. ALBEN 1964 nyomán)
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mabb frakciók részaránya növekszik a hordalékban és a lerakott üledékben egyaránt, 
ezzel párhuzamosan növekszik az uszadékfa, állati vázak stb. szerepe az üledékben. 
A mederfenékre jellemző a viszonylag kis vastagságú, durva, keresztrétegzett üledék. Egy- 
egy réteg anyaga alulról felfelé finomodik. Az évszakos, illetve néhány éves periódusú 
vízhozam változásoknak megfelelően ez a finomodás nem állandó és fokozatos, hanem 
ritmusosan jelentkezik, de a tendencia a finomodás felé mutat.

7. ábra. Meander-kanyarulatok átnézeti képe. [Az övzátonyt kialakító áramlási rendszer J. F. FRIEDKIN
(1945) szerint]

A meanderező folyó jellemző képződménye az ívelt alaprajzú övzátony. Ha a folyó 
balra kanyarodik, a víz az óramutató járásával megegyezően speciálisan halad, a kanyaru
lat homorú oldalát erodálva. Az így mozgásba hozott hordalékot pedig a folyó a kanya
rulat domború oldalán az övzátonyban rakja le (7. ábra). Az így kialakuló jellegzetes 
üledéksor vastagsága a medermélység függvénye. A rétegsor alulról fölfelé finomodik. 
Alul a durva, felül a finom keresztrétegzettség a jellemző. A nyugodtabb vizű perióduso
kat vékony, vízszintesen rétegzett kőzetlisztes (aleuritos) betelepülések jelzik.

A mederzátonyokra szintén az alulról fölfelé finomodó szemcseösszetétel jellemző. 
Bázisuk közelében durván keresztrétegzettek, felfelé finom hullámos rétegződés, majd 
legfelül párhuzamos, illetve hullámos rétegződés jellemző rájuk. A meder és mederzátony 
üledékek általában nem, vagy csak kivételes esetekben különböztethetők meg ősi üledék
sorok esetén egymástól.

Magas vízálláskor a folyó két partján parti üledékek rakódnak le. A folyó -  kilépve 
medréből -  hordalékszállító képessége hirtelen lecsökken és homok, kőzetliszt anyagú 
üledékeit lerakja. A parti üledékek jellegzetes formái a természetes védőgátak és a parti 
lejtőcsatornák.

A természetes védőgát a folyó homorú oldalán képződik, a kanyarulat domború íve 
felé az övzátonyba megy át. Magassága az árvízi vízszintig növekedhet. Az átlagos szem



csenagyság finomabb az övzátonyénál. Az üledékszerkezetre a durva keresztrétegzés, 
finom hullámos rétegzés és a vízszintes, párhuzamos rétegzés jellemző. Ha áradáskor 
a vízszint a természetes védőgát fölé emelkedik, a víz először filmként túlcsordul, majd 
mivel a természetes védőgát könnyen erodálható, a vékony vízfilm kisebb lineáris vízfo
lyásban egyesülve bevágódik, és néhány decimétertől néhány méterig terjedő nagyság
rendben parti lejtőcsatornákat hoz létre. Ennek következtében az ártérre homoküledékek 
kerülhetnek.

Árvízkor, a mederből kilépő folyó hirtelen lecsökkenő munkavégző képessége 
következtében, a lebegve szállított hordalék lerakódása is megtörténik. Ártéri rétegsorok 
jönnek létre a partokat övező ártéri medencékben. Az ártér legmélyebb részeit a legfino
mabb szemű üledékek töltik ki. A felszín mélyedéseiben hátramaradt pocsolyákban az 
agyag foltokban koncentrálódik a víz lehúzódása után. A rétegsorban ismétlődő talajszin
tek, kiszáradási repedések, illetve kitöltések, leveles rétegzés figyelhető meg. Az üledék 
szervesanyag-tartalma magas.

Az ártéri síkságok folyóvízi üledékekkel feltöltött széles, lapos területek az időről- 
időre, újabb és újabb medrek elhagyásával jönnek létre. Anyaguk ennél fogva durvább, 
mint az ártéri medencéké: homok, kőzetliszt (aleurit) és kevés agyag, mely közrezáija 
az ártéri medencék jellemző üledéksorát.

A felhagyott, lefűződött medrekben morotva, illetve morotva üldékképződés jön 
létre. A morotva tavakat az eredeti medertől a természetes védőgátak választják el. 
Feltöltődésük a kanyarulatnak a folyásirányhoz viszonyított helyzetétől függ. Ha a mo
rotva csúcsa a folyásirányba mutat, finomszemcsés üledék és dús szervesanyag-tartalom 
jellemzi. Ha viszont a morotva csúcsa a folyásiránnyal ellentétes, durvább üledék a jellem
ző. A morotva üledékek kiterjedése korlátozott, környezetüktől finomabb szemcsenagy
ságuk és nagyobb szervesanyag-tartalmuk, vízszintes, párhuzamos mikrorétegzettségük 
alapján lehet elkülöníteni.

Összefoglalóan az alluviális homoktestek főbb jellemzői a következők.
Petrológia: jellemző a törmelékesség, a sok finomszemű intraklaszt, kavicsosság, 

növénymaradványosság. A faunatartalom szegényes.
Textúra: változékony. Az osztályozottság közepes és gyenge. A szemcse-mátrix 

arány közepes vagy alacsony. A szemcsék sarkosak, szögletesek.
Kőzetszerkezet: a keresztrétegződés egyirányú áramlásra utal. Jellemző az erős 

aszimmetria. A szemcsenagyság és rétegvastagság fölfelé csökkenő tendenciát mutat. 
Az üledékritmus bázisa gyakran felismerhetően eróziós kavicsot tartalmaz. A nagyobb 
medrek szemcseösszetétele durvább, mint a kisebbeké (tendencia).

Követve ezt az elméletet, érthető, hogy az első agyagszint alatti homokréteg ÉNy 
felé vékonyodik és finomodó szemcseösszetételű; Szeged felé vastagszik és lejt. A Tiszá
val párhuzamosan ez a mélyebbre süllyedt homokréteg É-ra és D-re is kiékelődő, lencsés 
szerkezetű, Felsőváros és Boszorkánysziget alatt egyaránt hiányzik. A Würm3 lösz alatti 
agyag fekvőjében levő homokos iszapréteg Szeged alatt kivastagszik. A Würni3 lösz 
alatt, az első agyagszint agyag kifejlődésben, Zsombó központú, ellipszis alakú területen, 
a Budapest-Szeged vasútvonaltól K-re ÉNy-DK-i irányban elnyúlt sávban, Szeged 
D-i része alatt területileg kiszélesedve és megvastagodva települ. A két agyaglencse 
között Szatymaz-Kiskundorozsma—Mihálytelek sávjában a lösz alatt finomhomokos 
iszap települ. A Tisza-völgy határát követve az agyagréteg harmadik lencséje figyelhető
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meg (Baks környékéig ismert fúrásokban). Az egymásra merőleges szelvények alapján 
kimondható, hogy az összes réteg Kiskundorozsma területén a legmagasabb helyzetű.

Szeged város területén a felszíni 3 -4  m-es lösz felszíne gyakran erősen humuszos 
vályog. A lösz alatt néhol vékony homokos iszap, majd 1-3 m vastag agyag és agyagos 
iszap települ, mely alatt É-ról D-re haladva néhány dm-ről 4 -5  m-re vastagodó iszapos 
finomhomok réteg következik. Lefelé haladva a rétegsor következő képződménye 2 -  
3 m-es agyagréteg, mely agyagos iszap közbetelepüléseket tartalmaz. Ezt az agyagréteget 
több helyen a Tisza lefelé tartó egykori kis vízfolyása erodálta és eltávolította.

A Tisza bal parti képződményei Szegednél

A Tisza bal partján a felszínt mindenütt a folyó jelenkori allúviuma kíséri, mely 
2 -3  m-rel mélyebb a jobb parti pleisztocén felszínnél. Ez az allúvium néhol a jobb partra 
is átterjed (az alsóvárosi pályaudvar környékétől keskenyedve a vízmű-telepig, a Felső
városban a Tanácsköztársaság útjától a Petőfi-telep felé szélesedő partszakasz). Az allú
vium anyaga a jobb parton felülről lefelé haladva homokos iszaplencsék közbetelepülé
sével tagolt iszapos finomhomok rétegekből áll, 3—4 m alatt pedig laza, lefelé durvuló 
szemcseösszetételű iszapos finomhomok és apróhomok váltakozása következik. Tápétól 
É-ra az allúviumnak kb. 4 km hosszú és 1 km széles beöblösödése van.

A folyó bal partján a csak helyenként meglévő öntésiszap a legfiatalabb felszíni 
képződmény. Ez alatt a legtöbb helyen réti agyag települ. Vastagsága a 3—4 m-t is elérhe
ti, illetve néhány dm-re is ki vékonyodhat, sőt ki is ékelődhet. Ez alatt lencsés településű 
finomhomok, iszapos finomhomok van, mely helyenként homokos iszap betelepüléssel 
tagolt. Vastagsága 1-10 m között változik. Ezen újholocén korú rétegsor alatt 5 -1 0  m 
vastagságban laza aprószemű, helyenként középszemű folyóvízi homok települ. A homok
réteg néhol vékony, homokos iszap közbetelepüléssel tagolt. A középszemű homok 
kifejlődés a Maros közelében gyakoribb. Az Adria feletti 60 m magasságtól lefelé meg
jelenik a Tisza jobb partján megismert második agyagszint, melyet az óholocén erózió 
helyenként teljesen eltávolított. Ennek következtében az óholocén apró- és középszemű 
homok ezeken a helyeken a második agyagszint alatti pleisztocén kori homokrétegre 
települ.

Területi kiterjedésben a felszínt borító réti agyag Újszegeden három vastagabb 
foltban jelentkezik. Feltűnően kiterjedt ez a vastagabb agyag Tápé-Lebőhalom-Nagyfa 
között, valamint Szegvár és a Tisza között. A vékonyabb, vastagabb réti agyag a tiszai 
allúvium legnagyobb részét beborítja. Az öntésiszap területe viszonylag kicsiny.

A terület folyóvízi homokrétegei mindig jellegzetesen a Tiszára és mellékfolyóira 
jellemző nehézásvány-spektrumot mutatják. Ezt az összetételt három magmás ásvány, 
ahipersztén, az augit és a bazaltos amfibol jellemzi (MOLNÁR B. 1964,1966).

Fejlődéstörténetileg tekintve az előzőekben ismertetett rétegsorokat megállapít
ható, hogy a terület süllyedése a pleisztocén végén lelassult, minek következtében 
a Würni3 lösz, infúziós lösz formájában ki tudott fejlődni. A korábbi folyóvízi üledék
képződést tehát -  az allúviumtól eltekintve -  eolikus üledékképződés váltotta fel.

A Duna-Tisza közi hátság irányába -  Ny felé -  haladva a pleisztocén folyóvízi 
rétegek eolikus rétegek -  lösz és futóhomok -  között ékelődnek ki, jelezve, hogy 
a Duna-Tisza közi hátság a mai képhez hasonlóan akkor is magasabb fekvésű volt.
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így ezeken a magasabb fekvésű, folyóvíz által nem járt területeken az inter szakaszokban 
futóhomok, a glaciális szakaszokban pedig lösz rakódott le. A futóhomok nehézásvány- 
spektrumában a Duna vízvidékére jellemző metamorf ásványok nagy mennyiségben 
vannak jelen (MOLNÁR B. 1961). Ez dunai eredetre utal. A homok a Duna-völgyből szél 
által görgetve került jelenlegi felhalmozódási helyére. A lösz a magasabb fekvésű terület
részeken típusos, kissé finomhomokos. Máshol a mélyebb fekvésű, egykor nedvesebb 
területeken infúziós löszbe megy át.

A Tisza és a Maros a holocén elején az infúziós lösz térszínbe vágódott be. 
A meanderező Tisza oldalazó erózióval egyre nyugatabbra került, míg keleten az elha
gyott területet feltöltötte. A holocén feltöltés szintén jellegzetes folyóvízi felhalmozódási 
ciklust képez.

SZEGED TÉRSÉGÉNEK FELSZlNMORFOLÓGIÁJA

Orográfiailag Szeged térsége, vagyis a Maros torkolat környéki Tisza-völgy három 
fő szint tájra bontható. A legmagasabb -82-85 Bm átlagmagasságú térszíneket a pleisz
tocén végi löszös felszínek képviselik. A második típust a 78-82 Bm magasságú óholocén 
magas ártér képviseli. A 76-79 Bm-es harmadik magassági szintben az egykori, még 
szabályozatlan Tisza alacsony ártéri szintjei helyezkednek el. A három orográfíai szint 
többnyire egymásba simul. Különösen az alacsony és magas ártér szintjének elkülönítése 
okoz gondot. E három orográfíai szinthez csatlakozik Ny felől a Duna-Tisza közi hátság 
peremi részeinek 86—92 Bm-es szint tája, valamint az árvízvédelmi töltések közé szorított 
Tisza és Maros hullámtere és ma is formálódó aktív ártere.

A területet tehát morfológiailag a Ny-i peremeken jelentkező eolikus homokkal 
fedett síkság jellemzi, mely a Duna-Tisza közi hátság határát jelzi. A Tisza felé foko
zatosan alacsonyodik. A Würm3-ban az egész területet lösz és infúziós lösz képződés 
jellemezte. Ezek a löszfelszínek gyakran tanuszintekként emelkednek ki környezetükből, 
mivel kimaradtak a Tisza, illetve kisebb mellékvizei holocén kori eróziójának hatása 
alól. Ezek a térszínek voltak az egykori magas árterek, nem eróziós, hanem akkumu
lációs hatás érte őket (JAKUCS L. és munkatársai 1980, 1981). Az óholocében már 
tartósan szárazzá vált felszínük vékony löszös, homokos löszös takarót kapott. Ezt 
a löszös takarót néhol az eolikus homoksíkság felől áthalmozott vékony holocén lepel
homok fedi.

A Tisza magas ártéri felszíne nem típusosán eróziós jellegű. Az óholocén fenyő- 
nyír felmelegedés időszakában a Tisza eróziós potenciálja a maitól lényegesen eltért. 
Felsőbb szakaszain sok üledék akkumulálódott. JAKUCS L. és munkatársai (1980, 1981), 
BULLA B. (1941), PÉCSI M. (1967) és Hahn Gy . (1975) véleménye szerint az itteni 
infúziós löszök fluviatilis eredetűek. E véleményekkel szemben az anyagvizsgálatokon 
alapuló infúziós löszre jellemző kőzettani tulajdonságok állnak (MlHÁLTZ I. 1966, 
MOLNÁR B. 1983, SZÓNOKY M. 1963). A mélyebben fekvő területeken a lösz gyakran 
szikesedett.

A Tisza alacsony árterében a folyóvízi rétegsort jellemzően agyag fedi. Az alacsony 
árteret a lecsapolások, szabályozások előtt tavak hálózata borította. Ezek a lecsapolás 
után több helyen elszikesedtek.
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A terület alacsony és magas árterét hajdani morotvák és fattyúágak hálózták be. 
A morotvák egy részét víz tölti ki, ilyen pl. a gyálaréti Holt-Tisza, a nagyfai Kis-Tisza, 
az újszegedi Holt-Maros. Ezek további fejlődése a tavi üledékképződés sajátságait követi. 
Számos morotva már feltöltődött.

A Tisza és a Maros jellegzetes formakincse az övzátonyos part. Mind az övzátonyok, 
mind az ezek belső oldalán képződő part menti zátonyok kisebb-nagyobb, lapos, gyakran 
vízzel borított ártéri részt gátolnak el. A folyóparti dűnék komplex fluvio-eolikos formák. 
A Tisza mentén kisvízkor a mederből kifújt homokból kis formák képződnek és rendsze
rint magasabbra épülnek, mint az övzátonyok. Anyagukba gyakran az övzátonyok anyaga 
is beépül. A területen csak roncsok formájában találhatók meg. Típusos eolikus akkumu
lációs és deflációs formák a Kiskundorozsmától Ny-ra levő homokfelszínen jelentkeznek.

A fluvio-eolikus formák közül említést érdemelnek a Fehér-tó és Maty-ér közötti 
É-D-i csapású parti- és övzátonyok, valamint a Fehér-tó és az öthalmi kiemelkedés 
között elhelyezkedő denudációs löszös magaslatok. Ezek jellegzetesen komplex genezisű 
formák. Képződésüket JAKUCS L. és munkatársai (1982) a következőképp elemzik:

a) A Fehér-tó felől a Maty-ér irányába a pleisztocén végén és az óholocén elején 
tiszai fattyúág húzódott. Ez számos parti- és övzátonyt képezett, melyek az óholocénben 
eolikus úton elsimítódtak és löszös anyagokkal az egykori medrek is feltöltődtek.

b) Fehér-tó és Öthalom között a Tisza magas árterén infúziós löszből kipreparáló- 
dott felszíni kiemelkedések keletkeztek. Kialakulásuk a Tisza holocén kori megnöveke
dett árvízi eróziós tevékenységének köszönhető.

Az egykori tavak a Fehér-tó kiterjedt hidrográfíai rendszeréhez kapcsolódtak. 
A Fehér-tó különösen az újholocén elején jelentős hatással volt D-i környezetének üledék
képződésére és felszínfejlődésére. MlHÁLTZ I. (1953) és LÁNG S. (1960) szerint a tó 
D-i részén levő -  a tavat elgátoló — pleisztocén végi löszös, homokos hát az óholocén 
elején folyóvízi erózió hatására felszabdalódott. így a korábban egységes gát átjáróiban 
a Fehér-tó vízfeleslege viszonylag szabadon távozhatott. A tótól D-re eső terület felszíne 
helyenként 2 -3  m-t is elérő vastagságú agyagos, iszapos-agyagos fedőt kapott. Ezzel 
párhuzamosan az elöntésből kimaradt felszínek eolikusan tovább magasodtak.

A KUTATÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ VIZSGÁLATOK ÉS MÉRÉSEK

A különböző céllal és jelleggel korábban készült fúrások, szakvélemények, a kutatás 
területére vonatkozó kutatási jelentések adatainak begyűjtése több ezer adat felhalmozó
dását eredményezte. Ezeket az alapinformációkat egészítették ki az építésföldtani térké
pezés alkalmával végzett feltáró és anyagvizsgáló munka eredményei:

-  ásott kutak, pincék, egyéb talaj- és talajvízszennyező források felmérése (csak
nem 6000 kataszteri lap),

-  sekély mélységű (10,0 m), kis átmérőjű, térképező fúrások (320 db),
-  nagy átmérőjű, (25,0-50,0 m) térképező magfúrások (70 db),
-  kutatóaknák (14 db),
-  több mint 60 000 db laboratóriumi anyagvizsgálat,
-  makroszkópos leírások,
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— talajvízszint észlelések (21 300 db),
— talajvizsgálatok (62 470 db),
— megszámlálhatatlan helyszíni megfigyelés stb.
Az építésföldtani térképezés egyik legfontosabb eredménye a várost és közvetlen 

környékét lefedő hálózatosán telepített sekély mélységű fúrások talajvíszintészlelő kúttá 
történő kialakítása. Építésföldtanilag ugyanis nemcsak a függőleges talajvízszintváltozási 
periódusok évi és sokévi szélső értékeinek ismerete fontos, hanem lényeges a talajmecha
nikai vizsgálatok során általában el nem végezhető olyan regionális folyamatok regisztrá
lása is, mely a vízszintes talajvízmozgásokat, áramlási irányokat jelöli ki. A kutatási terü
leten folyó Tisza és Maros a terület nagy részére ható általános horizontális talajvízáram
lás lehetőségét feltételezi. A folyók vízszintváltozásainak hatása, a laza fiatal üledékekben 
felgyülemlett talajvíz vízszintes irányú mozgását, különösen a folyókhoz közelebbi 
területsávon, feltehetően felgyorsítja. Az így jelentkező leszívó és visszaduzzasztó hatás 
által előidézett turbulens áramlás során lehetőség nyílik a talajvíz kémiai jellegének 
megváltozására, ill. az idő függvényében a sókoncentráció kiegyenlítődő tendenciájú 
változására. A hálózatosán telepített talajvíz-észlelő kútrendszer alkalmat ad folyamatos 
észlelési időszakok felállítására, amiből konkrét méréseken alapuló részletes ismeretet 
kapunk a talajvíz helyzetére, mozgásának tendenciájára, kémiai összetételének válto
zékonyságára.

A IV. mellékleten a rétegvíz-kutató és -termelő fúrások helyét mutatom be, míg 
az építésföldtani térképezés során mélyült fúrások helyeit, valamint a talajvízészlelő kút
hálózatot az V. és VI. melléklet szemlélteti.

Az elvégzett mérések és vizsgálatok fajtáit az alábbiakban felsorolásként csupán 
a kutatás jellegének és méretének megítélhetősége céljából adom meg.

Földtani vizsgálatok

Makroszkópos leírás (mintegy 7500 fm fúrás mintaanyaga), mintaelőkészítés, szem
cseösszetétel (szitálás, hidrometrálás), mésztartalom, humusztartalom meghatározása, 
derivatográfiás vizsgálatok (DTA, DTG, TG), infravörös spektroszkópia, palynológiai 
elemzés, értékelés, malakológiai vizsgálat, könnyű- és nehézásvány szeparáció, mikro- 
mineralógiai vizsgálat, kéntartalom meghatározása.

Geotechnikai vizsgálatok

Konzisztencia határok, szemcseeloszlás, sűrűség, szervesanyag-tartalom, mésztarta
lom, dobozos nyírás, száraz és nedves térfogatsűrűség, szilárd részek térfogataránya, 
szemcsék közötti víz térfogataránya, hézagtényező, szemcsék sűrűsége, egyirányú nyo
másszilárdság, belső súrlódási szög meghatározása, kohézió, nyírószilárdság, áteresztő- 
képesség, összenyomódási modulus.

Geofizikai vizsgálatok

Természetes-gamma (C/kgs), kompenzált gamma-gamma (cpm), neutron-neutron 
(cpm, 0n X mágneses szuszceptibilitás (Sí), indukciós (m Siem/m).
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Talajvíz elemzések

pH-érték, összlúgosság, hidrogénkarbonát-tartalom, klorid-ion, fluorid-ion koncent
ráció, nitrit-ion, nitrát-ion, nátrium-ion, kalcium-ion, kálium-ion, magnézium-ion, összes 
keménység, összes vastartalom, mangán-ion, ammónia, kémiai oxigénigény, oldottanyag- 
tartalom meghatározása.

Számitógépes értékelés

A talajvíz áramlási irányának és a HCO3-, Ca2+-, SO42"-, CF-, Mg2+- és Na+-ion 
tartalom változási irányainak valószínűsítése, beíró program, adatmásoló program, soroló 
program, ábrázoló program, néhány talajvíz-komponens változásának értékelése az ábrá
zoló programmal, görbetípus vizsgáló program, kiíró és ellenőrző program.

A vizsgálatok értékelésének és feldolgozásának eredményeként készült építés- 
földtani atlaszok, dokumentációk és magyarázók, terepi naplók stb. tovább bővítették 
a kutatás alapadat-bázisát.
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A KUTATÁS EREDMÉNYEIBŐL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A felszínközeli képződmények vizsgálatánál először tekintsünk magára a felszínre, 
annak alaki adottságaira. A térképezett terület uralkodóan a Tisza, és kisebb mértékben 
a Maros akkumulációs és eróziós fiatal öntéssíksága, mely az emberi tevékenység hatására 
szinte teljes kiterjedésében mesterséges, antropogén tájtípussá alakult át. Ennek ellenére 
a reliefkülönbség meghaladja a 10,0 m-t (VII. melléklet). A legmagasabb a térszín Ny-on, 
a Maty-ér—Kiskundorozsma vonalában, ahonnan K-felé enyhén lejt a Tisza jelenlegi medre 
felé. Három kiemelkedő terület különíthető el: Öthalom, Szeged belterülete és a szőregi 
Templom-domb. A kiemelkedések egy közel ÉNy-DK-i vonal mentén helyezkednek el, 
mely irány harántolja a Tisza szegedi kanyarulatát. Legmélyebben a Holt-Tisza (Hattyas- 
telep, Tompa-sziget), Tápé, a Maros-torkolattól É-ra eső területrész és Dél-Újszeged 
térsége helyezkedik el.

A felszíni egyenetlenségek a Duna—Tisza közi hátság peremi helyzetéből adódnak. 
A pleisztocén végén az egész térszínt lösz, lösziszap és infúziós lösz borította, melyek 
„tanúszintjeiként” értelmezhetők az említett kiemelkedések. Öthalom pl. infúziós lösszel 
fedett, mely feltehetően már a Würni3 és Bükki fázisban is környezetük fölé emelke
dő terület lehetett. Ezzel szemben a szőregi Templom-domb típusos lösszel fedett.

A felszínformálódás intenzitásában jelentős változás állott be az óholocén kezdetén. 
A terület vízrajzi képe akkor sokkal színesebb volt, mint a mai (folyószabályozások és 
belvízrendezések utáni) állapot. Az óholocén kezdetének jelentős felmelegedése mind 
a Tisza, mind a Maros vízgyűjtőjének lefolyási koefficiensét a jelenlegihez képest meg
növelte. Emiatt a folyók a mainál nagyobb kanyarulatokat fejlesztettek, széles terület- 
sávot borítottak be lefűződő és elvonszolódó meandereik. A megnövekedett eróziós 
potenciál következtében a Tisza és a Maros szétrombolta a viszonylag egységes pleiszto
cén kori löszös térszínt. így a jobb és bal parti területen eltérő korú és jellegű üledékössz- 
letet tudtunk feltárni.

FELSZÍNKÖZELI FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYEK

A mai Alföld helyén a Pannóniai-beltó visszahúzódása, ül. feltöltődése után a felső- 
pliocénben (levanteiben) megjelent a Duna, az ős-Tisza és az utóbbi mellékfolyóinak az 
őse. Az Alföld korábbi tavi üledékképződését ettől kezdve uralkodólag folyóvízi feltöltés 
váltotta fel. A terület süllyedése azonban tovább folytatódott. A Duna a pliocént követő
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pleisztocén jégkorszak Günz-Mindel interglaciálisáig Szeged irányában DK felé folyt le 
és a Cegléd-Kecskemét-Szeged felé húzódó süllyedő árokban mintegy 1000 m-es vastag
ságú folyóvízi üledéket rakott le.

A Duna a felső-pliocénben és a pleisztocén első részében még a mai Tisza-vonaltól 
K-re is jelentős mennyiségű üledéket rakott le. Az ős-Tisza és É-i, valamint K-i mellék
folyói ebben az időben még Gyoma-Szarvas táján, vagyis a mai Tisza-vonaltól K-re talál
koztak. Az ekkori „tiszántúli” folyók hordalékának ásványi összetétele még eltér a mai 
tiszántúli folyók hordalékától.

A jégkorszak Günz-Mindel interglaciális szakaszában az Alföld folyóvízhálózatá
ban -  és így fejlődéstörténetében -  lényeges változás következett be. A kalocsai süllye
dők kialakulásával a Duna fokozatosan nyugat felé vándorolt, közben elhagyta korábbi 
átlós irányú folyását, és elfoglalta a mai É-D-i irányú helyét. A Tiszántúlon ugyanekkor 
a mai vízhálózat alakult ki (MOLNÁR B. 1977).

A Duna-Tisza köze a Günz-Mindel interglaciális után igen sajátosan fejlődött. 
A korábbi dunai szerkezeti árkot a Duna ekkorra már feltöltötte. A helyén kialakult és 
a Tiszántúlhoz képest magasabban maradt dunai hordalékkúpon megszűnt a folyóvízi 
feltöltés, és rajta (a víztől nem bolygatott területen) vastag eolikus üledéksor rakódott le. 
Ez a jégkorszak jégmentes szakaszaiban a Duna-völgyből kifújt, majd futóhomokká átala
kult homokból, ill. az eljegesedési időszakok alatt keletkezett löszből, az utóbbiak átala
kult (pl. talajosodott) változataiból és a helyi csapadékvíz által összemosott üledékekből 
áll. A dunai folyóvízi és a Dunából származó, de futóhomokká átalakult homokszemcse 
formája lényegesen eltér egymástól. A dunai folyóvízi homok éles szilánkos szemcsékből, 
a futóhomok pedig legnagyobb részben matt felületű legömbölyített szemcsékből áll.

A Duna-Tisza közi szél által szállított üledéksor a mai Tisza-vonaltól 
kissé K-re, tiszai folyóvízi rétegek között ékelődött ki. A mélyebb fekvésű Tiszántúlon 
a Duna-Tisza közi szélfújta üledékképződéssel egy időben továbbra is uralkodóan 
folyóvízi üledékképződés folyt. A Tisza hordaléka időnként azonban a Duna-Tisza 
köze szélfújta üledékkel borított K-i részére is eljutott. így a szélfújta és a folyó
vízi kifejlődésű üledékek két fogaskerék egymásba kapcsolódásához hasonlóan 
találkoznak.

A Duna-Tisza közén a földtani fejlődés, a felszínt borító földtani képződmények 
és a morfológiai helyzet alapján három, egymástól eltérő földtani egységet lehet megkü
lönböztetni: a Duna-völgyet, a Duna-Tisza közi hátságot és a Tisza-völgyet.

A Tisza-völgy alatt a Tisza által a holocénben kimélyített, majd feltöltött mélye
dést, vagyis a Tisza holocén allúviumát értjük. A holocén kori Tisza kanyargásaival és 
vándorló medreivel 5 -10  km széles területet erodált ki és töltött fel. Az így kialakult 
holocén felszín mindig alacsonyabb, mint a környező pleisztocén rétegekből álló terület.

A Tisza-völgyben található lösz a típusos lösznél kisebb karbonáttartalmú, tömöt- 
tebb szerkezetű, finom kőzetliszt- és agyagtartalma nagyobb. Csiga-faunájában gyakoriak 
a vízi fajok is. A löszfelszín sokszor elszikesedett állapotban van. A folyóvízi környezet 
szerkezetében és összetételében tehát erősen érezteti hatását (MlHÁLTZ I. 1953, 
Molnár B.-M ucsi M.-M agyar L. 1971).

Szeged a Tisza-völgyben helyezkedik el. Ez a terület a pleisztocén végén uralkodólag 
még infúziós lösszel borított térszín volt. Csupán néhány ponton a térszínből morfoló
giailag ma is kiemelkedő területeken jelentkezik típusos lösz.
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A pleisztocén végi lösz alatt mindenhol folyóvízi rétegek találhatók. Ezek a rétegek 
ciklusos kifejló'désűek. A ciklusok alulról felfelé finomodnak. E ciklusfajta mindig eróziós 
felszínre települ, mederüledékkel kezdődik és ártéri üledékkel fejeződik be. Alul általában 
áprószemű homokkal kezdődik, és felső részében finom kőzetliszttel vagy agyaggal feje
ződik be. Nagyságát a mindenkori mederben mért legnagyobb árvizek vízoszlop-magas- 
sága adja meg, amely a Tisza esetében 20 m körüli. Az egykori ártér adta méretek, vala
mint a folyóvízi feltöltés alakította helyi viszonyok vízszintes irányú kiterjedésüket, 
lencsés rétegzésüket nagymértékben befolyásolják. A homok mindig jellegzetesen a Tiszá
ra és mellékfolyóira jellemző összetételű. Három magmás ásvány, a hipersztén, az augit és 
a bazaltos amfibol jellemzi ezt az összetételt (MOLNÁR B. 1964, 1966).

A pleisztocén végén a terület süllyedése lelassult, így a pleisztocén végi lösz infúziós 
lösz formájában ki tudott fejlődni, vagyis az addigi folyóvízi feltöltést eolikus üledékkép
ződés váltotta fel.

A holocén elején a Tisza és a Maros az infúziós lösztérszínbe vágta be magát. A ka
nyargó Tisza oldalozó eróziójával mind nyugatabbra került, míg keleten az elhagyott 
területet feltöltötte. A holocén feltöltés szintén jellegzetes folyóvízi feltöltési ciklust 
hozott létre. MlHÁLTZNÉ Faragó M. pollenvizsgálata alapján a ciklus alsó részét 
jelentő durvább üledék, főleg az apróhomokos középszemű homok és a középhomokos 
apróhomok óholocén korú, a felette települő finomabb összlet pedig új-holocén 
(MIHÁLTZ I. 1955).

A szabályozás után kialakított hullámtérben a feltöltés kisebb mértékben tovább 
folytatódott, és így ez a terület a gátak mögötti részhez viszonyítva ma sok helyen már 
magasabban van. A szabályozás utáni folyó, amelynek sebessége megnőtt, durvább üle
déket szállít és rak le, mint korábban. Az építésföldtani szempontból meghatározott 
kutatás gyakorlatilag a felszín alatti 25,0 m mélységig tárta fel a földtani adottságokat. 
Térképszerkesztéshez elegendő részletes információ csak ebben a 0,0—25,0 m közötti, 
tetszőlegesen (résfalas alapozási technológiához igazodó) kiválasztott — mélységközökre 
osztott — szelvényben volt.

A 10 m-es mélységközt egy réteg a legritkább esetben tölti ki, többnyire két, 
vagy még több rétegből álló összletről beszélhetünk. Ennek megfelelően a Vili. mellék
leten a mélységi intervallumon belül uralkodóan jelenlévő földtani képződmények 
területi elhelyezkedését mutatom be. Ebben a mélységi intervallumban a Tisza jobb 
parti részén még kizárólag pleisztocén korúak az üledékek, ezzel szemben a bal parti 
részen már megjelenik az óholocén folyóvízi homok, és annak homoklisztes és iszapos 
felhalmozódásai.

A cölöpalapozásoknál leginkább érdekelt 5,5—10,0 m közötti mélységben elhelyez
kedő rétegeket a IX. mellékleten ábrázoltam. Ezek a képződmények -  földtani korukat 
tekintve — a pleisztocénben és az óholocénben halmozódtak fel. A Tisza jobb parti 
részén, a Maros torkolat felett már megjelenik az óholocén folyóvízi homok, egyebütt 
továbbra is a pleisztocén „összlet” a jellemző. A város belterületi részén, csaknem minde
nütt tavi agyag van, melyet Ny felé agyag és iszapos, ill. löszös homokliszt vált fel, míg 
É és K felől az agyagos lösz majd lösziszap és iszap (hidroaerolit) követi. A Tisza bal 
partján, a Maros torkolattól É-ra csak egy kis területen találunk pleisztocén folyóvízi 
iszapot, egyebütt az óholocén képződmények terjedtek el. A Maros torkolattól D-re 
óholocén korú üledékekkel körülvéve több helyen is megjelenik a pleisztocén infúziós
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lösz. A kutatott területen tehát a felszín alatt, a Tisza bal partján nagyobb mélységben 
fordul elő a lösz, mint a jobb parti oldalon.

A következő leggyakrabban alkalmazott alapozási, közművesítési szint a felszín 
alatt 3,5—5,5 m között van. Az ebben a mélységközben elhelyezkedő földtani képződmé
nyeket a X. melléklet szemlélteti. Új alkotóként megjelenik az új-holocén öntés és folyó
vízi fáciesű finomhomokos és iszapos homokliszt. A Tisza jobb partján uralkodó agyagos 
lösz és löszös agyag mellett egyre nagyobb kiterjedésben van az infúziós lösz. Elsősorban 
a Maty-ér evezőspályának kiépített szakasza térségében, de a Ságváritelep és a Makkoshá
zi lakótelep térségében is előfordul. Az új-holocén üledékek a Maros torkolata feletti 
szakaszon túlterjednek az óholocén képződményeken, ugyanakkor a Holt-Tisza térségé
ben kizárólag óholocén folyóvízi fáciesű homoklisztes finom homok, agyagos homokliszt, 
míg a Tompa-szigeten agyagos lösz és agyagos finom homok van.

A Tisza bal parti, Maros torkolat fölötti szakaszán is, és a torkolattól D-re is talá
lunk pleisztocén korú kifejlődéseket, főleg infúziós lösz formájában, de van löszös agyag 
és agyagos lösz is. Ezen a területen meghatározó az ártéri, mocsári, tavi agyag elterjedése, 
mely mintegy körülfogja a Holt-Maros medrét. A kutatástörténetben részletezett morot- 
vaüledékek felhalmozódási ciklusa (lásd 6. és 7. ábra) alkalmával lerakodott üledékek 
elterjedése jellemzi a Tisza bal parti, ún. újszegedi részét, ill. a Holt-Maros térségét. Az 
ábrán feltűnő módon tükröződik a sokféle üledékfajta elterjedése.

A legelterjedtebb, ún. síkalapozási mód leggyakrabban a felszín alatt 1,5-3,5 m kö
zött felvett alapozási síkra épül. E mélységköz földtani képződményeinek elterjedését 
a XI. melléklet tükrözi. Az eddig elemzett ábráktól eltérően jellemző a mélységinter
vallumban a nagy vastagságú, és csaknem az egész belterület belvárosi részére kiterjedő 
mesterséges feltöltés. Kőzettani kifejlődésben a Tisza jobb partján — a feltöltésektől 
eltekintve — uralkodik az infúziós lösz, melyben foltonként fordul elő löszös agyag, 
agyagos lösz és lösziszap. Éles határral különülnek el a pleisztocén korú üledékek a holo- 
cén üledékektől, követve a Tisza és a Holt-Tisza vonalát. A Tisza bal parti oldalán 
-  a szőregi Templom-domb kivételével -  már csak holocén képződmények vannak, ártéri, 
mocsári, tavi agyag és fiatalabb öntésiszap dominanciája figyelhető meg.

A településfejlesztési és területrendezési koncepció kialakításakor rendkívül fontos 
a terület feltöltése, és a humuszos összlet vastagsági viszonyainak ismerete. Ezt az infor
mációt tartalmazza a XII. melléklet. A fentiekben mélységlépcsőnként bemutatott föld
tani szerkezet mintegy „fedője” az adott térszínen végbement talajképződési folyamatok 
eredményeként kialakult humuszos összlet. Az ábrán a humuszos kőzet milyenségétől 
függetlenül, csupán annak fúrásokban harántolt vastagságát vettem figyelembe és egészí
tettem ki a mesterséges feltöltésekkel. így e térkép gyakorlatilag a fedő vastagságát adja 
meg, azonban értelmezhető úgy is, mint az első alapozásra „alkalmas” eredeti településű 
üledékek felszín alatti helyzete.

Pleisztocén—holocén határ

A korkérdés tisztázásához az anyagvizsgálatok közül a palynológiai és malakológiai 
elemzés nyújtotta a legtöbb támpontot, elsősorban a lösz faunaelemek és a hidegtűrő 
fajok megjelenése, ill. elterjedése. Ez utóbbiakra azért volt fokozottan szükség, mivel
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a feltárt löszös üledékek jelentős része nem típusos lösz, hanem vagy idegen anyaggal 
(pl. futóhomokkal, agyaggal) kevert, vagy mert infúziós lösz lévén nem mutatja egyértel
műen a löszre utaló specifikus sajátosságokat.

A terület felépítésére jellemző, hogy a pleisztocént löszös üledék, főként infúziós 
lösz záija le. Az egyes rétegek párhuzamosíthatóak voltak, a fúrások többségében tűrhető 
közelítéssel becsülni lehetett a pleisztocén—holocén határt.

A leggyakrabban előforduló polleneket és spórákat a 8. ábra, a legjellegzetesebb 
Molluscákat a 9. ábra mutatja be. A 10. ábra egy fúrás (2/2 sz. a Tisza jobb partján) 
Mollusca faunáját és fajdominanciáját mutatja a mélység függvényében, százalékos 
gyakoriság szerint.

A l l .  ábrán három, a Tisza jobb parti pleisztocén térszínén mélyített fúrás szemcse- 
és malakológiai összetétel, faj- és egyedszám szelvényét láthatjuk. A 12. ábrán hasonló 
összefüggést mutatok be a Tisza bal parti oldalán elhelyezkedő pleisztocén és holocén 
korú összletet harántolt két fúrásban.

A Tisza jobb és bal parti oldalán elhelyezkedő felszínközeli földtani képződmények 
közül a bal parti, újszegedi oldalon lényegesen szegényebb malakológiai összlet települt, 
mely sok esetben meddőnek bizonyult. A malakológiai vizsgálat alapján a fúrásokból 
előkerült durvacsillámos mederanyag pleisztocénben képződött. Ezt bizonyítja a bennük 
talált Vallonia tenuilabm (A. Br .) és Vertigo parcedentata (A. BR.) Mollusca fajok, 
melyek a pleisztocén végén kihaltak, így koijelző értékűek. A folyóvízi képződést az 
üledékből előkerült Valvata naticina (MENKE), Litoglyphus naticoides (C. P.) fajok 
egyedei is bizonyítják. A hasonló kifejlődésű ó- és új-holocén korú durvacsillámos folyó
vízi mederanyag nem tartalmazott pleisztocénre jellemző Mollusca fajt. A pleisztocén kort 
támasztja alá az üledéksor pollen vizsgálatának eredménye is.

Ezen eredményekre támaszkodva a következő megállapítást tehetjük. A változó 
mélységben jelentkező durvacsillámos folyóvízi mederanyag — gránáttartalma alapján 
feltételezhetően a Maros folyó üledéke — is pleisztocén korú. Egységes mélységet megadni 
a pleisztocén—holocén határnál nem lehet. Az értékelés bizonytalanságát növeli, hogy a 
mederanyag feküképződménye malakológiailag és palynológiailag egyaránt meddő volt.

Rétegazonosítási célból alkalmazott derivatográfiás vizsgálatok során meghatároz
tuk az agyagásványokat. Az eredményekből a következők állapíthatók meg:

A fúrási minták többsége reduktív jellegű, bizonyos mennyiségű organikus anyagot, 
humuszsavakat (1% körül) tartalmaz. A szerves anyagok bomlása, a kiégési folyamatok 
összessége, valamint egyéb oxidációs folyamatoknak (Fe** Fe+++) a 200—550 °C hőmér
sékleti tartományban jelentkező intenzív exoterm görbéje jelentős mértékben zavaija az 
agyagásványok termikus görbéjét. Itt elsősorban a mintákban előforduló montmorillonit, 
illit, kaolinit agyagásványokra gondolok.

Az illit, montmorillonit esetében a 100-250 °C hőmérséklet-tartományba eső első 
vízleadási endoterm csúcsot, illetve kettős csúcsot, valamint az 500 °C fölötti endoterm 
csúcsot és a kaolinit szintén ide eső endoterm csúcsát az exoterm folyamatok termoanali- 
tikai görbéje eltorzítja, esetleg kompenzálja. 800-900 °C körül pedig a legtöbb mintában 
jelenlevő CaCC>3 (esetleg dolomit) itt jelentkező endoterm csúcsa zavaija a montmorillo
nit és illit harmadik csúcsát, valamint a kaolinit exoterm csúcsát.

Az egymás mellett, keverten jelenlevő különböző agyagásványok szintén kimutatási 
zavart okozhatnak.
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U. 2. sz. U. 20. sz.

U. 14. sz.

8. ábra. A leggyakrabban elő
forduló pollenek és spórák
A = Alnus, B = Betula, Co = 
Corylus, Fa = Fagus, Fr = 
Fraxinus, Gr = Gramineae, 
Pi = Pinus, S = Salix, Q = 
Quercus, U = Ulmus, Ti = Tilia, 
Bsp = Briophyta spóra, Psp = 
Pteridophyta spóra, Sp = Spóra
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Stagnicola palustris (M ÜLL.) Lythoglyphus naticoides 
(C. P FEIF.)

Vallonja tenuilabris (A. BR.)

Vallonia tenuilabris (A. BR.) Bathyomphalus contortus (L.) Acroloxus lacustris (L.)

9. ábra. Az U. 10. és az U. 20. sz. fúrás jellegzetes puhatestű faunája
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11. ábra. A 2/2., a 6/3. és a 7/4. sz. fúrás rétegei, szemcse- és malakológiai összetétele
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12. ábra. Az U. 10. és az U. 20. sz. fúrás rétegsora és malakológiai összetétele
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A derivatogramok közt csak kismértékű különbség mutatkozott. Leginkább az 
illit-montmorillonit kevert szerkezet ismerhető fel, és a kaolinit valószínűsíthető főleg 
az exoterm csúcs alapján. Kifejezettebben montmorillonitos és illites minták is előfordul
nak kevesebb számmal, de az előbbiekben említett zavaró hatások miatt nem mindig 
egyértelmű meghatározásuk.

A 13. ábrán a Tisza bal parti fúrásokban kimutatható agyagásványokat előfordulá
suk helyén mutatom be, a mélység függvényében.

Az üledékkőzettani vizsgálatok eredményei

A pleisztocén-holocén határ kérdése a Tisza bal parti összletében csúcsosodik, 
így indokoltnak tartom az ún. újszegedi elemzések értékelését. Az újszegedi oldalon a fel
tárt rétegek hat féle kőzettípusba sorolhatók.

A területen előforduló hat féle szemcseszerkezetű üledékes kőzet gyakoriságát 
a finomabb üledékektől a durvább felé haladva szemléletesen mutatja az erről készített 
oszlop- és kördiagram (14. ábra). 25 m-es mélységig a minták több mint felét a homok 
és kőzetlisztes homok együttese alkotja, de jelentős a finomabb szemcseszerkezetű agya
gos kőzetliszt aránya is.

Ha a területre növekvő szemcsenagyság szerint összesített oszlopdiagramokat nézzük, 
akkor tulajdonképpen egy kettős Gauss-görbe tartozik ezekhez. Szemléletes képet ad, ha 
a három alaptípusnak (homok, kőzetliszt, agyag) százalékos arányait háromszög diagram
ra vetítjük. A többnyire jól osztályozott üledékek az uralkodók, homokos agyag, vagy 
agyagos homok például nem fordul elő. Csupán néhány fúrási minta szóródik a három

éi. ábra. A Tisza bal parti fúrásaiban előforduló agyagásványok
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14. ábra. A Tisza bal parti üledékes kőzetmintáinak gyakorisága, megoszlása és szemcseösszetétele
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szög súlypontja felé, de ezek felszíni, erősen kevert összetételű talajok. A Tisza bal parti 
részén felhalmozódott üledékek homokjai leggyakrabban a finom homok, apró homok 
szemcseméret tartományban helyezkednek el, ill. a középszemű homok jelzőként szere
pelhet. A homokok osztályozottságát jól mutatja a 15. ábrán feltüntetett, szemcseössze
tételi görbék alapján szerkesztett és mellékelt határoló, vagy burkoló görbék tartománya.

Néhány minta esetében jelentéktelen százalékban ugyan, de megjelent a 2,0 mm 
szemcsehatár feletti „kavics” frakció is. Ezt minden esetben a mintában levő kisebb-na- 
gyobb méretű meszes, kovás konkréciók okozták. Ezek a szabálytalan alakú, néha 1 — 
2 cm átmérőt is elérő konkréciók legtöbbször agyagos mintákban találhatók. Előfordult 
meszes konkréció karbonátmentes alapanyagban is.

A laza üledékek között jelentős, a homoknál is nagyobb arányban található a külön
böző mértékben iszaposodon, ún. kőzetlisztes homokok.

A finomabb szemcseszerkezetű agyagos minták többnyire nem igazi agyagok, főleg 
agyagos kőzetlisztek. Kőzetlisztes agyag igen kevés helyen fordult elő. A DTA görbék 
alapján a vizsgált kötöttebb üledékekben, amennyiben ez megítélhető, az előfordult 
agyagásványok becsült mennyisége elég kicsi. A szemcseösszetételi görbék és egyéb 
jellemzők (karbonát, szín stb.) alapján tipikus eolikus lösz a minták közt nem fordult elő 
(0,02-0,05 mm, durva kőzetliszt).

A folyóvízi üledékek, a folyómeder partvonalainak és ártereinek változásai, vándor
lásai folytán horizontálisan és vertikálisan is változatos kifejiődésű rétegek képződtek. 
A durvább homokos rétegek és a finomabb szemcséjű üledékek váltakozva jelennek meg. 
Ezeknek esetleges eolikus képződményekkel való keveredését, a kevertség arányát nehéz 
megállapítani.

Az üledékek rétegsoráról általában elmondhatjuk, hogy a felszíni kevert szerkezetű, 
humuszos feltalajtól eltekintve, a fúrások többségénél a felszín alatt jelentkezik egy véko
nyabb, változó vastagságú (3 -6  m) finomabb szemcseösszetételű, főleg agyagos kőzet
lisztből és kőzetlisztből álló fedő réteg. Ezt követi egy vastagabb, több mint tíz méteres 
durvább szemcseszerkezetű homokos, kőzetlisztes homokos réteg, és végül a fúrások 
ismét változó vastagságú agyagos rétegben haladnak és fejeződnek be a 25 m-es talpmély
ség közelében. A fúrások által feltárt rétegsorok anyaga folyóvízi eredetű volt. A durvább 
folyómeder anyagtól kezdve a finomabb ártéri üledékig a folyóvízi üledékképződés 
minden anyaga képviselve van.

A pleisztocén-holocén elhatárolását az üledékbeli különbségek alapján nem lehe
tett megvonni.

A mikromineralógiai eredmények alapján -  a gránáttartalomban jelentkező különb
ség szerint -  két mederanyagot lehetett elkülöníteni a területen: a Tisza folyóvize által 
lerakott rétegösszletet és a Maros által lerakott üledékeket.

A GEOTECHNIKAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A nagyszámú fúrás és mintaanyag feldolgozásakor tapasztaltak közül három jelleg
zetes mintakárosodásról kell először is szólni.

— Az egyik a felszín alatt 4,0-9,0 m között elhelyezkedő ún. „tavi agyag”, amely 
fizikai tulajdonságai alapján kövér agyagként ismeretes; rendkívül gazdag mészkonkréciók-
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bán és limonitosodott göbecsekben. Ha a kiszúrt zavartalan magmintában éppen előfor
dult valamelyik, vagy mindkettő, akkor sajnos az a minta eredeti céljára -  a legtöbb 
esetben -  már nem volt használható (16. ábra).

-  A másik a vaskiválás okozta mintakárosodás. A 17. ábrán látható, a laborató
riumban kiszúrt hengermintán a szárítóba helyezés előtt semmi nyoma nem látszott 
a benne rejlő limonitkonkréciónak. Kiszáradás után azonban alakja a képen látható 
módon eltorzult, és felületén a konkréció helyzetétől és méretétől függő repedések 
keletkeztek, az átmérő egyidejű megnövekedésével.

-  A harmadik megfigyelésem: a kompressziós vizsgálatot követő kiszárítás után 
egyes minták jelentős mértékben zsugorodtak. A 28. ábra alsó fényképén látható erre 
példa. Az eredeti víztartalomnál az ödométer gyűrűjét szoros illeszkedésben töltötte ki 
a minta, majd a 105 °C-on történt kiszárítás után a képen látható mértékben zsugorodott.

Mindhárom fenti körülmény lényeges lehet a rétegek azonosításánál.
Ismeretes, hogy a laza, felszínközeli üledékek közül az ún. „kötött talajok” osz- 

tálybasorolásánál az MSz. 14045 lapjai szerint elsősorban a plasztikus indexüket kell 
használni, és szemcseeloszlási adataik csak akkor szolgálhatnak ehhez alapul, ha a kon
zisztencia határok (a magas szemcsés üledék, nevezetesen homoktartalom miatt) már nem 
határozhatók meg. Ilyen eset az egész kutatott területen számtalanszor előfordult. Ám az 
a tény is közismert, hogy a szemcseeloszlás jellemzői (pl. az együttes iszap+agyagtartalom) 
és a plasztikus index számértéke között nem mindig sikerül olyan egyértelmű, szoros 
korrelációt kimutatni, mint amilyent egyébként logikusan elvárhatnánk. Ezért az ilyen 
szempontból átmenetet jelentő kőzet megnevezése, osztályba sorolása terén van egy kis 
bizonytalanság, ami abban nyilvánul meg, hogy a szemcseeloszlási görbe adatai, vagy 
szemlélete alapján durvábbnak, „szemcsésebbnek” ítéljük a kőzetet, mint aminek a plasz
tikus indexe alapján neveznénk. Egyes esetekben ez lehet a magyarázat arra, hogy miért 
váltakoznak olyan gyakran az „iszap” és a „sovány agyag” megnevezések, holott nagyon 
valószínű, hogy csupán ugyanazon alapanyag, nevezetesen az infúziós lösz „soványabb” és 
„kövérebb” változatának kétféle megítéléséről van szó.

Talán közelebb juthatunk a megoldáshoz a 18. ábrán bemutatott tapasztalati össze
függések segítségével.

Az összetartozó //7-So,02 adathalmaz átlagának vonalát extrapolálva igazoltnak 
érezzük azt a (már korábban is kialakult) hazai gyakorlatot, hogy So,02>20% esetén már 
indokolt az „iszap” névvel megjelölni a kőzetet, úgyszólván függetlenül a szemcseeloszlási 
görbéjének ezt megelőző alakulásától. Ilyen tömegarányok mellett már ugyanis a sokkal 
nagyobb „darabszámú” finom szemcsék szabják meg az adott térfogaton belüli szemcse
felületek „összegét”, ezért az ilyen halmaz egésze már az iszapok tulajdonságai szerint 
viselkedik.

Mindezen tapasztalatok és megfigyelések után az elvégzett vizsgálatok közötti 
összefüggéseket, kapcsolatrendszereket az alábbiakban foglalom össze.

A szemcseeloszlási jellemzőek értékelése

A szemcsés kőzetek mintaanyagának vizsgálati eredményeit az építésföldtani térké
pezés dokumentációs kötetei tartalmazzák. A 19a—b. ábrán ezen szemeloszlási görbék
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K D —9. fúrás 4,8—5,0 m

K D —9. fúrás 5 ,7 -5 ,9  m

T K —4. fúrás 6,0 m

16. ábra. Laboratóriumi agyagminták rétegazonosításakor előforduló mintakárosodási tényezó'k:
a tavi agyag limonitosodása
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K D —2. fúrás 5,4—5,6 m K D -4 . fúrás 4 ,2 -4 ,4  m

K D —6. fúrás 4 ,2 -4 ,4  m

A z erősen zsugorodó (Zs. jelű) agyagok a kompressziós vizsgálatot követő kiszáradás után

17. ábra. Laboratóriumi agyagminták rétegazonosításakor előforduló mintakárosodási tényezők: 
a kiszáradást követő deformációk, repedések és zsugorodás
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18. ábra. összefüggés ugyanazon minta szemcseeloszlási és konzisztencia-határ vizsgálatainak eredmé
nye között

lefutásának tartományát, sávját mutatom be. Az ábrán feltüntettem az egyes kiválasztott 
szemcseátmérőkhöz tartozó S  súlyszázalék értéktartományának tíz-tíz részre bontásán 
alapuló gyakorisági diagramokat. Ez utóbbiak alapján a homokliszt frakcióban elkülönít
hető egymástól két szemcseeloszlási átlag. Az ábrán---------- jellel rajzolt 1 és 2 jelű átlag
görbék jellemzőit egy külön kis táblázatban is feltüntettem. Külön figyelmet érdemelne 
az Só,02% értékggyakoriságának alakulása. Az So,02>20% esetekben „iszap"-nak, vagyis 
a hazai megnevezés szerint már „kötött"-nek minősítjük a kőzeteket. Látható, hogy az 
esetek nagyobb részében ilyenek voltak a szemcseeloszlási eredmények, vagyis elég sok 
olyan kőzet van Szegeden, amelyet akár „átmeneti kőzetnek” is nevezhetünk, éppen az 
osztálybasorolásuk kétféle lehetősége folytán.

A 20. ábra háromszögdiagramban ábrázolja a szemcseeloszlási eredményeket a há
rom — bár önkényesen, de szokásosan — kiválasztott frakció elkülönítése alapján. Az
1. háromszögdiagramban a „Kiskundorozsma” lap, a 2. diagramban „Tápé” lap területé
nek, tehát a Tisza jobb partján mélyített fúrások szemcsés kőzetei mintaanyagának vizs
gálati eredményeit, míg a 3. diagramban a Tisza bal partján -  az újszegedi oldalon -
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19a-b. ábra. Szemcseeloszlási görbék intervalluma, az egyes kiválasztott szemcseátmérőkhöz tartozó 
(S%) értéktartományoknak 10-10 részre bontásán alapuló gyakorisági diagramokkal és az átlaggörbék 

jellemzőinek táblázatával {a = a Tisza jobb partja, b = a Tisza bal partja)
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feltárt szemcsés kőzetek szemcseeloszlási adatait helyeztem el. A vizsgálati eredményeket 
ábrázoló pontok mellé írt számok a mintavétel mélységét jelentik. Az ábrán egyrészt az 
a ^sűrűsödési zóna” méltó a figyelemre, ahol a vizsgálati eredmények egyáltalán előfor
dulnak, másrészt azok a kisebb kijelölt halmazok, amelyek U egyenlőtlenségi együttható
jában valamilyen tendenciát lehet fölfedezni. így pl. jellegzetesnek nevezhető a „0 iszap+ 
agyagtartalom” környékén sűrűsödő, U finom homokok kis csoportja, mely a legjelleg
zetesebben „folyós homok”. A Tisza jobb partján feltárt szemcsés kőzetek közül a „B” 
egyenes mentén az együttes iszap és agyagtartalom (D 0,02 mm) 35% alatt van. A külön
böző helyen és mélységben feltárt szemcsés jellemző pontok az „A ” és „B” egyenes 
mentén sűrűsödnek. A sűrűsödési helyek alapján nagyjából négy csoportra lehet osztani a 
képződményeket a „5” egyenes mentén:

a) iszap- és agyagmentes finom homok, ahol a homokliszt-tartalom 2-21%,
b) átlagosan 68—70% homokot és 15-25% homoklisztet tartalmazó laza, szemcsés 

üledékek,
c) 45-50% homokot és 30-35% homoklisztet, és végül
d) 15-20% homokot és 50-55% homoklisztet tartalmazó kőzetféleségek.
A kőzetek az tyA” egyenes mentén két zónában csoportosulnak. E zónák megfelel

nek a 19a-b. ábrán látott 1. és 2. jelű átlaggörbék helyzetének. Érdekes megfigyelni, 
hogy a két zóna a bal alsó sarokból jobbra fölfelé emelkedő vonal mentén helyezkedik 
el, hasonlóan az 1. háromszögdiagraméhoz, de pontokra elképzelhető regressziós egye
nesjói láthatóan különbözik.

A 21. ábrán látható háromszögdiagramok a Tisza jobb partján 5 m-es mélységlép
csőnként elhelyezkedő szemcsés kőzetek szemcseösszetételi pontjait mutatják. Látható, 
hogy a mélység növekedésével nő a szemcsés talajok mennyisége, és ezzel egyidejűleg 
nő a durvább szemcsék jelenléte, ugyanakkor az iszap+agyagtartalom mindvégig általában 
40-60% között van, tehát magas. Az is megfigyelhető e diagramokból, hogy az egyes 
mélységlépcsők szemcseösszetételi pontjai nagy területen szóródnak, bizonyos mértékig 
szabálytalanul keverednek.

A szemcsés talajok együttes iszap+agyagtartalma és a homok/homokliszt hányados 
logaritmusa közötti összefüggést a 22. ábra mutatja. A durvább szemcsék mennyiségének 
növekedésével csökken az iszap+agyagtartalom.

Mélyépítési szempontból jelentős a kohézió nélküli, vagy csekély kohéziójú szem
z ő

esés talajok egyenlőtlenségi együtthatója is, U = ~—. Az iszap és agyagmentes szemcsés

talajoknál az U = 1,0—2,0, és ez erős folyási hajlamot jelent. Ilyen képződményeket csak 
elvétve találtunk a Tisza jobb parti képződményekben. Ezzel szemben a Tisza bal oldali 
összletében rendkívül magas U értékeket határoztunk meg, esetenként 100 fölött is.

Figyelemre méltónak találtuk még a nagyon nagy (százon fölüli) U értékeket, és 
a szükségszerűen maradt nem kevés mintát, amelyek az említett szélsőségek közé sorol
hatók. Az U érték gyakoriságát szemlélteti a 23. ábra, ahol a logaritmikus beosztású 
vízszintes tengelyen az egyenlőtlenségi együtthatókat, a függőleges tengelyen pedig az 
előfordulás darabszámát jelöltük.

Az elemzést kétféle bontásban is elvégeztem, melyeket folytonos, illetve---- vonal
jelöl. Bár a legnagyobb gyakoriság helyét a folytonos vonal is kiemeli, de jellemzőbb 
képet ad az aprólékosabb bontású---- vonal. Ez utóbbi lehetővé teszi annak feltételezé-
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22. ábra. összefüggés az együttes iszap+agyagtartalom és a homok/homokliszt hányados között

sét, hogy esetleg kétféle anyag különböző (szeszélyes arányú) keveredéséről van szó, 
amelyek a Tisza, illetve a Maros hordalékainak egymás közötti arányaitól függően ala
kultak ki.

A konzisztencia határok elemzése

A konzisztencia határok meghatározásáról az MSz. 14045 lapjai intézkednek. 
Jelentőségük a laza üledékes kőzetekben rendkívül nagy, hiszen az egyes képződmény
típusok elkülönítésére, az adott kőzet alapvető fizikai tulajdonságaira adnak informá
ciót. Az osztálybasorolás alapja a plasztikus index, mely a két szélső konzisztencia határ 
-  a sodorható állapothoz, ül. a folyós állapot kezdetéhez tartozó víztartalom -  különb
sége víztartalom %-ban.

Ha a plasztikus index a mélység növekedésével emelkedő értéket mutat, azt jelenti, 
hogy a mélység növekedésével egyre kötöttebb, agyagosabb képződmények települtek 
az adott területen. Ez viszont az adott terület genetikai vonatkozásaira, az üledékfelhal
mozódás fáciesére utaló információ.

A Tisza jobb parti fúrásaiból vett minták plasztikus indexének a mintavétel mélysé
gével való kapcsolatát a 24. ábrán láthatjuk. A mélységlépcsőket önkényesen vettem fel 
(figyelembe véve az egyszerű síkalapozásnál várható alapozási síkot), 0,0—2,0, 2,0-6,0, 
6,0-10,0, 10,0-20,0 m és 20 m-nél nagyobb mélységből származó szintek csoportját 
különítve el. Ennek megfelelően a 0,0-2,0 m mélységközből vett minták plasztikus 
indexei Ip% = 17 átlagot adtak, így közepesen kötött sovány agyagnak minősíthetők.

A következő mélységközben (2,0-6,0 m) a plasztikus index értéke tág határok 
között változik (Ip% = 6-54), úgy, hogy a felső felében (2,0-4,0 m között) sovány agya
gokat találtunk döntő többségében, melyeket valójában a felettük lévőkhöz tartozónak 
kell tekintenünk. A vizsgálati adatok Ic szerinti sűrűsödési helye alapján a z = 4,0 m
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23. ábra. A szemcseeloszlás egyenlőtlenség! mutató (U) szerinti gyakorisága

határvonal látszik a megfelelőbbnek. A legkövérebb agyagzóna a térszín alatt 5,0 m körül 
van. Ez a felső kohéziós rétegösszlet 5 m-től lefelé egyre soványodik, egyre több homokot 
tartalmaz, és fokozatosan átmegy egy iszap- és agyaglencsékkel tarkított homokos, 
homoklisztes összletbe. Az iszap- és agyaglencsék valószínűsége 19-22 m között a leg
kisebb.

A plasztikus index ilyen zónánkénti eloszlása mégis bizonyos jellegzetességeket 
tartalmaz:

-  A heterogén rétegsor egyik jellegzetes tagja, az Ip = 17% mediánnal rendelkező 
0,0-2,0 m-es felső réteg, amely lefelé mintegy 10 m-ig követhető.

-  A 2,0-10,0 m közötti sávra a gyakorisági görbék alapján négy folyóhordta üle
dék jellemző:

1. iszapos homokliszt {Ip = 5—10%),
2. a felszínen uralkodó, közepesen kötött, sovány agyag {Ip - 17%),
3. erősebben kötött közepes agyag {Ip = 27-28%),
4. erősen kötött kövér agyag {Ip = 38-40%).

A mélység növekedésével mind a négy gyakorisági haranggörbe ellapul.
-  A 10-20 m közötti sáv kötött zónáira az Ip = 23%, tehát a „közepes agyag” 

jelleg a jellemző.
-  A 20—40 m között szinte a teljes Ip ·tartományt csaknem azonos valószínűséggel 

betakarják.
Az ábra bal oldali részén a „Kiskundorozsma”, a jobb oldali részén a „Tápé” lap 

fúrásaiból vett minták hasonló összefüggése látható. Az utóbbi mintákra már 5 m-es 
mélységközöket vettünk fel, azonban így is kevés általánosítható megállapítást tehetünk. 
Feltűnő, hogy a négy felső gyakorisági ábrán a 10-20% értékköz az uralkodó (vagyis 
az iszapok, ill. sovány agyagok tartománya), de ugyanakkor az értéktartomány minde
nütt hosszan elnyúlik, a kötött rétegösszlet már említett nagyfokú heterogenitását ezzel 
is alátámasztva.

Megpróbáltam a plasztikus indexek és a mélység közötti korrelációt kimutatni, 
sajnos nem sok eredménnyel. Talán annyi szabályosság megfigyelhető, hogy kb. 12,5 m 
és 21 m között (egyetlen kivételtől eltekintve) nem fordult elő Ip = 37% adat, ami ennek
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a mélység-tartománynak a viszonylagos „elsoványosodására” utal. Nem arról van szó, 
hogy ebben a mélységben sok a „szemcsés” anyag, hanem arról, hogy itt még a „kötött” 
agyagok is kisebb plaszticitásúak, mint följebb, vagy lentebb.

A plasztikus index a laza üledékek kohézió-képességének mértéke, így az adott 
laza üledék plasztikusságát a plasztikus index mérőszáma fejezi ki.

A folyási határ (W %) és a plasztikus index ([Ip %) rendkívül alkalmas a különböző 
rétegek azonosítására azáltal, hogy a W % és az Ip % koordinátákkal pontszerűen és pon
tonként ábrázolható. A 25. ábrán a Tisza jobb parti területéről származó mintákat ábrá
zoltuk a Casagrande szerinti összefüggésben. A viszonylag kis szórás láttán lineáris regresz- 
szióval számítva megadom a választott mélységhatárok közötti pontokra legjobban 
illeszkedő egyenesek egyenletét. Valamennyi illeszkedő egyenes a szerves és szervetlen 
talajok határvonalaként ismert „A” egyenes fölött van, vagy arra esik rá. így a vizsgált 
rétegösszlet e rendezővonal szerint is szervetlennek adódik.

A 26. ábrán együttesen szemlélhető a Tisza bal parti területéről származó adatok 
elhelyezkedése, s csak a jelölések különbözősége utal a minták különböző mélységeire. 
Erről az ábráról főként az állapítható meg, hogy az adatok a várakozásnak megfelelően, 
túlnyomórészt az ,A ” vonal fölött, ezzel párhuzamosan, a szervetlen kötött talajokra 
jellemző sávban helyezkednek el.

A 27. ábra a három, eléggé jellegzetesen elkülöníthető mélységközből: (0—5,0 m, 
5,1—15,0més 15,1 malatt)származó minták vizsgálati eredményeit szemlélteti a Tisza bal 
partjáról. A felső két mélységközből nyert eredmények nem sokban különböznek egymás
tól, és a pontokra illeszkedő regressziós egyenesek meredeksége is mintegy közrefogja 
az A  vonalra jellemző tg = 0,73 értéket (0,70, ill. 0,77). Annál feltűnőbb az alsó mélység
közből származó minták eredménysávjának meredeksége (0,88), ami a gyakorlatban 
aránylag ritkán előforduló, már eléggé markáns elkülönülésre utal, vagyis arra, hogy az 
alsó „kötött összlet” a felsőkétől minden bizonnyal lényegesen eltérő eredetű, és így 
tulajdonságai is számottevően különbözőek azokétól. Az itt szemléltetett halmaz sajá-

26. ábra. Képlékenységi összefüggés a Tisza bal parti területeiről származó mintákra
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27. ábra. Képiékenységi összefüggés a három legjellegzetesebben elkülönülő mélységközre
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tossága még a Wi értéktartomány tágassága is. Viszonylag ritkán tapasztalható eset: 
még W/,>100% értékek is elfordultak. Egyébként az értéktartomány tágassága már 
a 26. ábrán is jól látható volt, és összességében a vizsgált terület kőzetösszletének nagy
fokú heterogenitásáról árulkodik.

Kevés általánosítható megállapítás olvasható ki, ha az Ip plasztikus index mélység
beli változását értelmezzük, megkülönböztetve a Tisza jobb parti fúrásaiból származó 
minták vizsgálati eredményeit a többiétől.

A 28. ábrán a Tisza bal parti képződményei plasztikus indexeinek gyakoriságát 
vizsgáltam, a már említett mélységközönként. Egyrészt elég jellegzetes a gyakorisági ábrák 
elhelyezkedése az /p-tengely mentén, másrészt nem lehet egészen a véletlen műve, hogy 
mindhárom ábrarészlet azt sejteti: két-két, különböző átlaggal és szórással bíró statisztikai 
halmazból tevődnek össze az eredmények. A nagyobb plasztikus indexhez közelebbi 
gyakorisági görbék a pleisztocén, a kisebb Ip %-kal jellemezhető gyakorisági görbék 
a holocén képződmények jellemzői.

A 29. ábra az Ic konzisztencia-index értékek gyakoriságát szemlélteti a Tisza bal
parti képződményeiben, négy mélységközre bontva a feltárás mélységét. Az ábra két

28. ábra. A plasztikus index gyakorisága a Tisza bal parti képződményeiben
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29. ábra. A konzisztencia index értékek gyakorisága a Tisza bal parti képződményeiben

-  egymásra rajzolt -  részből áll. A szaggatott vonallal érzékeltetett kevesebb adat 
a 0 -2 ,0  mélységből, illetve a „középső” mélységekből való, a folytonos vonallal rajzolt 
hisztogrammok pedig az egész 5 m fölötti, illetve alatti összletre vonatkoznak. Az Ic 
értéktartomány az átlagosan szokásos méretű és helyzetű. A felső 5 m átlagosan valamivel 
szárazabb a mélyebben fekvő rétegeknél, ami a talajvíz jelentkezése miatt egészen termé
szetes. Feltűnő, hogy az elég sok adaton alapuló alsó ábra aránylag szabályos alakja szim
metrikus „normál-eloszlás ”-ra utal. Ha a néhány Ic = 0,7 adattól eltekintünk, akkor meg
állapítható, hogy a megvizsgált kötött üledékek döntő többségének „merev”—„félke
mény” az állapota, vagyis műszaki (építési, stabilitási) szempontból „nem kedvezőtlen”, 
illetve , jó ”. A Tisza jobb parti területét feltáró fúrások anyagának vizsgálati eredményei 
az Ic = 0,7-0,8 értékek legnagyobb gyakoriságát kell kiemelnünk. Ez arra utal, hogy 
a Tisza bal oldalán lerakodott, zömében holocén összlet konzisztencia állapota kedve
zőbb a pleisztocén összlet kőzeteinél.

Megkíséreltem az ásványi alkotók átlagos fajsúlyát (sűrűségét), és az MSz. 14045 
szerint osztályozott üledékek plasztikus indexének kapcsolatát finomítani. A 30. ábrán
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30. ábra. összefüggés az ásványi alkotók átlagos fajsúlya és a MSZ 14 045. sz. szabvány szerint osztá
lyozott talajok plasztikus indexe között

feltüntettem valamennyi idevágó vizsgálati adatot a Tisza jobb partjáról, és az azokra 
legjobban illeszkedő egyenest. Ennek egyenlete:

Ps = 1,025 26,49

mely megfelel a pleisztocén korú képződményekre jellemző egyenletnek.
Ismeretes, hogy a szokásos egyszerű alapozási-talajmechanikai vizsgálatok során 

nem követelik meg az ásványi alkotók sűrűségének „pontos” meghatározását, hanem 
elfogadják az Ip % szerinti átlagnak tekintett, becsült értékeket. Ezek az alábbiak:

Kőzet megnevezése Ip%
S

g/cm3 kN/m3

homok 0 2,65 26,00
iszapos homokliszt 5-10 2,68 26,29
iszap, sovány agyag 10-20 2,70 26,49
közepes agyag 20-30 2,75 26,98
kövér agyag 30 felett 2,80 27,47

A 30. ábrán ezeket a becslő adatokat a lépcsős vonal és alattuk a zárójelben levő 
számok jelzik. Az eddigi vizsgálati pontok szóródása alapján megállapítható, hogy az 
adott ásványi alkotóknál

-  a szokásos becslés elfogadható;
-  a gondosan elvégzett fajsúlymeghatározás alapján kapott értékek (amelyek 

természetesen tartalmazták a piknometrálás véletlen és szükségszerű hibáit) túl részletes 
statisztikai elemzésre talán még nem elegendők (N=52), de azt jelzik, hogy a lépcsősen 
átfogott sáv szélessége &ps = 1,15 kN/m3. Ez a régi mértékegységgel kb. 0,115 g/cm3,
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ami jó közelítéssel megfelel a vizsgálatnál megkövetelt pontosságnak. A megadott össze
függés tehát általánosan Ip% = 5—60 határok között jó közelítéssel alkalmazható,

-  a „tiszta” homoklisztnek jelzett mintáknál (vagyis, ahol Ip<5 és így ez a vizsgá
lat önmagában is kérdéses) valamennyi adatot az Ip = 0 helyhez rendelve két gyakorisági 
csúcsot találunk. Az egyik ps = 26,35 kN/m3, a másik ps = 26,58 kN/m3 értéknél van. 
Ez arra utalhat, hogy átlagos fajsúly szempontjából a homoklisztek ásványos alkotói nem 
hanyagolhatok el a kvarcszemcsék mellett.

A konzisztencia index (Ic) mélység szerinti összefüggését, ill. gyakoriságát a Tisza 
jobb parti területén végzett vizsgálatok vonatkozásában a 31. ábrán mutatom be. A jobb 
oldali oszlopban az ötméteres mélységközökben mért értékek gyakorisági ábrái láthatók, 
a bal oldalon pedig a legfelső' öt méter további három részre bontott finomítással.

Az ábra egészét szemlélve feltűnő az Ic  = 0 ,7 -0 ,8 körüli értékek gyakorisága -  ami 
átlagosan nem túl kedvező talajállapotra utal —, valamint azIc>\ adatok viszonylag kis szá
ma. Ezek is zömmel a legfelső rétegekben fordultak elő, ami a kiszáradás lehetősége folytán 
egészen természetes is. A legfelső két méterre vonatkozó gyakorisági ábra azt a hazai 
tapasztalatot erősíti, hogy a „kiszáradás” (ha ugyan az /c> l jellemzőjű talajt kiszáradtnak 
szabad nevezni) legfeljebb 2—2,5 m mélységig hatolhat le. Ezért a talajok — korábban már 
említett — zsugorodási hajlandóságára is legfeljebb eddig kell tekintettel lenni.

32. ábra. összefüggés a nedves térfogatsűrűség és a mélység között
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Említést érdemel még a 20 m-nél mélyebbről származó adatok gyakorisága is. 
Itt -  összesen négy esetben -  szintén előfordult Ic> 1 adat. Ez a nagyobb terhelés 
alatt álló rétegek kisebb hézagtérfogatának lehet a következménye, és inkább az 
a váratlan, hogy az ilyen adatok nem nagyobb gyakorisággal fordultak elő a pleisztocén 
agyagokban.

A tömeg- és térfogatarányok vizsgálata

A 32. ábrán a Tisza jobb parti összletéből vett minták mért nedves térfogatsűrűsé
geit ábrázoltam a mélység függvényeként. Az egyébként átlagos szóródásű ponthalmazon 
szembeötlő a legfelső öt méteren belüli minták nagyobb sűrűsége, sőt az egész halmaznak 
ilyen jellegű tendenciája. Ez a jelenség valószínűleg egyrészt a felszínközeli rétegek 
nagyobb kolloid-részecske tartalmával függhet össze, másrészt a talajvíz fölötti rétegek 
kiszáradás-zsugorodás által okozott tömörödésének következménye lehet. Ugyanezt az 
állapotot találjuk a bal parti összletben is.

Különösen figyelemre méltó mindez annak tükrében, hogy e felső összlethez 
képest a mélyebben fekvő rétegek lazábbak, holott — pusztán a nagyobb geosztatikai 
nyomás miatt is — az ellenkezője volna várható.

Lényegében ugyanezek a tendenciák olvashatók le a 33. és a 34. ábráról is, ahol az 
ötméteres mélységközökben mért nedves sűrűségek, illetve hézagtényezők gyakoriság
eloszlását tüntettem fel.

Ezek a megállapítások alapozási szempontból rendkívül fontosak, melynek felisme
rése a Szegeden kialakult mélyalapozási irányzatot erőteljesen megkérdőjelezi.

A 35. ábra a már ismert mélységközökre bontva szemlélteti a nedves térfogatsűrű
ségek gyakoriságát és az ebből levonható tanulságokat a Tisza bal partján feltárt kép
ződményekben.

Lényegében a hézagtényező mélységtől való (nem-) függését, illetve mélységközökre 
vonatkoztatott gyakoriságait láthatjuk. Az e = 0,8 körüli átlagértékek és legnagyobb 
gyakoriságok megfelelnek az -  telített állapot közelében mért - I c  értékeknek és egészé
ben jellemzők a folyóvízi agyagok átlagos körülményeire. Emellett azonban ügyelni kell 
arra, hogy az egész halmaz 21%-a az e>0,9 tartományba esik, aminek átlagosan kb. 
Pd< 14,2 kN/m3 száraz térfogatsűrűség -  tehát „közepes-laza” körüli állapot -  felel 
meg. Ez a teherbírásra és az építmények várható süllyedésére vonatkozóan józan óvatos
ságra figyelmeztető adat!

Az ásványi szemcsék ps sűrűsége és a plasztikus index közötti összefüggést a 36. áb
rán mutatom be, ugyancsak a Tisza bal parti kőzetekből.

A „kohéziós” halmazra illeszkedő korrelációs egyenes igen jó egyezésben van 
a Tisza jobb parti méréseinek hasonló eredményével. Az Ip = 0 környezethez tartozó 
adatokat nem lehet számításba venni. E megállapítás háttere a 36. ábra alapján érthető 
meg. Itt ugyanis jól látható, hogy -  azlp  = 0 függőlegesen sorakozó ps értékek gyakorisá
gi görbéje szerint — a „szemcsés” halmaz átlaga (26,09) aránylag távol esik az említett 
korrelációs összefüggésből az Ip = 0 esetben számítható 26,55 kN/m3-től. Erre a külön
bözőségre valószínű magyarázat, hogy a kohézió nélküli, finomszemcsés anyagok döntő
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36. ábra. Az ásványi szemcsék sűrűsége és a plasztikus index közötti összefüggés

többsége tiszta kvarchomok (ps = 2,65 g/cm3). Következménye pedig, hogy az említett 
korreláció egyenes érvényességi tartománya a jelen esetben korlátozott, kb. Ip  = 20% 
alatt a 35. ábrán látható másik egyenessel kell(ene) számolni.

A szilárdsági adatok értelmezése

A triaxiális törővizsgálatból és az egyirányú törés eredményeiből származó szilárd
sági jellemzőket megkíséreltem korrelációba hozni egymással, továbbá a mintavételi 
mélységgel és a kőzetosztályozás alapjául szolgáló/^-értékkel.

A 37. ábrán a Tisza jobb parti képződményeinek egyirányú nyomószilárdságát, 
belső súrlódási szögét és a kohézió mért értékeit ábrázoltam a mélység függvényeként. 
A jelentős szóródást mutató ponthalmazok egyik jellegzetessége, hogy kb. 15-20 m 
mélységben a kohézió, és természetesen ezzel együtt az egyirányú nyomás értékei megle
hetősen alacsonyak, és érthetően ugyanebben a zónában nem fordult elő 18°-nál kisebb 
súrlódási szög.

Nem véletlen az a tendencia sem, hogy a Holt-Tisza térségének vizsgálati eredmé
nyei jól észlelhetően „máshol” helyezkednek el, mint a Maros torkolata fölötti fúrások 
anyagai: az előbbiek átlagos súrlódási szöge nagyobb, kohéziója pedig kisebb a többieké
nél. A 38. ábrán ugyanezen összefüggéseket tártam fel a Tisza bal parti (újszegedi holo- 
cén) üledékeiben mért adatok alapján.

Az eredmények viszonylag kis száma, és ehhez képest nagy szóródása nem teszi 
lehetővé a halmaz igényesebb statisztikai elemzését. A szóródások okai egyrészt a konzisz
tencia indexek és/vagy a tömörség (hézagtényező) különbözőségeivel magyarázhatók, 
de szerepet játszhat a felszín közelsége is. Megállapítható, hogy nincs határozott, jelleg
zetes kapcsolat a holocén képződmények nyírószilárdsági paraméterei és a mélység
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37. ábra. összefüggés a Tisza bal parti 
képződményeiben mért egyirányú nyo
más, a belső súrlódási szög, a kohézió 

és a mélység között
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között. A 38. ábrán betűvel megkülönböztetett három pont a homokos összletből 
származik. Elhagyásukkal egy felső és egy alsó zónára bomlik szét a kötött rétegek 
adathalmaza, de ezeken belül (külön-külön) sem rajzolódik ki mélységhatásra utaló 
tendencia.

Az adathalmaz egésze átlagosan: ,közepes, közepesen jó” szilárdsági tulajdonságo
kat jelent. Jól látható ez pl. az egyirányú nyomások ábráján, ahol a 37 adatból egy sem 
esett a 100 kN/m2 (=1  kp/cm2) alá, ami csak elég tekintélyes szilárdság esetén lehetséges.

39. ábra. A belső súrlódási szög, a kohézió és az egyirányú törés gyakorisága
(a φ és a c értékek triaxiális törővizsgálatból, a any d - 38 mm és h = 75 mm hengerminták töréséből

származik)
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A Maros-torkolattól É-ra lévő terület Ny-i és K-i részén mélyült KD és T jelű 
fúrások mintaanyagából végzett triaxiális vizsgálatok eredményeinek eloszlása látható 
a 39. ábrán. A Ny-i területrész mintáinak triaxiális törővizsgálataiból származó legvalószí
nűbb értékei a belső súrlódási szögnél 0° 20—24, míg a kohéziónál c = 20-22  kN/m2. 
Az egyirányú törés (ony) eredményei jellegzetesen nem szimmetrikus eloszlásban jelennek 
meg. Legnagyobb gyakoriságú a ony = 50-100 kN/m2. Az ennél nagyobb szilárdságok 
kissé megnövekedett gyakorisága a ony = 250-350 kN/m2 tartományban a kiszáradt

40. ábra. A kötött talajok mért belső súrlódási szögének értékei a plasztikus index függvényében 
(A gyakorlatban használt φ -  30°-0,4 Ip% összefüggés előírt határfeltételei 10<//?<50, ill. 0 ,7</c<l,l)
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felszíni zónából következik (0,5—1,3 m). Az egyirányú törőszilárdsági értékek mélység 
szerinti rendezése ezen túlmenően nem adott további említésre érdemes információt. 
A K-i területrész mintaanyagának gyakorisági ábrái szerint a kohézió és az egyirányú 
törés ezen a területen valamivel nagyobb, mint nyugatabbra (a mintaszám közel azonos!). 
Lényeges azonban, hogy az egyirányú nyomás és a kohézió legnagyobb gyakoriságú 
(egyidejűleg kb. átlagos) értékei abszolút értelemben elég alacsonyak, és így ez az adat
halmaz a pleisztocén laza üledékek átlagosan alacsony teherbírására utal (lásd RÉTHÁTI— 
UNGÁR korábban tett hasonló megállapításait!). A 0° gyakoriság-eloszlását szabványos
nak mondhatjuk, hiszen a 20-25° körüli legnagyobb gyakoriság megfelel az átlagos 
hazai körülmények között várható értékeknek.

Csaknem tökéletesen igazolta ezt a megállapítást a 40. ábra, ahol a kötött üledékek 
mért belső súrlódási szög értékeit a plasztikus index függvényeként ábrázoltam. A felső 
ábrát a Ny-i, az alsót a K-i területrész fúrás-adataiból szerkesztettem. A hazai gyakorlat
ban gyakran használják a

0 ° = 30°—0,4 Ip7o

form ulát k ö ze lítő  szám ítások h oz. A  szak irodalom  (p l. RÓZSA) eh h ez  Ip  = 1 0 -5 0 %  és 
Ic = 0 ,7 —1,1 érvényességi határokat ajánl. C élszerűnek  lá tszo tt tehát az ezek n ek  m eg fe le lő  
0° - Ip adatpárokat is m egvizsgálni.

A 40. ábra felső részén megfigyelhető a viszonylag laza kapcsolat. A teljes ponthal
mazra esetünkben a

0° = 34° — 0,50/p%

illeszkedik legjobban, és ha a 20%-nál nagyobb plasztikus indexű agyagokra el is fogadjuk 
az idézett összefüggést, az ennél kisebb Ip-re már nem ajánlható, és helyette (akár Ip = 5%- 

ig)a

0 °  = 3 7 °  — 0 ,7 6  Ip%

ad jobb becslést. A jelenlegi adathalmaz alapján az ábrán kettős vonallal jelölt két egyenes 
szakasz ad elfogadható kompromisszumot. A 40. ábra alsó ábráján tehát a Maros torkolat
tól É-ra lévő ún. K-i területrészen első látásra is jelentősen szóródónak látszó pontok 
regressziós egyenesének képlete:

0 °  = 3 0 ,6 8 °  - 0 , 3 9  Ip%

(az ábrán a vastagabb felső vonal) szemmel láthatóan alig tér el az alsó,

0° = 3 0 °  — 0 ,4  Ip%

egyenestől, mely KOPÁCSY JÓZSEFnek a hazai laza üledékekre vonatkozó régebbi statisz
tikai kutatási eredményeit tükrözi. Ez az egyezés nem lehet véletlen, és a körülmények, 
ül. adottságok egyezőségének bizonyítékául tekinthető.

A Tisza bal parti oldalán a holocén térszín mintái anyagából nyert belső súrlódási 
szög és plasztikus index vizsgálatok eredményeit a 41. ábrán láthatjuk. A pontok -  jelen
tős szórással -  többségükben a vonal fölött helyezkednek el és kevéssé támasztják alá 
a Kopácsy-féle összefüggést. Különösen szembeszökő az eltérés a nagyobb plasztikus 
indexek tartományában. Ezért valószínű, hogy a nagy (7p>50%) plasztikus indexek
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41. ábra. összefüggés a belső súrlódási szög és a plasztikus index között

tartományában ez az egyszerű lineáris összefüggés már nem érvényes. A hasonló külföldi 
feldolgozások hiperbola-szerű, ellapuló görbét adnak és ennek helyessége ezen adataink 
alapján is valószínűsíthető.

A nyírószilárdság és a plasztikus index közötti kapcsolatot a 42a—b. ábra mutatja.
Feltüntettem a RÉTHÁTI-UNGÁR szerinti „országos átlag” és a „szegedi átlag” 

alakulását is. Az a ábrán az eredmények az országos átlag alatt fekszenek, nem érik el 
a szegedi átlagokat sem. Ez újabb intő jel arra, hogy alapozás, munkagödör-állékonyság 
szempontjából átlagosan gyengének kell minősíteni a terület pleisztocén üledékeit. 
(A pontok mellé írt számok a konzisztencia index értékeit jelentik, tendenciájukból 
azonban nem vonhatók le messzemenő következtetések.) Ezzel szemben a b ábrán -  ahol 
a holocén térszín mintáinak vizsgálati eredményeit ábrázoltam — jó illeszkedést mutat
nak a „szegedi átlagához, mintegy annak folytatását képezik a nagyobb plasztikus 
indexek tartományában. Ha ezt vesszük figyelembe, és egészen számításon kívül hagyjuk 
az „országos átlag” görbéjét, akkor a többi eredmény durva becsléssel egy

Oyiy - 200 — 0,6 Ip%

egyenes körül szóródik, a konzisztencia index és a tömörség által (is) befolyásolt elég 
széles tartományban.

A Tisza jobb parti képződményeiben kimutatható kohézió és a belső súrlódási szög 
értékek közötti kapcsolatot a 43. ábra szemlélteti. Megkülönböztettem a triaxiális nyírás
sal nyert adatpárokat azoktól, amelyeket az egyirányú nyomásból származtattam. 
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a 44. ábrán külön is összegeztem a 43. ábra 
szerinti (tehát számított) ony értékek gyakoriságát, és a 39. ábrán már bemutatott mért 
ony gyakoriságeloszlást. A kétféle adathalmaz eredményeinek feltűnő hasonlósága közve-
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42a-b. ábra. összefüggés az egyirányú nyomószilárdság mért értékei és a plasztikus index között
{a = jobb part, b = bal part)
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43. ábra. összefüggés a nyíró szilárdsági jellemzők között

tett bizonyíték arra, hogy a két -  eltérő módon végzett -  vizsgálat végeredményben egé
szen hasonló, egybevágó eredményekre vezetett. A 43. ábra jobb oldali ábráján elég tág 
értéktartományokban szóródó pontok helyzetének átlagos alakulása a szokásosnak meg
felel. Észrevételeim a következők:

-  A pontok szóródási tartománya valamivel szűkebb, az összefüggés (tendencia) 
szorossága pedig határozottabb a Tiszához közelebb eső jobb parti rész pleisztocén 
anyagában, mint tőle Ny-ra.

— Jól látható, hogy a ony vizsgálatokból származtatott értékpárok súlyvonala 
máshol van, mint a triaxiális eredményeké. Ennek azonban „művi” oka van: az egyirányú 
nyomóvizsgálatok nagyobb számban történtek a felszínközeli felső 5,0 m-ből.
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44. ábra. A számított és mért egyirányú nyomószilárdság gyakoriság-eloszlása

Láttuk azonban, hogy ebben a zónában „átlagosan” szárazabb, tömörebb, kövérebb 
üledékek találhatók, mint a nagyobb mélységekben. Ebből következik, hogy a kapott 
kohézió-értékek átlaga is az egyéb adatok átlaga fölé kell, hogy essék. Más szóval: a ten
denciózus vizsgálatkijelölés előre megszabta, hogy az ábrán látható eltérés legyen a kétféle 
vizsgálati eredmény között.

A nyírószilárdsági paraméterek szórását (pontosabban: ennek valamekkora hánya
dát) az is okozhatja, hogy a triaxiális mintáknak egynapos konszolidáltatása nem a minták 
eredeti mélységének megfelelő cellanyomáson történik. Így a nagyobb mélységből vett 
minták a töréskor „előterhelt”-ként viselkednek, és ezért lehet, hogy mért nyírószilárd
ságuk nem egyezik eléggé azzal, mint amit az eredeti körülmények pontos szimulálása 
esetén kaphatnánk.

A Tisza bal parti holocén összlet mintáinak kohézió- és plasztikus index vizsgálatá
nak eredményei között is megpróbáltam összefüggést feltételezni. A kohézió érzékenyen 
változik a konzisztencia indextől és a tömörségtől függően, ennek ellenére a szerkesztett 
összefüggésből nem rajzolódott ki egyértelmű c=f(Ip) kapcsolat. Ha a leginkább szóródó 
pontokat figyelmen kívül hagynánk, talán -  nagyon durva közelítésként -  a megmaradó 
pontok kb. a c = 0,7 Ip% egyenes környékén sorakoznának.

A 45. ábrán a pleisztocén összlet mintaanyagának <p° és c értékeit egymás mellett 
tüntettem fel a mélység függvényében. Mindkettőnél erős szóródás látszik a legtöbb 
mintát szolgáltató 6 m mélységig.

A mélyebbről vett mintáknál is széles a szórási tartomány, ahogy ezt a grafikonból 
láthatjuk. Az egyes rétegekből vett minták értékeinek sűrűsödési helyeit folytonos vonal
lal összekötve a kohézió a 6—8 m körüli zónában lecsökken, és lényegében csak a 12 ln
nél mélyebbről származó mintáknál kezd ismét növekedni. E megfigyelés valószínű oka, 
hogy:

— a 6 - 8  m körüli mélységtől kezdve a növekvő durvább szemcsetartalom okoz
hatta a kohézió csökkenését,
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— a még nagyobb mélységek esetében viszont az önsúlyfeszültségekből származó 
előterhelés hatása kerül fokozatosan előtérbe.

Az együttes szilárdságról valamivel többet mond a

T =z pn·  tgφ + c

kapcsolat, amelynek az előbbiekből nyert -  tehát származtatott -  pontsorát az ábrán 
eredmény vonallal rajzoltam meg. A nyírószilárdság növekedése 5—6 m körül a legkisebb 
mértékű.

A Tisza bal parti oldalán, a viszonylag vastag holocén folyóvízi homok- és szemcsés 
üledék-anyag súrlódási szöge Coulomb-egyenesének meghatározásakor a következő 
megfontolásokból indultunk ki:

— A vizsgált („szemcsés”) halmaznak a szemcseösszetételből, illetve azok ásványi 
tulajdonságaiból következőleg valószínűleg nincs kohéziója.

— Ennek valószínűségét növeli, hogy a vizsgált terület „előterheletlen” abban az 
értelemben, hogy korábban sohasem állott nagyobb teher hatása alatt. Ennek az a követ
kezménye, hogy az „első terhelési ágon” még akkor se lehetne a közegnek kohéziója, 
ha egyébként az ásványi összetétel, ill. szemcseméret alapján várható volna tapadó erők 
létezése.

— A vizsgált mintának a nyíródobozba való beépítésével lényegében ezt az „első 
terhelési ágat” -  vagyis a vizsgált terület altalajának valós, in situ körülményeit — kíván
ták utánozni laboratóriumi körülmények között, s így ez is arra vezetett, hogy a nyírási 
vizsgálatok eleve nem eredményezhettek kohéziót.

— Valóban az volt tapasztalható, hogy a négy vizsgálati pontra legjobban illeszkedő 
egyenesek a c  = 0 érték közül szóródva metszették az É-tengelyt. A leírottak értelmében 
viszont a c = 0 érték éppúgy nem volna helyes, mint ahogyan a c< 0  fizikailag értelmetlen 
lenne.

— Végülis az említett Coulomb egyeneseket nem négy, hanem általában öt ponton 
átmenőén határoztuk meg úgy, hogy a koordináta rendszer középpontján (az „ötödik” 
ponton) mindenképpen át kellett haladniuk.

— Aránylag egyszerűen bizonyítható, hogy az ilyen (a kezdőponton átmenő és 
a többi pontra a „legkisebb négyzetek” elvének megfelelően legjobban illeszkedő) egyenes 
egyenlete:

és — ebből következőleg — a keresett mennyiség:

ahol T/ az aktuális σ,· normál feszültségnél mért nyírási ellenállás.
A fentiekből következik, hogy ebben a kőzetcsoportban kohéziót nem határozhat

tunk meg.
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A 46a. ábra a finomszemcsés (iszapos) homokok mért 0/7 súrlódási szögeinek gyako
riságát a halmaz legfőbb statisztikai jellemzőivel együtt szemlélteti. Az adatok viszonylag 
szűk tartományban szóródnak a már jelentős nyitási ellenállást képviselő 32—33° átla
gos érték körül. A 46b. ábra az adatok és az iszaptartalom (So,02%) közötti kapcsolatot 
tárja fel. Az itt látható szóródást -  illetve az értékek ilyen alakulását — az U egyenlőt- 
lenségi együttható is befolyásolja. Ha az ebből (is) adódó esetlegességektől eltekintünk, 
akkor az ábra alapján arra a (egyébként is valószínű) megállapításra jutunk, hogy So,02 
növekedésével φη csökken. Mindamellett ilyen értelemben nem teremthető közvetlen 
kapcsolat a 46a—b. és a 41. ábrákon látható tendenciák között. Ennek egyértelmű magya
rázata lehet az a tény, hogy a 46a-b. ábra alapjában „szemcsés jellegű”, illetve kohézió 
nélküli anyagok nyírószilárdságára vonatkozik, míg a 41. ábra (és a Kopácsy-féle össze
függés) alapvetően csak kötött, kohéziós üledékekre lehet érvényes.

A dinamikus jellemzők elemzése

A munkagödör víztelenítési körülményeinek, ill. lehetőségeinek megismerésére 
vízáteresztőképességi vizsgálatokat is végeztünk azon magminták anyagával, amelyekből 
(részben éppen emiatt) nem készült triaxiális nyírószilárdság-vizsgálat. A vízáteresztő
képességi vizsgálatok a Tisza jobb parti területén a felszín alatt 8,0 m-ig vett minták ada
taiból készültek. A 47. ábra a vízáteresztőképesség mélység szerinti változását és gyakori
ságát mutatja be.

Megállapítható, hogy a pleisztocén agyagrétegeket túlnyomó többségükben víz
zárónak kell tekinteni. Ez azonban nem zárja ki, hogy más (betelepült finom homok és 
homokliszt) rétegek vízszintes irányú vízáramlást nem tesznek lehetővé.

A Maros torkolat feletti K-i területen már 15 m-ig vett mintákon végeztünk áteresz- 
tőképességi vizsgálatokat.

Az eredményeket a 48. ábrán foglaltam össze. A függőleges tengelyen a mélységet 
ábrázoltam méterben, a vízszintes tengelyen az áteresztőképességi együttható mért érté
keit tüntettem fel m/s dimenzióban. Az ábrán csak néhány óvatosan általánosítható 
tendenciát lehet megfigyelni, mert ebben az értéktartományban (ahol a kőzetek zömét 
egyszerűen vízzárónak kell minősíteni) a mérések elkerülhetetlen hibái a mért mennyi
ségek nagyságrendjébe esnek.

Mindenesetre úgy tűnik, hogy a mélység növekedésével az áteresztőképességi 
együttható is nő. A pontsort bal oldalról határoló vonal egyenlete kb.:

\ogk = -10,22 + 0,1174 z

ahová z méterben helyettesítendő, és ekkor k  értékét m/s-ban kapjuk. Az áteresztőképes
ség mélységgel való növekedését a nagyobb mélységekben bizonyára a növekvő arányú 
„durvább” szemcsék megjelenése, a rétegsor „elhomokosodása” okozhatja. Megállapít
ható továbbá, hogy az értékek egyszerű számtani átlaga kb. k  = 10~9m/s, amihez jól 
láthatóan jelentős szórás társul.

Nincs értékelhető különbség az „iszap” és a különböző „agyag” megnevezésű üle
dékek áteresztőképessége között, bár az „iszap” adatok viszonylag kis száma miatt ez 
a megállapítás csak hozzávetőleges tájékoztatásnak tekinthető. Érdekes lehet még az a
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46a-b. ábra. A belső súrlódási szög gyakorisága (a), valamint összefüggés a belső súrlódási szög és az
iszaptartalom között (b)
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47a-b. ábra. A vízáteresztőképesség és a mélység kapcsolata (a) 
és a vízáteresztőképesség gyakorisága (b)

tény is, hogy a sovány, közepes és kövér agyagok mért áteresztőképességei között nem 
látunk feltűnő jellegzetes különbségeket.

Tervezéseknél időnként a plasztikus index és a hézagtényező segítségével becsülik 
a kötött talajok áteresztőképességét (RÓZSA, p.95.).

Az adatok feldolgozása során megállapítottuk, hogy esetünkben ilyen egyszerű 
becslő-grafikont nem adhatunk. Az I p - e - k  kapcsolat egyértelműsége nem követhető. 
Nagyon valószínű, hogy ennek a sajátos mésztartalom, illetve a mészrögök jelenléte 
az oka.

A 24 órás konszolidációhoz tartozó M24 jellel jelölt összenyomódási modulusok 
mélység szerinti változását a 49. ábra szemlélteti. A ponthalmazok egészére illeszkedő 
regressziós egyenletek az a ábrán (mely a Tisza jobb parti pleisztocén összlet Ny-i részé
nek mintaanyaga vizsgálati eredményei közötti összefüggést mutatja)

Λ/24 = 4,7 + 0,22 z
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48. ábra. összefüggés a vízáteresztőkcpesscg és a mélység között a gyakorisági diagramok feltünteté
sével

a b ábrán (ahol ugyanazon képződmények Tiszához közeli rétegeiből vett minták vizsgála
ti eredményeit ábrázolja)

M 24  =3,99 + 0,24 z

Az a ábra szerint az összenyomhatóság szempontjából egészében homogénnek 
mondható rétegösszlet becsülhető M 24 modulusai a felszíntől lefelé haladva kb. 6 m mély
ségig egy egyre szélesedő sávban helyezkednek el; ezen mélység alatt azután az adatsor 
tágassága (szóródási sávja) gyakorlatilag állandó.

Az ábrán nem különböztettük meg az eltérő kőzettípusokat ábrázoló pontokat, de 
a regressziós egyeneseket külön-külön is kiszámítottuk és a következők adódtak:

iszap, iszapos homokliszt M 24  = 4,68 + 0,26 z
sovány agyag M 24  = 3,75 + 0,32 z
közepes agyag Λ/24 = 3,82 + 0,21 z
kövér agyag M 24  =4,12 + 0,21 z

Látható, hogy a különféle kötött üledékek adatai között nem túl nagy az eltérés, mégis 
szembeötlő, hogy a kisebb plaszticitású ([Ip = 20%) agyagok modulusa erősebben növek
szik a mélységgel, mint a közepes és kövér agyagoké.

Ettől függetlenül azonban a vizsgált érvényességi tartományban mindez nem vezet 
nagy különbségekre, ezért hozzávetőleges számításokban, várható süllyedésbecslésekhez 
a kötött pleisztocén üledékeknél használható az M  =  ̂ + 4 képlet.
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49a-b. ábra. Az összenyomódási modulusok változása a mélység függvényében, az illeszkedő egyenes 
regressziós egyenes képletével {a - a Tiszától távolabbi, b = a Tiszához közelebbi térség)

A Tisza bal parti (újszegedi) holocén összletben végzett összenyomódási modulusok 
meghatározásánál két lényeges részletben tért el a laboratóriumi vizsgálat az MSz. 14045- 
ben leírt módszertől.

1. A mintát 50-100-200-400  kN/m terhelési lépcsőben fokozatosan terheltük 
meg. Az egyes terhelési fokozatokat 24—24 órán át működtettük. így egy-egy minta 
teljes terhelése mindig négy egész napot vett igénybe. A minták kiszáradásának (zsugoro
dásának) elkerülése érdekében már az első terhelési fokozatban elárasztottuk őket.

2. A vizsgálati eredmények feldolgozása is eltérő a szokásostól. Az oszlopba írt 
38 és 24 órás terheléskor mért elmozdulásokból kivontuk a szűrőkő-pár saját alakválto
zását. Az így kapott „nettó” elmozdulások h értékeiből számítottuk a függőleges fajlagos 
összenyomódásokat.

Az elárasztással egyidejűleg megindított kompressziós folyamatot az esetek 4/5 ré
szében duzzadás is kísérte. A két ellenkező előjelű hatás összegeként különböző, elég 
szokatlan alakú „kompressziós” görbék adódtak a feldolgozott mérési eredmények 
alapján.

A sokfélének látszó eredmény nagyon egyszerűen magyarázható az 50. ábrán látha
tó jelenségek figyelembevételével:
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— az A  ábrán „idő-duzzadás” koordinátarendszerben három tipikus — gyakorlatilag 
„zérus terhelés” mellett lejátszódó -  duzzadást folyamatot szemléltetek. Az I. esetben 
a viszonylag kis duzzadás gyorsan (egy napnál rövidebb idő alatt) lejtászódik. A II. eset
ben szintén gyors a duzzadás, de az előzőnél számottevően nagyobb az elért érték. 
A III. esetben lassú, több napon át tart a térfogatnövekedés, és aránylag nagy végső érték
hez tarthat.

— A B  ábrán azt mutatom be, hogy mi történik, ha a duzzadás befejeződése után 
komprimáljuk a mintákat. A duzzadás végére kialakult állapotból kiinduló, de voltakép
pen szabályos kompressziós görbéket látunk, amelyek — az elért térfogatnövekedés nagy
ságától függően — valahol metszik a nyomás tengelyt. Az átmetszési pont(ok) abszcisszá
ját értelmezzük a pa duzzadási nyomásként.

— A C ábra azt szemlélteti, hogy hogyan alakul(hat)-na egy minta kompressziós 
görbéje elárasztás (duzzadás) nélkül. A jegyzőkönyvi leolvasások alapján a j—k—1-m pon
tok számíthatók, illetve ezekre rajzolható a kompressziós görbe.

— A D, E  és F  ábrarészletek azt mutatják, hogy mi történik, ha az előbbi kompresz- 
sziós folyamat az I, II. vagy III. típusú duzzadási jelenséggel összegződik. Ekkor a jegyző- 
könyvi leolvasások alapján az n -p —q..., vagy r - s —t..., illetve u—v-z... pontok ábrázol
hatok. Az így kapott görbék „hátterében” azonban az rejlik, hogy pl. n = j —a; p = k—b; 
q = b—c stb.

— így a ténylegesen megrajzolható görbék alakulásából (közvetve) tájékoztatást 
kaphattunk a duzzadási folyamat jellegéről, illetve a görbék befejező szakaszának vissza
felé (a kis terhelések irányába) történő extrapolálása által hozzávetőlegesen meghatároz
ható volt a duzzadási nyomás is (a D, E  és F  ábrákon 7-nal jelölve). A kompressziós 
görbék nem mindig egyértelműen „sima” lefutásának megértéséhez tudnunk kell, hogy 
az M 2 4  értékek meghatározásához azon érintők hajlásszögét vettük alapul, amelyekre 
a görbe (már) duzzadásmentes szakaszának általános alakulásából következtetni lehetett. 
Az M  értékének meghatározásához szükséges függőleges önsúlyfeszültségeket 10 kN/m3 
(telített+felhajtó erő hatása alatt álló) fajlagos nehézségi erővel számítottuk.

Az 51. ábrán az összenyomódási modulusok mélységbeli alakulását tüntettem fel. 
A szaggatottan rajzolt vonal a mérési eredményeket ábrázoló pontokra legjobban illesz
kedő egyenes, amelyet az

M 24  =4,63 + 0,178 · z

képlet ír le. M 24  értékét MN/m2-ben kapjuk, ha a z mélységet méterben helyettesítjük.
Összehasonlításul, mint érdekességre hivatkozom a budapesti földalatti vasút vizsgá

latai során meghatározott hasonló jellegű korrelációra, ahol az illeszkedő egyenes egyen
lete

M  = 5,6 + 0,88 -z

alakú összefüggést eredményezett (v.ö.: SZÉCHY-VARGA 1971). Ez azt jelenti, hogy az 
ottani oligocén, tortonai és szarmata agyagok összenyomódási modulusa (vagyis „össze
nyomhat atlansága”) kb. ötször erősebben növekszik a mélységgel, mint a Tisza bal parti 
holocén agyagoké.

Az 51. ábrán látható adatok egésze közepes körülményekre utal, és jellemző a „me-
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50. ábra. Az elárasztással együtt végzett összenyomhatósági vizsgálatok eredményei
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51. ábra. Az összenyomhatósági adottságok alakulása a Tisza jobb parti képződményeiben
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52a-b-c. ábra. Az elárasztásos összenyomható sági vizsgálatoknál fellépő' duzzadást nyomás gyakori
sága
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rev-félkemény’ agyagokra. Ez a tény teljes összhangban áll a hézagtényezőről és a kon
zisztencia indexről korábban megállapítottakkal.

A duzzadási nyomás gyakoriságát az 52a—b—c. ábra szemlélteti.
Az a ábrán az egész halmaz hisztogramja és statisztikai jellemzői láthatók, a b-n 

a felső 5 m, a c-n pedig az alsó 10 m jellemzői szemlélhetők.
Ezek közül elsősorban a b részlet tartalmaz fontos információt: a 150—200 kN/m2 

(1,5—2 kp/cm2) értékig terjedő duzzadási nyomás veszélyes (kárt okozó) felfelé irányuló 
elmozdulásokat okozhat a nem túl nagy terhelésű (legföljebb 1—2 emeletes) síkalapozású 
épületeken, ha ezek alapsíkjai a duzzadási-zsugorodási zónában (kb. 1—2,5 m mélység 
között) vannak.

A TALAJVÍZZEL KAPCSOLATOS MEGFIGYELÉSEK

A mérnöki létesítmények elhelyezését, a kijelölt terület mérnökgeológiai tulajdon
ságainak előzetes megismerése teszi biztonságossá és gazdaságossá. E tulajdonságok lehatá
rolása elsősorban a kőzetek fizikai paramétereinek meghatározására épül. A laza, üledékes 
kőzetek fizikai jellemzői nem állandóak, természetes és mesterséges feltételektől függően 
térben is, és időben is változók. A természetes hatótényezők közül a legnagyobb jelentő
sége a víznek van. A víz szerepe elsődlegesen a laza kőzetek teherbírása, belső szilárdsága 
és összenyomhatósága kialakulásában és változásában érvényesül. Ezért a városrendezés, 
településtervezés és jelentősebb mérnöki létesítmények tervezése, kivitelezése, valamint 
számos egyéb, konkrét műszaki probléma megoldása szempontjából rendkívül fontos egy 
adott terület talajvize helyzetének, térbeli és időbeli alakulásának, kémiai összetételének 
és változékonyságának ismerete.

A talajvíz folyamatos megfigyelésének igénye már a századordulón felmerült. 
Magyarországon, a rendszeres talajvízszint-megfigyelések alapját ROHRINGER SÁNDOR 
egyetemi tanár vetette meg 1929-ben, 35 db kútból álló hálózat telepítésével. 1968-ban 
csak a VITUKI kezelésében már több mint 2200 db talajvízszint-észlelő kút volt az ország 
területén. Ma a talajvíz-megfigyelő kutak száma — miután a legkülönbözőbb célokkal 
egymástól független üzemeltető hosszabb-rövidebb ideig végeznek ilyen jellegű észlelése
ket -  Magyarországon meghatározhatatlan.

Az építésföldtani térképezés alkalmával mélyített fúrások egy része talajvízmegfi
gyelő kúttá lett kialakítva (VI. melléklet). Az ezekben a kutakban végzett észlelések és 
kémiai elemzések ötéves adatsorából levonható következtetéseket és felismert törvény- 
szerűségeket az alábbiakban foglalom röviden össze.

A talajvíz jellemző helyzetei

A MÁFI gondozásában üzemelő 175 db talajvízmegfigyelő kútrendszer Szeged 
belterületét 500x500 m-es, külterületét 1000x1000 m-es hálózatban fedi le. A kutakat 
1980 óta rendszeresen, háromhetente észleljük, és kéthavonta mintavételezzük részletes 
kémiai analízis céljából. Az öt év alatt mért 9306 db talajvízszint adat (XIII—XIX. mel
léklet) közül az abszolút szélső értékek elhagyása után maradt szélső értékekből izo-
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vonalas térképeket szerkesztettem. A térképek a talajvíz helyzetét egyrészt a felszínhez 
viszonyítva, relatív szintben mutatják be 0,5 m-es mélységlépcsőkben, másrészt a tenger
szinthez viszonyítva, balti magasságban. Itt az izovonalak sűrűsége ugyancsak 0,5 m. 
A térképeket a jobb elkülöníthetőség érdekében színkulccsal láttam el. A színek kiválasz
tásánál a felszínhez való viszonyt vettem alapul. így a felszínhez közeli helyzetet hideg, 
a mélyebb helyzetet meleg színnel jelöltem. Ugyanezt a színskálát alkalmaztam a tenger
szinthez viszonyított helyzet bemutatásánál is. Igaz, hogy ez a színskála a kialakult 
gyakorlattal ellentétes, azonban az abszolút talajvízhelyzet így mélységének meleg színé
vel mintegy figyelmeztet a szennyezhetőség veszélyének jelenlétére. Különösen a kémiai 
elemzések adataival való összehasonlításnál, ill. az áramlási, változási irányok értelmezésé
nél előnyös ez a módszer. Ezek a térképek elfogadható részletességgel, konkrét, mérhető 
adatként szolgáltatják a mérnöki gyakorlat számára az 1980-1985 közötti talajvízállások 
maximumát, minimumát, közepes helyzetét és függőleges irányú mozgásának mértékét, 
valamint területi eloszlását Szegedre és környékére, egyidejűleg tájékoztatást is nyújt 
a várható talajvízmozgások rendjéről.

A talajvíz kémiai összetevői

A talajvíz mozgásdinamizmusának ismerete mellett rendkívül fontos a kémiai 
alkotók minőségi és mennyiségi előfordulása, illetve az egyes kémiai komponensek terüle
ti eloszlása. A talajvíz -  a laza üledékes kőzetek hézagait kitöltő, összefüggő víztömeg -  
kémiai összetétele nem állandó, minden egymást követő pillanatban más és más minőségi 
és mennyiségi meghatározottság jellemzi. A gyakorlat számára azonban szükség van bizo
nyos standard értékekre, nagyságrendekre, melyek a talajvízzel érintkező műtárgyak, 
különböző objektumok stb. várható kölcsönhatását méretezhetővé teszik. Az építő- 
mérnöki tevékenység ezeket az értékeket kategóriák közé sorolja, és ezáltal előírásokban 
rögzített talajvíz-agresszivitás elleni védelmet biztosít az adott létesítménynek. A legfon
tosabb betonra agresszív tényező a talajvíz szulfát-, kalcium- és nátrium-ion tartalma, 
valamint a víz hidrogén-ion koncentrációja, vagyis közismerten a víz pH értéke.

A rendszeresen végzett vízminősítő analíziseink alkalmával 14 kémiai komponens 
meghatározására került sor, melynek 1980 szeptember és 1984 december között mért 
értékeiből szerkesztettem meg a XX-XXV. sz. mellékleteket. Ez idő alatt 30 alkalommal 
határoztuk meg a különböző kémiai komponenseket megfigyelő kútjaink vizében. így 
három jellemző értéket tudtunk kijelölni: a legnagyobb, legkisebb és a két szélső érték 
különbségéből adódó változást. A talajvíz mozgásdinamizmusának jellemzésére használt 
izometrikus ábrázolással készült mellékletek jól lehatárolható anomáliák formájában 
szemléltetik és kijelölik azokat a térségeket, ahol a betonra agresszív talajvíz jelenlétére 
számítani kell. A legnagyobb szulfát- és nátrium-ion anomáliák egybeesése a nátrium- 
szulfát jelenlétét tükrözi.

Az egyéb kémiai komponensek figyelembevételével kimondhatjuk, hogy a betonra 
különlegesen agresszív talajvíz területei Szegeden kisebbek, mint az 500x500 m-es háló 
csomópontjai által határolt terület. Természetesen ezt a megállapítást az észlelések besű
rítése (térben és időben), illetve a vízminősítő analízisek hosszú évtizedes sorozata tovább 
pontosítja.
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A talajvíz áramlási és a kémiai összetétel változási irányának kijelölése

A talajvíz áramlási irányok meghatározása meglehetősen nehéz feladat. A felszín 
alatti történések nem láthatók, csupán a talajvízszintek alakulásából lehetne erre követ
keztetni. Ilyen értelemben a talajvíz szintje skalár mennyiség. Azaz egy mérési helyen 
a talajvíz szintjének emelkedése csak arra enged következtetni, hogy a vízáramlás válto
zása az adott helyen pozitív, de semmit sem lehet arra vonatkozóan mondani, hogy a víz 
milyen irányból áramlott oda. A talajvíz kémiai összetételének vizsgálata azonban már 
nagyobb valószínűséggel teszi meghatározhatóvá a talajvíz-áramlási irányokat. Amennyi
ben valamely kémiai komponens egy adott helyen valamely irányból meghatározhatóan 
mutat növekedést (vagy csökkenést), akkor valószínű az adott irányú vízáramlás. Ha 
több kémiai komponens is azonos irányban mutat változást, akkor a vízáramlás irány 
szerinti valószínűsítése nagyobb biztonsággal lehetséges. így a kémiai analízis adatok 
számítógépesen kiértékelve vektor jellegű információvá válnak, szemben a talajvízszint 
adatok előbb említett skalár jellegével.

A kémiai analízis adatoknak számítógépes kiértékelését, a vízáramlás valószínűsí
tését elősegítette, hogy az észlelő kutak telepítése gyakorlatilag szabályos rendben, 
kb. egy négyzetháló rácspontjaiban történt. A kutak 10 sorban és 12 oszlopban helyez
kednek el. (A kutak hálózata valójában nem lehetett négyzetrácsszerűen ideális. Az ideális 
hálózattól való eltérés azonban nem jelentős, ugyanakkor a kutak pontos koordinátáinak 
ismeretében az eltérés számítógépesen egyszerűen vehető figyelembe.)

A vízáramlást valószínűsítő program — FORTRAN nyelven írva — a változási 
tendenciákat hasonlítja össze úgy, hogy két egymást követő analízis adatait dolgozza fel 
a kiszemelt kút környezetében. Egy adott kút környezetéhez 4+4 kutat sorolhatunk. 
A legközelebbi négy kút a négyzetháló rácspontjaiban elhelyezkedő és minden irányban 
legközelebbi kutak együttese. A következő négy közeli kút pedig a kiszemelt kút környe
zetében a négyzetháló átlója irányában elhelyezkedő legközelebbi kutak együttese. 
Mivel a kúttelepítés négyzethálója a fő égtájak irányába eső vonalak mentén történt, 
a kiszemelt kút környezetét az É -D , K—Ny, ÉK-DNy, ÉNy—DK irányok mentén 
elhelyezkedő legközelebbi szomszédok képezik.

A változások figyelembevétele irány és távolság szerint történt. Tekintsük az 53. áb
ra szerint az /-edik sor K-adik oszlopában levő kutat és környezetét.

Az É-D-i irányban az (I, K) jelű kútra vonatkozó koncentráció-különbségek távol
sággal súlyozott számtani közepét a

*  * ^2 Cj+i 9 k

d\ + (Í2
formula szerint számítottuk, ahol C/_\ ? χ  az ( / -1, K) jelű, a Cj+\ χ  pedig az (/+1, K) jelű 
kútnál mért koncentráció-különbség. Hasonló módon határoztuk meg a másik három 
irányban is az (I, K) kút helyére a környezet alapján számított koncentráció-változást. 
Végül számítottuk a négy adat számtani közepét is.

Ezt követően összehasonlítottuk az (Iy K) jelű kútnál a ténylegesen mért koncentrá
ció-változást (az egymást követő analízisek alapján) a számított, irány szerint adódó 
koncentráció-változással. Amelyik irány menti számított koncentráció-változás körülbelül 
azonos a mért koncentráció-változással, azon irányú talajvíz-áramlás a valószínű. Ha
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a mért koncentráció-változás nem esik egybe egyetlen irány menti számított koncentrá
ció-változással sem, de a számított változások számtani középértékével egyezik, akkor 
joggal feltételezhető, hogy a mért koncentráció-változás a helyben maradó víz jellemzője, 
s nincs számottevő vízáramlás. Ha van valamilyen irányú valószínűsíthető vízáramlás, 
akkor ezt az adott irányú jelvektorokkal jelölve is ábrázoltuk.

A számolások eredményét táblázatosán nyomtattuk ki. Először kiírattuk a kutak 
koordináta értékeit és a mért kémiai adat értékeit, mint bemenő paramétereket. Ezt 
követően írattuk ki az egymás utáni összehasonlítások eredményeit. A táblázatban 8 sor 
és 10 oszlop szerepel, tekintve, hogy a szélső sorok és oszlopok kútjait a szomszédok 
hiánya miatt nem lehetett becslési helyként figyelembe venni. A táblázat /-edik sorának 
A-adik oszlopában az (/+1, K+1) jelű, a környezet alapján számított koncéntráció-válto- 
zási értékek szerepelnek rendre É -D , K-Ny, ÉNy-DK és ÉK-DNy irányban (soronként 
nyomtatva). Ezt követi a számított értékek számtani közepe, s legvégül az analitikailag 
meghatározott (valódi) koncentráció-változás.

Az adott kútra vonatkozó előbb fielsorolt adatokat úgy nyomtattuk, hogy jól 
elkülönülve találhatók az egyes kútra vonatkozó információk. Annak segítésére, hogy ne 
kelljen a számadatokból „kihámozni” a változási irányokat, alkalmas karakterekkel 
„nyüszerűen” is kinyomtattuk a változási irányokat. így egyszeri ránézéssel leolvashatók 
a teljes területre vonatkozó talajvíz-mozgást valószínűsítő áramlási irányok. Ahol minden 
irányú változás nyilakkal van jelölve, ott a mért értékek a számított, irányok szerinti 
változások számtani közepével egyeznek.

Ha a számítógépes „térképek” áramlási vektorait kiegészítjük a talajvízszint-adatok- 
kal nagyobb biztonsággal valószínűsíthetők a vízmozgások. így egy megbízható talajvíz
mozgási térkép állítható elő, de az építésföldtani vonatkozásban jelentős talaj-agresszivi
tások is biztonsággal jellemezhetők. Másképpen fogalmazva ez azt jelenti, hogy az év 
minden szakában folyamatosan végzett analízis és számítógépes feldolgozás jól behatárol- 
hatóvá teszi, hogy mely területeken kell olyan talaj- és talajvíz-agresszivitással számolni, 
amely az épületek alapozási költségeit (indokoltan ugyan, de) jelentősen megnöveli, 
és mely területeken, ahol csökkentheti.
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A bemutatott számítógépes eljárás további előnyeként említhető, hogy nem csupán 
a vonatkozó területen, de minden, hálózatosán telepített észlelő rendszeren szinte változ
tatás nélkül alkalmazható.

Számítógépes térképszerkesztés

Az építésföldtani vizsgálatok számára igen fontos annak ismerete, hogy a felszín 
alatt milyen vízmozgások és vízösszetétel-változások jellemzik Szeged város területét. 
Az eddig végzett vízszint-megfígyelések, valamint kémiai analízisek alapján számítógépes 
kiértékeléssel kísérletet tettünk a vízmozgások változási irányának előzőekben beírt 
meghatározására.

Feltételeztük, hogy az észlelési pontnál bekövetkező változások a valamilyen irányú 
vízmozgás következményei. Összehasonlítottuk az adott helyen mért vízszint- és kémiai 
komponens-változást azzal a különböző irányban, mérésekkel valószínűsíthető átlagos 
változással, amely minden helyen nyolcféleképpen határozható meg. így 45°-os irányok 
jelölhetők meg, amelyek mentén a szomszédos kutak változásainak extrapolált értékei 
ha megegyeznek az adott helyen mért értékváltozással, akkor az adott irányú vízmozgás 
valószínű, míg az eltérő irányúak kevésbé valószínűek.

A változások lehetnek növekvőek és csökkenőek, így a változási irányokhoz egy 
vektor jellegű, egyértelműen irányt jelölő mutató rendelhető. Ennek kiszámítása a mint
egy 95 000 mérési adat, valamint jól ciklizálható számítások következtében számító- 
gépesen történt.

Az öt évben kéthavonta vett mintasorozatból az egymást követő mérések között 
rendre meghatároztam a valószínű változási irányokat. Kijelöltem a leggyakoribb válto
zási irányokat (nagy nyíllal és feltüntettem a százalékos gyakoriságot), de megadtam 
a legkevésbé valószínű változási irányokat is. Az ábrázolások egy vektorsereget adtak, 
amelyek alapján ránézéssel megállapítható a terület valószínű vízmozgása.

Az egyirányú nyilak nagyobb szerkezeti egységet jelölnek. A szembeforduló 
nyilak arra mutatnak, hogy ott „vízválasztó” húzódik meg. A sokirányú nyilak, azaz az 
egy észlelési helyen egyformán valószínű vízmozgási irányok azt valószínűsítik, hogy az 
adott kút a minőségi válaszvonalak határán helyezkedik el (XXVI-XXXII. melléklet).

A vízszintváltozási térképet a kémiai komponensek változási viszonyaival összevet
ve, vannak olyan helyek, ahol a talajvízszint és egyes kémiai komponensek (pl. klorid-, 
ill. a nátriumtartalom) leggyakoribb változási irányai egybeesnek. Az ilyen egybeesések 
nagymértékben elősegítik az építés-hidrogeológiai összefüggések felismerhetőségét. 
A különböző jellegű valószínűsítések csak együtt válnak nagyobb valószínűségű változá
sok bizonyítékává, a szem elől rejtve maradó változások jellemzőivé.

Az 54. ábrán a változási irányok égtájak szerinti gyakorisága látható: 1. a teljes 
kutatási területen, 2. a Tisza jobb parti területrészén, 3. a Tisza bal parti területrészén. 
Megállapíthatjuk, hogy a Tisza jobb parti részén a legnagyobb gyakorisággal É-ra, a bal 
parti részén D-re áramlik a talajvíz.

A kémiai komponensek közül a kutatott területen a nátrium-, a klorid- és a szulfát- 
tartalomnál K-re, a kalciumtartalomnál Ny-ra, a magnézium tart alomnál DNy-ra, míg 
a hidrogén-karbonátnál D-re van az általános, leggyakoribb változási irány. Ettől csupán
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a Tisza bal parti, újszegedi területén van eltérés, ahol a magnéziumtartalom leggyakoribb 
változási iránya nem DNy-ra, hanem K-re, a hidrogén-karbonátnál pedig nem D-re, hanem 
K-re, ill. DNy-ra volt kijelölhető.

Természetesen ezek az összefüggések önmagukban kevésbé, a talajvíz helyzetének 
és áramlási irányának térképeivel együtt viszont rendkívül részletes információt adnak 
a terület- és településfejlesztéshez, a beépítési tervekhez és az építés-hidrogeológiailag 
megalapozott területfelhasználáshoz.

54. ábra. Az egyes kémiai komponensek váltakozási irányának égtájak szerinti gyakorisága 1980-
1985 között

A = a teljes kutatási terület, B = a Tisza jobb partja, C= a Tisza bal partja. — A talajvíz leggyakoribb 
áramlási iránya, 2. a talajvíz legkevésbé gyakori áramlási iránya, 3. az uralkodó leggyakoribb irány
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ÖSSZEFOGLALÁS

A népgazdasági szükségletek meghatározó szerepének érvényesítésére való törekvés 
a tudományos kutatást a gyakorlati, társadalmi-gazdasági igények elősegítésére irányí
totta. A természeti környezet egyensúlyának megbontását előidéző hatások idő- és térbeli 
feltárása az építésföldtani kutatás fontos, mindennapi feladatává vált.

A mérnöki, különösen az építőmérnöki, városrendezési és településfejlesztési 
gyakorlat igényli a tervezett létesítménynek vagy beruházásnak a természeti adottságok
kal ill. a természetes környezettel várhatóan kialakuló kapcsolatának és kölcsönhatásá
nak előzetes ismeretét.

Célom azoknak az építésföldtani adottságoknak, összefüggéseknek, törvényszerű
ségeknek és tendenciáknak a feltárása volt, melyek Szeged és környéke felszínközeli 
képződményeiben, és ezen képződményekben elhelyezkedő talajvízben az elmúlt 15 év
ben végzett fúrások, mérések, elemzések és a terepi megfigyelések alapján rendelkezésem
re álló ismeretekből megismerhetők.

A Szeged részletes építésföldtani térképezésére alapuló kutatás legfontosabb ered
ményei és megállapításai a következők:

1. A felszín alatti 10,0-20,0 m közötti mélységközt egy réteg csak a legritkább 
esetben tölti ki, többnyire kettő, vagy több rétegből álló összlet a jellemző (Vili. mellék
let). Ebben a mélységi intervallumban -  a Tisza oldalazó eróziója miatt — a Tisza jobb 
parti részén (szegedi oldal) még kizárólag pleisztocén korúak az üledékek, ezzel szemben 
a bal parti részen (újszegedi oldal) már megjelennek az óholocén folyóvízi homok és 
annak homoklisztes és iszapos felhalmozódásai.

2. A felszín alatti 5,5—10,0 m közötti mélységben a szegedi oldalon csupán a Maros 
torkolat felett, közvetlenül a Tisza jobb partja mentén jelenik meg az óholocén folyóvízi 
homok, egyebütt továbbra is a pleisztocén összlet a jellemző (IX. melléklet). Az újszegedi 
oldalon uralkodóvá válik az óholocén korú üledékek elterjedése.

3. Az újholocén öntés és folyóvízi fáciesű finomhomokos és iszapos homokliszt 
csak a felszín alatt 3,5—5,5 m közötti mélységközben fordul elő először, az újszegedi 
oldalon (X. melléklet). A szegedi oldalon az infúziós lösz mellett igen nagy elterjedésben 
van agyagos lösz és löszös agyag, ill. a löszös, agyagos képződmények széles skálája fordul 
itt elő.

4. A felszín alatt 1,5-3,5 m közötti mélységlépcsőben a szegedi oldalon a belváros 
területén csaknem mindenütt mesterséges feltöltés van, ettől eltekintve kőzettani kifej-
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lődésbcn uralkodik az infúziós lösz, melyben foltonként fordul elő löszös agyag, agyagos 
lösz és lösziszap. A Tisza bal parti oldalán -  a szőregi Templom-domb kivételével — már 
csak holocén képződmények vannak, ártéri, mocsári, tavi agyag és fiatalabb öntésiszap 
dominanciája figyelhető meg (XI. melléklet).

5. A kutatott terület teljes egészében -  függetlenül a pleisztocén vagy holocén 
eredettől -  az előforduló agyagok leggyakoribb agyagásványai az illit, kaolinit, mont- 
morillonit és az illit-montmorillonit kevert szerkezet (13. ábra). Az agyagok nem „igazi” 
agyagok, az előforduló agyagásványok becsült mennyisége csekély. A folyómeder part
vonalainak és ártereinek térbeli és időbeli változásai, vándorlásai folytán az üledékek 
vízszintesen és függőlegesen is változatos rétegeket képeztek. A durvább homokos rétegek 
és a finomabb szemű üledékek váltakozva jelennek meg, melyeknek eolikus képződmé
nyekkel való keveredését, a kevertség arányát nehezen vagy egyáltalán nem lehet meg
állapítani.

6. A Tisza bal parti holocén térszínének rétegsora a humuszos képződmények alatt 
egy 3 -6  m között változó vastagságú, finomabb szemcseösszetételű, főleg agyagos kőzet
lisztből vagy kőzetlisztből álló fedővel kezdődik. Alatta egy 10 m-t meghaladó vastagságú 
durvább szemcseszerkezetű homokos, kőzetlisztes rétegösszlet települ, majd ezt egy válto
zó vastagságú agyagos összlet követi. A durvább folyómeder-anyagoktól kezdve a fino
mabb ártéri üledékig a folyóvízi üledékképződés minden anyaga képviselve van. A meder
beli anyagot gránáttartalom alapján lehet elkülöníteni tiszai, ill. marosi eredetre vonat
kozóan.

7. A laboratóriumba szállított agyagminták rétegazonosításakor az alábbi, gyakran 
előforduló mintakárosodási tényezőre kell figyelni (16., 17. ábra):

-  Az ún. „tavi” agyag -  fizikai tulajdonságai alapján kövér agyag -  rendkívül 
gazdag mészkonkréciókban és limonitosodott göbecsekben.

-  A limonitkonkréció esetenként csak a minta kiszárítása után lesz észrevehető, 
a minta deformálódása, alaki eltorzulása, repedése révén.

-  A kompressziós vizsgálatot követő kiszárítás után egyes minták jelentős mérték
ben zsugorodnak.

8. A szemcsés üledékek között -  az egyenlőtlenségi mutató alapján -  nagy különb
ségek vannak. A pleisztocén homokokban gyakran előfordul az U = 1,0—2,0, ami erős 
folyási hajlamot jelent, ugyanakkor a holocén homokoknál ez a jellemző hányados lénye
gesen nagyobb, esetenként 100 fölötti is lehet. Tehát a pleisztocén homokok jól osztá
lyozottak, míg a holocén homokok rosszul osztályozottak Szegeden és környékén.

9. A magasabb pleisztocén térszínen a plasztikus index és a mélység közötti 
függvény kapcsolat szerint:

-  a heterogén rétegsor egyik jellegzetes tagja, az Ip=\l% mediánnal rendelkező 
0 ,0 - 2,0 m vastag felső réteg,

-  a 2 ,0—10,0 m közötti sávra — a gyakorisági görbék alapján — négy folyó- 
hordta üledék jellemző: iszapos homokliszt, (7p%=5-10), felszínen, uralkodó 
közepesen kötött sovány agyag (7p%=17), erősebben kötött közepes agyag 
(7p%=27—28), erősen kötött kövér agyag (7p%=38-40). A mélység növekedé
sével mind a négy gyakorisági görbe ellapul,
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-  a 10,0 - 20,0 m közötti sáv kötött zónáira az/p%=23, tehát közepes agyag 
jelleg a jellemző,

-  a 20,0-40,0 m között a gyakorisági görbe szinte a teljes/p-tartományt csak
nem azonos valószínűséggel takarja be.

A nagyobb /p%-hoz közelebbi gyakorisági görbék a pleisztocén, míg a kisebb 7p%- 
kal jellemezhető gyakorisági görbék a holocén képződmények jellemzői.

10. A Tisza bal oldalán (Újszeged) lerakodott, zömében holocén összlet konziszten
cia állapota kedvezőbb a pleisztocén összlet kőzeteinél.

11. A pleisztocén képződményekben az ásványi alkotók átlagos fajsűlya (sűrűsége) 
és a plasztikus indexe a

ps = 1 ,0 2 5 -^ * 2 6 ,4 9

egyenlettel felírható egyeneshez illeszkedik a legjobban.
12. A konzisztencia index és a mélység közötti kapcsolatnál feltűnő az 7c=0,7-0,8 

körüli érték gyakorisága, ami az átlagosan nem túl kedvező képlékenységi állapotra utal.
13. A pleisztocén térszínen a felszínközeiben nagyobb térfogatsűrűségek jellemzők, 

mint a mélyebben elhelyezkedő képződményekben. A felszín alatti 5,0 m-nél mélyebben 
fekvő rétegek relatíve lazábbak, mint fedő összletük (a geosztatikai előterhelés miatt az 
ellenkezője volna logikus!). Hasonló jellegű összefüggés látszik a hézagtényező és a mély
ség között is. A felszín alatt 5,0 m-ig 0,6-0,7-es hézagtényező értékek az általánosak, 
mélyebben ez az érték 0,8-0,9 közé emelkedik. A jelenség okát feltehetően a süllyedés 
intenzitás-változásában kell keresnünk.

14. Az egyirányú nyomószilárdság, a belső súrlódási szög és a kohézió mért értékei 
a mélység függvényében jelentős szóródást mutatnak. A 15-20 m mélységben mért 
kohézió és természetesen ezzel együtt az egyirányú nyomás értékei meglehetősen alacso
nyak és 18°-nál kisebb súrlódási szöget — ebben a mélységben -  nem tudtunk meg
határozni.

15. Az egyirányú nyomás és a kohézió legnagyobb gyakorisága és egyben átlagos 
értékei abszolút értelemben viszonylag alacsonyak. Ez a tény a pleisztocén képződmé
nyek alacsony teherbírását tanúsítja.

16. Közelítő számításoknál a hazai gyakorlatban az7p%=15-20 és az 7c=0,7—1,1 
érvényességi határok között gyakran használják a 0°=3O°-O,4 Ip% formulát. Szegeden 
a pleisztocén kötött képződményekre az7p%=5-20 feltétel esetén a 0°=37°-0,7 Ip%, 
míg ha az Ip%>20 akkor a 0°=34° -  0,5 Ip% formula adja a mért értékeinket jobban 
megközelítő eredményt.

17. Az egyirányú nyomószilárdság és a plasztikus index közötti összefüggés 
RÉTHÁTI—ÜNGÁR szerinti ,.szegedi átlag’’ vonalát a vizsgált terület mérési eredményei
nek hasonló összefüggésű pontjai nem érik el. Ebből következik, hogy Szeged és környéke 
felszínközeli képződményei -  munkagödör állékonysági szempontból -  a korábbiakban 
már meghatározottnál is gyengébbek.

18. A plasztikus index-hézagtényező-áteresztőképesség közötti Nishida-féle becs- 
lő-grafikon a pleisztocén kötött talajoknál a magas mésztartalom, ill. mészkonkréciók 
miatt nem használható.
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19. Szeged kötött talajai 24 órás összenyomódási modulusainak regressziós egyen
letei:

A kisebb plaszticitású agyagok összenyomódási modulusa a mélységgel erőteljeseb
ben növekszik, mint a nagyobb plaszticitású (közepes és kövér) agyagoké.

A fiatal negyedkori, előterheletlen üledéksor az ősföldrajzi tényezők hatására meg
lehetősen szeszélyes rétegzettséggel, összefogazódásokkal, lencsés kiékelődésekkel tele
pült, így semmilyen összefüggő egységes, horizontális réteg nem tudott kialakulni Szege
den a feltárt 25,0 m-es mélységig. A különböző kötöttségű, zömében víz alatti, laza üledé
kes kőzetek általában nem kedvezőek az alapozási, mélyépítési létesítmények igényeihez:

-  szilárdsági és kompresszibilitási tulajdonságaik „közepesen gyenge” kategóriába 
tartoznak,

— nagyobb (2—3 m-en túli) mélységben nincs olyan élesen elkülönülő réteg, mely
nek műszaki tulajdonságai jelentősen kedvezőbbek volnának a fedő képződmények 
műszaki tulajdonságainál.

A mérnökgeológiai, építésföldtani viszonyok Szegeden tehát -  kivételes esetektől 
eltekintve -  nem indokolják a mélyalapozási mód (cölöp alap, résfalak stb.) elterjesztését. 
Ugyanaz a műszaki biztonság elérhető a jóval gazdaságosabb síkalapokkal és az adottsá
gokhoz igazodó hagyományos víztelenítésekkel.

21. A talajvízzel kapcsolatos megfigyeléseim az egész térképezett területet közel 
egyenletesen lefedő észlelő kúthálózat adataira épülnek. A pleisztocén és holocén terü
leteket elkülönítő Tisza ellenére a kétféle talajvíznek vannak közös jellemzői, de alapvető 
különbségek is felismerhetők. Általában mindkét talajvíztípust jellemzi, hogy:

-  nincs egy, az egész területre egységesen összefüggő talajvíztároló réteg, így 
szoros összefüggés sincs a terület talajvizének egésze között,

— a Tisza és a Maros hatása alig 4-500  m sávban mutatható ki, helyenként még 
ennél is kisebb a folyók hatótávolsága,

— a talajvízállások szélső tendenciái gyakran több csúccsal jelleme zlietők egy-egy 
időszak talajvízszint görbéjén,

— a több éves talajvízjárás-ciklusok eltérő időtartamú hullámokkal jelentkeznek 
(5—11 év között szabálytalanul váltakozva).

A két kifejlődési terület talajvize között azonban lényeges különbség is van:
-  a Tisza jobb parti pleisztocén területén szabad tükrű a talajvíz, és az általános 

áramlási irány gyakorisága É-ra mutat.
-  a Tisza bal parti holocén területén feszített tükrű a talajvíz, és az általános áram

lási irány gyakorisága D-re mutat.
22. Az ötéves adatsorból szerkesztett izovonalas térképek (XIII—XIX. mellékletek) 

9306 db talajvízszint-észlclés alapján elfogadható részletességgel, konkrét, mérhető adat
ként szolgáltatják a mérnöki gyakorlat számára az 1980-85 közötti talajvízállások 
maximumát, minimumát, közepes helyzetét, függőleges irányú mozgásának mértékét,

iszap, iszapos homokliszt 
sovány agyag 
közepes agyag 
kövér agyag

M24 = 4,68 + 0,26 z 
M24 = 3,75 + 0,32 z 
M24 = 3,82+ 0,21 z 
M24 =4,12 + 0,21 z

99



területi eloszlását Szegedre és környékére. Egyidejűleg tájékoztatnak a várható talaj
vízmozgások trendjéről is.

23. A talajvíz áramlási irányának elemzésekor a mért talajvízszint-változásokból 
— melyek önmagukban skalár mennyiségek — csupán arra lehet következtetni, hogy 
a vízszintváltozás az adott helyen pozitív vagy negatív, de arra nem kapunk választ, hogy a 
víz milyen irányból áramlott oda. Az elemzést a talajvíz kémiai összetételében kimutat
ható változásokra is kiterjesztve már vektor jellegűvé válnak információink, melyek 
eredője nagy valószínűséggel egybe esik a vízáramlás irányával. Ha több kémiai kompo
nens is azonos irányba mutat változást, akkor a vízáramlás irány szerinti valószínűsítése 
még nagyobb biztonsággal lehetséges.

A vízáramlás irányát valószínűsítő számítógépes program segítségével a változási 
tendenciákat hasonlítottam össze időben két egymást követő analízis eredményének 
összevetésével. Az így meghatározható változások legnagyobb gyakorisági irányát — a leg
kevésbé gyakori irányokkal együtt -  százalékos nagyságrendjük megjelölésével a XXVI- 
XXXII. mellékleteken látható térképeken mutatom be.

A számítógépes térképek a talajvízszint és az egyes kémiai komponensek áramlási 
(változási) vektorainak összehasonlításával konkrétan megadják az adott terület talaj
vízre vonatkozó építésföldtani jellemzőit. (E módszer a hálózatosán telepített talajvíz- 
megfigyelő rendszerek esetében szinte változtatás nélkül bárhol alkalmazható.)

A térképeken ábrázolt vektorsereg három típusba sorolható:
— egyirányú vektorok: viszonylag nagyobb földtani szerkezeti egységet jelölnek,
— szembeforduló vektorok: két változási rendszer átmeneti zónájában vannak 

a megfigyelő pontok,
— sokirányú vektorok: a megfigyelő pont a változási rendszerek csomópontjá

ban van.
24. A megfigyelő pontok vektorirányainak területi eloszlása alapján kijelölhető 

gyakoriság égtájakhoz viszonyításával a talajvíz áramlási iránya vonatkozásában az alábbi 
összefüggések adódnak (54. ábra):

— a Tisza jobb parti pleisztocén térszíne talajvizének leggyakoribb áramlási 
iránya É-ra (25%), a következő gyakorisági irány közel azonos arányban 
(19-18%) K-re, ill. D-re mutat.

— a Tisza bal parti holocén térszíne talajvizének leggyakoribb áramlási iránya 
D-re (40%), a következő gyakorisági irány azonos arányban (25—25%) É-ra 
és Ny-ra mutat.

A vizsgált kémiai komponensek vonatkozásában:
— a Na+ tartalom leggyakoribb változási iránya a pleisztocén összlet talajvizében 

K-Ny-i (33-32%), a holocén összlet talajvizében ugyanaz a két irány a jellemző csak 
kisebb százalékarányban (25-25%) és emellett dominál még az ÉNy-i irány is ugyan
csak 25%-kal.

— A Ca -tartalom leggyakoribb változási iránya a pleisztocén összlet talajvizében 
Ny-i (26%), de több, mint 20% az É-i, D-i és K-i irány gyakorisága is. A holocén összlet 
talajvizében az uralkodó áramlási irány ugyancsak a Ny-i (48%), majd ezt követi az ÉNy-i 
(30%). A többi irány szerepe gyakorlatilag jelentéktelen.
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9 +-  A Mg tartalom leggyakoribb változási iránya a pleisztocén összlet talajvizében 
D-i és DNy-i (25-25%), a többi irány csaknem azonos nagyságrendben (10% fölött) 
jellemző. A holocén összlet talajvizében a K-i irány dominanciája (30%) mellett magas 
százalékos arányban (20% fölött) az É-, DK- és DNy-i irány határozható meg.

-  A Cl- tartalom leggyakoribb változási iránya a pleisztocén összlet talajvizében 
K-i (24%) ezt követi az É-i (21%), míg a többi irány közel azonos százalékarányban jelöl
hető ki. A holocén összlet talajvizében uralkodó az ÉK-i irány (36%), de ugyancsak 
magas arány jellemzi a DNy-i irányt is.

— A HCO3 -tartalom leggyakoribb változási iránya a pleisztocén összlet talajvizében 
a K-i és D-i irány (24-24%), amit az É-i irány követ 21%-kal. A holocén összlet talajvizé
ben a DNy-i irány dominál (25%), de gyakori az É-i, D-i és Ny-i is (18—18%-kal).

— A SO4 2"-tartalom leggyakoribb változási iránya a pleisztocén összlet talajvizé
ben K-i (31%), a következő gyakorisági irány DNy-i (27%). A holocén összlet talajvizében 
a D—DK-i irány azonos gyakorisággal szerepel (35—35%), míg a következő gyakorisági 
irány a K-i (mintegy 25%).

Természetesen mindezen megállapítások a kutatás folytatása eredményeként továb
bi részletekkel finomodnak és a meglévő bizonytalanságok folyamatosan bizonyossággá 
alakulnak át. A talajvíz-megfigyelő kúthálózat rendszeres észlelése és mintavételezése, 
valamint az eredmények értelmezése a jövő feladata.
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SZEGED 1770-BEN ÉS 1850-BEN KÉSZÜLT 
VÁROSTÉRKÉPEI

La melléklet



m ellék let
SZEGED VÁROS LÁTKÉPE A NAGY ÁRVÍZ UTÁNI REKONSTRUKCIÓS TERV SZERINT



melléklet
SEKÉLYMÉLYSÉGÜ ARCHÍV FÚRÁSOK HELYEI 
A KUTATOTT TERÜLETEN

Fúrás mélysége szeri ntj

< 10,0 m 

iqO - 20.0 m 

20,0 - 30,0 m

Fúrás száma szerint;

Az árvíz utáni rekonstrukcióhoz készült 
fúrás helye, száma (Kuklay B.- 1880 )

,A szegedi vízlépcső megépítésénél várható 
belvizfakadásokról ’ készült szakvélemény fúrásainak 
helye, száma ( Miháltz l.,Scherf E., Sümeghy J és 
Vitális S. - 1952.)

Uj iparterület helykijelöléséhez a JATE Földtani és
"  i  i  i  i i  i iŐslénytani Tanszéké áltál mélyített furasok helye, 
száma ( Miháltz 1., Molnár B.- 1959)

A Magyar Állami Földtani Intézet H Az Alföld 
földtani atlasza" clmú 100000-es térképsorozatának 
fúrási helye, szama (Rónai A. - 1968 )

Szeged városi főcsatorna tervezett nyomvonalához 
mélyített fúrások helye, szama ( Miháltz I. - 1944 )

Tervezett vízlépcső helykijelöléséhez mélyített 
fúrások helye .száma (Miháltz I. - 1948,1950 )



IV. melléklet
SZEGED RÉTEGVÍZ-KUTATÓ ÉS -TERMELŐ FÚRÁSAI

pozitív kút 

negatív kút

betemetett kút

kútkataszteri szám 
talpmélység



V. melléklet
AZ ÉPÍTÉSFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS SORÁN MÉLYÜLT 
FÚRÁSOK

1973 - 1975 - ben az „Újszeged" elnevezésű lap 
építésföldtani térképezésekor mélyült 10,0 m-es 
fúrások helye .száma ( 98 db )

1973-1975 - ben az .Újszeged elnevezésű lap 
építésföldtani térképezésekor mélyült saját 
kivitelezésű 10,0m-es fúrások helye, száma (Udb)

1980-ban a „Kiskundorozsma t „Tápé", .Móraváros" 
es „Újszeged" elnevezésű lapok talajvizszintészlelö 
kúthálózatának kiépítésére mélyített építésföldtani 
10,0 m-es fúrások helye, száma ( 120 db )

1980 - 1982 - ben a „Kiskundorozsma" ( KD),
„Tápé (T) és „ Moraváros" (Mr) elnevezésű 
1:10000 lapok területen mélyült nagy átmérőjű 
száraz magfúrással telepített 15-25 m 
talpmélységű fúrások helye .száma ( 47 db )

1984 - ben mélyített kiegészítő 10,0 m - e s  
fúrások helye, száma (£0 db)



melléklet
A KUTATOTT TERÜLET TALAJVÍZSZINT-ÉSZLELŐ 
KÚTHÁLÓZATA

Az építésföldtani térképezés során mélyített 
talajvízszinteszlelő kutak helye, száma (120 db)

„Újszeged 1:10000 építésföldtani térképezése 
során 1973-1975-ben telepített, 1979-ig 
észlelt talajvízszintészlelo kutak helye, száma (15db )

1965 előtt észlelt VITUKI kutak helye, száma (30db)

1961-ben még észlelt VITUKI kutak helye, 
száma (15 db)

Tiszára közel merőleges irányban
összehasonlított VITUKI kútadatok tengelye

19ÖA - ben mélyített kiegészítő 10,0 m - es 
fúrások helye, száma (40 db)



melléklet
SZEGED ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELSZÍNALAKTANA



m ellék let
A FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYEK ELTERJEDÉSE A 
10,0-20,0 M KÖZÖTTI MÉLYSÉGBEN

| fo lyóvízi iszapos finomhomokos homokliszt 

j folyóvízi hom okliszfres tinomhomok 

j fo ly ó v íz i finomhomok 

J finomhomokos apró homok 

| apróhom okos finom homok 

| h om oklisz te s  apró homok 

isza pos  homokliszt 

| folyóvízi homoklisztes iszap 

fo lyóv íz i homoklisztes finomhomok 

hom oklisztes finom homok 

folyóvízi iszap 

folyóvízi agyag 

állandó v ízb o rítás

földtani észlelés ( f ú r á s )  helye

kevés fú rá s  és a fedő képződm ények alapján 
f e l t é te le z e t t  képződm ényhatár



IX. m ellék let
A FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYEK ELTERJEDÉSE AZ 
5 ,5-10 ,0  M KÖZÖTTI MÉLYSÉGBEN

öntés agyag 

fo lyóvízi agyag

finom közetlisztes  folyóvízi agyag  

durvaközetlisztes folyóvízi agyag  

ártéri durvaközetlisztes agyag  

finom közetlisztes ön tés  agyag  

d urvaközetlisztes  öntés agyag

öntés  homoklisztes iszap 

öntés iszap 

fo lyó v íz i is za p  

fo ly ó v íz i  hom okliszt 

öntés iszapos hom okliszt 

öntés hom okliszt 

fo lyó v íz i iszapos homokliszt 

isza p o s  hom okliszt 

hom oklisztes finomhomok 

folyóvízi finomhomokos hom okliszt 

öntés finomhomokos homokliszt 

öntés hom oklisztes finomhomok 

folyóvízi homok 

iszapos agyag

á llandó v ízb o rítá s

fö ld tan i észle lés  ( fú r á s )  helye

isza pos ( lö s zö s ) agyag

is za p o s  agyag

iszapos homokos agyag

fo lyóvízi d u rvakö ze tlisz tes  agyag

agyagos lösz

in fúziós  lösz

is za p  ( h id ro a e ro l it )

hom oklisztes iszap

fo ly ó v íz i iszapos hom okliszt

fo lyóvízi hom okliszt

fo ly ó v íz i finomhomokos homokliszt

fo lyó v íz i hom oklisztes iszap

fo ly ó v íz i  iszap

agyagos iszapos hom okliszt

agyagos (lö s zö s ) isza pos  hom okliszt

is za p o s  finomhomok (h id ro a e ro lit )

homoklisztes finomhomok

folyóvízi hom oklisztes finomhomok

agyagos, iszapos hom oklisztes finomhomok

hom oklisztes finomhomokos apró homok

löszös agyag

tavi agyag

folyóvízi agyag

homokos ( t íp u s o s )  lösz



X. m elléklet
A FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYEK ELTERJEDÉSE A 
3,5—5,5 M KÖZÖTTI MÉLYSÉGBEN

folyóvízi iszapos homokliszt 

öntés iszap

fo ly ó v íz i finomhomokos homokliszt 

öntés finom hom okos hom okliszt 

á r  t é r i ,  mocsári, tavi agyag  

ö n té s  agyag

f in o m k ő z e t lis z te s  ön tés  ag y a g  

f in o m k ö z e t lis z te s  fo lyó v íz i ag yag  

d u rv a k ó z e t lis z te s  fo ly ó v íz i agyag  

á r t é r i  d u rv a k ó z e t lis z te s  agyag  

d u rv a k ó z e tlis z te s  öntés a g y a g  

fo ly ó v íz i iszap  

öntés iszap

fo ly ó v íz i agyagos hom okliszt 

á r té r i  iszapos hom okliszt 

öntés iszapos hom okliszt 

öntés homokliszt

fo lyó v íz i finomhomokos hom okliszt 

ö ntés finomhomokos hom okliszt 

fo lyó v íz i iszapos finomhomok 

öntés iszapos finomhomok 

ö n tés  hom oklisztes finomhomok 

fo ly ó v íz i agyagos lösz 

fo ly ó v íz i  h o m o k lisz te s  finomhomok 

agyagos finomhomok

hom oklisztes iszap 

lösziszap  

in fúziós  lösz 

agyagos lösz 

iszapos homokliszt 

löszös agyag 

tav i a g y a g  

folyóvízi agyag  

hom okliszt

folyóvízi iszapos homokliszt 

homokos ( t í p u s o s )  lösz

á lla n d ó  v ízb orítás

m esterségesen fe ltö ltö tt  tó

a 1 ,5 -  3 ,5  m k ö zö tti összlet 
részben  fe ltö ltö tt

fe ltö ltö t t  m eder

fö ld tan i é s z le lés  ( fú rá s  ) helye



XI. m ellék let
A FÖLDTANI KÉPZŐDMÉNYEK ELTERJEDÉSE AZ 
1,5—3,5 M KÖZÖTTI MÉLYSÉGBEN

folyóvízi iszopos homokliszt 

ö ntés isza p

fo ly ó v íz i finomhomokos hom okliszt 

d u rv a k ö ze tlis z te s  Öntés agyag  

ö ntés a g yag

f in o m k á z e tlis z te s  öntés agyag  

á r t é r i ,m o c s á r i ,  ta v i  agyag 

fo ly ó v íz i  agyagos lös2 

fo ly ó v íz i  hom oklisztes finom hom ok 

szikes agyag

hom oklisztes iszap  

is za p  I h id ro a e ro lit )  

lö sz iszap  

in fú z ió s  lö s z  

a g y a g o s  lösz  

sz ik es  lösz 

isza pos  hom okliszt 

löszös agyag  

t a v i  agyag

hom okos ( t íp u s o s )  lösz

állandó v ízb o rítás

m e ste rség esen  f e l t ö l t ö t t  tó

a 1 , 5 - 3 , 5  m k ö z ö tt i  ö ss z le t  
te .l je s  e g é s z é b e n  fe lt ö lt ö t t  

a 1 ,5 -3 ,5  m közötti összlet 
ré s zb en  fe ltö ltö tt

fe ltö ltö t t  m eder

földtani észlelés ( fú rás ) helye



XII. m ellék let
A FELTÖLTÉS ÉS HUMUSZOS OSSZ LET VASTAGSÁGA

fú ráso kb an  m ért fe ltö lté s  és humuszor 
kőzet vastag ság a  m - ben

<  0,5 

0,5 -  1,0

1.0 -  1,5

1,5 - 2,0

2.0 * 3,0

3.0 -  4,0 

> 4,0

á llan d ó  v íz b o rítá s  

h u llá m té r  

f e l t ö l t ö t t  meder 

m esterségesen fe ltö ltö tt tó 

M o ty -é r  egykori medre



m ellék let
A LEGMAGASABB TALAJVÍZSZINT A FELSZÍN ALATT 
(1980 szeptember—1984 december között)

Rel m

<  0,5

0,5 -  1,0

1.0 -  1,5

1.5 -  2,0

2.0 -  2,5

2.5 -  3,0

3 .0 -  3,5

3 .5  -  4,0

> *,0

A tniajvizszint izovonala 
Rel m -  ben

VITUKI kút helye, számc



KÉSZÜLT = a MAFI Délalföldi és Budapesti Területi Földtani Szolgálatánál 
az AVITE közreműködésével 1985 -  ben

XIV.  m ellék let
A TALAJVÍZ LEGMAGASABB HELYZETE A
TENGERSZINT FELETT
(1980 szeptember—1984 december között)

<  76,0

76.0 - 76,5

76.5 - 77,0

77.0 - 77,5

77.5 - 78,0

78.0 - 78,5

78.5 - 79,0

79.0 - 79,5

79.5 - 80,0

80.0 - 80,5

>  80,5

A talajvizszint izovonala 
balti magasságban

VITUKI kút helye, száma



XV. m ellék let
A LEGMÉLYEBB TALAJVÍZSZINT A FELSZÍN ALATT 
(1980 szeptember—1984 december között)

Rel m

<  0,5

0 ,5  -  1,0

1.0 -  1,5

1.5 -  2,0

2.0 -  2 ,5

2.5 -  3,0

3.0 -  3,5

3.5 -  4,0

4.0 -  4 ,5

4 .5  -  5,0

>  5,0

A talajvlzszint izovonala 
Rel m -  ben

VITUKI kút helye, száma



XVI.  m ellék let
A TALAJVÍZ LEGMÉLYEBB HELYZETE A
TENGERSZINT FELETT
(1980 szeptember—1984 december között)

Rel m

<  74,0

74.0 -  74,5

74.5 -  75,0

75.0 -  75,5

75.5 -  76,0

76.0 -  76,5

76.5 -  77,0

77.0 -  77,5

77.5 -  78,0

78.0 -  78,5

78.5 - 79,0

>  79,0

A talajvizszint izovonala 
balti magasságban

VITUKI kút helye, száma



XVI/ .  m ellék let
KÖZEPES TALAJVÍZSZINT A FELSZÍN ALATT 
(1980 szeptember—1984 december között)

Ret m

<  0,5

0,5 - 1 ,0

1.0 -  1,5

1.5 -  2,0

2.0 - 2 ,5

2.5 -  3,0 

3 , 0 - 3 , 5

3.5 -  4,0

>  4,0

A talajvizszint izovonala 
balti magasságban

VITUKI Kút helye, száma



m ellék let
KÖZEPES TALAJVÍZSZINT A TENGERSZINT FELETT 
(1980 szeptember—1984 december között)

Rel m

<  75,5

75.5 - 76,0

76.0 - 76,5

76.5 - 77,0

77.0 - 77,5

77.5 - 78,0

78.0 - 78,5

78.5 - 79,0

79.0 - 79,5

79.5 - 80,0

>  80,0

A talajvízszint- izovonala 
balti magasságban

VITUKI kút helye, száma



XIX.  m ellék let
A TALAJVÍZ JÁRÁSA
(1980 szeptember—1984 december között)

Rel m

<  0,5

0,5 -  1,0

1.0 -  1,5

1.5 -  2,0

2.0 -  2,5

2.5 -  3,0

3.0 -  3,5

3 .5  -  4,0

>  4 ,0

A talqjyizszint izwonala 
Rel m -  ben

VITUKI kút helye, száma



X X. m ellék let
A TALAJVÍZ LEGNAGYOBB SZULFÁT-ION 
TARTALMA
(1980 szeptember—1984 december között)

m g/l 

< 1 0 0  

100 -  400 

4 0 0 - 1000 

1 0 0 0 -  2000 

2000 -  4000 

4000- 6000 

60(30 -  8 000 

8000-10000 

>10000

A talajvíz legnagyobb 
SO2u~ tartalmának 
izovonala mg/l-ben

Mérés helye a 
mért értékkel



m ellék let
A TALAJVÍZ LEGKISEBB SZULFÁT-ION TARTALMA 
(1980 szeptember—1984 december között)

m g/l 
<  100

100 -  400

400-1000

1000-  2000

>2000

A talajvíz legkisebb 
• SO2" tartalmának 

izovonala mg/l-ben

Mérés helye a 
mért értékkel



•  340

" •340

ALSÓVÁROS

DElÚjSZEGEO

ULYTEIEK

• 343

XXII.  m ellék let
A TALAJVÍZ SZULFÁT-ION TARTALMÁNAK 
VÁLTOZÁSA
(1980 szeptember—1984 december között)

m g/l

<100

100 -  400 

400 " 1000 

1000 -  2000 

2000 -  4000 

4000- 6000 

6000- 8000

8000-10000

>10000

A talajvíz SO2‘
-  tartalma változásának 

izovonala mg/l-ben

Mérés helye a 
mért értékkel



XX/ / / .  m ellék let
A TALAJVÍZ LEGNAGYOBB pH ÉRTÉKE 
(1980 szeptember-1984 december között)

pH
-  7,0

7.0 - 7,5 

7 ,5 - 8,0

8.0 - 8,5

8,5 - 9,0

-  9,0

A talajvíz legnagyobb 
pH értékének 
izovonala

Mérés helye a 
mért értékkel



XXIV.  m ellék let
A TALAJVÍZ LEGKISEBB pH ÉRTÉKE 
(1980 szeptember—1984 december között)

pH
-  6,5

6.5 - 7,0

7.0 - 7,5

7.5 * 8,0

8.0 - 8,5

-  8,5

A talajvíz legkisebb 
pH értékének 
izovonala

Mérés helye a 
mért értékkel



m ellék let
A TALAJVÍZ LEGNAGYOBB NÁTRIUM-ION TARTALMA 
(1980 szeptember—1984 december között)

m g/l

- 1 0 0  

100 - 150 

150 - 200 

200 - 300 

300 - 400 

400 - 600 

600 - 1000 

1000 -1500 

1500 -2000  

— 2000

A talajvíz legnagyobb 
Na+ tartalmának 
izovonala m g /l-ben

Mérés helye a 
mért értékkel

Szerkesztette: Or Kaszab Imre 
Rajzolta: Bene Piroska



XXVI.  m ellék let
A TALAJVÍZ LEGGYAKORIBB ÉS LEGKEVÉSBÉ 
GYAKORI ÁRAMLÁSI IRÁNYA (%)
(1980 szeptember—1984 december között)

talajvizmegfigyelő (tv), 
kút száma

1980 - 04 - ben rendszeresen 
mért leggyakoribb áramlási 
irány %  -  os arányban 
számértékkel megjelölve

megfigyelő kút helye

1980 - 84  - ben rendszeresen mért 
legkisebb gyakoriságú áramlási 
irány %  -  os arányban



XXVII.  m ellék let
A TALAJVÍZ Na-IOIM TARTALMÁNAK LEGGYAKORIBB 
ÉS LEGKEVÉSBÉ GYAKORI VÁLTOZÁSI IRÁNYA (%) 
(1980 szeptember—1984 december között)

talajvizmegfigyeló (tv.) 
kút szama

1980 -  84  -  ben rendszeresen 
mért leggyakoribb. változási 
irány %  -  os arányban 
számértékkel megjelölve

’tv. megfigyelő kút helye

1980 - 84 - ben rendszeresen mért 
legkisebb gyakoriságú változási 
irány %  -  os arányban



XXVIII.  m ellék let
A TALAJVÍZ Ca-ION TARTALMÁNAK LEGGYAKORIBB 
ÉS LEGKEVÉSBÉ GYAKORI VÁLTOZÁSI IRÁNYA (%) 
(1980 szeptember—1984 december között)

talajvízmeg figyelő 
kút száma

__1980 -  -  ben rendszeresen
mért leggyakoribb változási 
irány %  -  os arányban 
számértékkel megjelölve

'■tv. megfigyelő kút helye

19 80 - 01*' ben rendszeresen mért 
legkisebb gyakoriságú változási 
irány %  -  os arányban



XXIX.  m ellék let
A TALAJVÍZ Mg-ION TARTALMÁNAK LEGGYAKORIBB 
ÉS LEGKEVÉSBÉ GYAKORI VÁLTOZÁSI IRÁNYA (%) 
(1980 szeptember—1984 december között)

talajvizmegfigyelő 
kút száma

1980 - 84 - ben rendszeresen 
m ért leggyakoribb változási 
irány %  -  os arányban 
számértékkel megjelölve

/  'tv. megfigyelő kút helye

1980 - 8 4 -  ben rendszeresen mért 
legkisebb gyakoriságú változási 
irány % -  os aranyban



XXX m ellék let
A TALAJVÍZ CI-ION TARTALMÁNAK LEGGYAKORIBB 
ÉS LEGKEVÉSBÉ GYAKORI VÁLTOZÁSI IRÁNYA (%) 
(1980 szeptember—1984 december között)

talajvizmegfigyelő (tv.) 
kút szama

1960 -  84 - ben rendszeresen 
mért leggyakoribb változási 
irány %  -  os arányban 
számértékkel megjelölve

tv. megfigyelő kút helye

1980 - 8 4 -  ben rendszeresen mért 
legkisebb gyakoriságú változási 
irány %  -  os arányban



XXXI.  m elléklet
A TALAJVÍZ HCO3 -ION TARTALMÁNAK LEGGYAKO
RIBB ÉS LEGKEVÉSBÉ GYAKORI VÁLTOZÁSI IRÁNYA
(%)
(1980 szeptember—1984 december között)

talajvizmegfigyelo (tv.) 
kút száma

1980 - 84 - ben rendszeresen 
mért leggyakoribb változási 
irány %  -  os arányban 
számértékkel megjelölve

tv. megfigyelő kút helye

1 980 -84  - ben rendszeresen mért 
legkisebb gyakoriságú változási 
irány %  -  os arányban



XXXII.  m elléklet
A TALAJVÍZ SO4-ION TARTALMÁNAK LEGGYAKORIBB 
ÉS LEGKEVÉSBÉ GYAKORI VÁLTOZÁSI IRÁNYA (%) 
(1980 szeptember—1984 december között)

talajvizmegfigyelő (tv) 
kút száma

_ 1 9 8 0 -8 4  -  ben rendszeresen 
mért leggyakoribb változási 
irány % - o s  arányban 
számértékkel megjelölve

•tv. megfigyelő kút helye

1980 - 84-  ben rendszeresen mért 
legkisebb gyakoriságú változási 
irány % - o s  arányban




