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A DABASI KAVICSKUTATÁS ÉS VERŐSZONDA-KÍSÉRLETEK
EREDMÉNYEI

írta : K u t i L ászló

Az 1972. évi dabasi térképező munka során feladatom volt a legfelső kavicsréteg 
feküjének felszín alatti mélységét és a kavicsréteg vastagságát meghatározni.

A földtani felvétel során mélyített sekély fúrások nem harántoltak kavicsréteget, 
így begyűjtöttük a terület ivó- és öntözővíz kútjainak rétegsorait. 148 kút térképi helye 
pontosan meghatározható volt, és a fúrások egy-két kivétellel feltárták a kavicsot. Az 
adatok kiegészítéseként még kilenc fúrást mélyítettünk le, amelyek közül nyolc elérte a 
feküt, míg a Dabas IV. sz. fúrás — műszaki okokból — 50,0 m-nél homokos kavicsban

1. ábra. Kavicskutató fúrások és a szondázások helye 
1 . Fúrás, 2 . fúrás és szondázás, 3 . szondázás

Fig. 1. Location of drilling and sounding fór gravel prospect 
1 . Drilling, 2 . drilling and sounding, 3 . sounding
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állt meg (1. ábra). A 157 fúrás anyaga már elegendőnek bizonyult a fekümélység és a 
kavics vas tagsági térképek megszerkesztéséhez, 5 méteres pontossággal.

A földtani térkép sekélyfúrásainak adatai alapján megszerkesztettük a talajvíz 
nyugalmi szintjének térképét (4. ábra), mely kiegészítő adatoKat szolgáltat a kavics- 
bányászat új területeinek kijelöléséhez.

A kavicskutatás földtani eredményei

A kavics feküje a Duna-völgyben általában pannóniai agyag vagy kőzet
liszt. A feltárt kavics szemnagysági összetétele igen változó, általában homokos 
aprókavics, gyakran durvakavics sok görgeteggel. Ny-ról К  felé a homok 
mennyisége általában növekvő. így pl. а IV. sz. fúrásban már vastag durva- 
homokréteg alatt találtunk kavicsos homokot, de hasonló anyagot tárt fel az 
M5-ös út közelében fúrt AKÖV telep kútja is. A kavicsban helyenként vékony 
(0,5—1,0 m) homok vagy kőzetliszt közbetelepülések is találhatók.

A kavics fedője a fúrások többségében 2—6 m vastag folyóvízi, durva
vagy középszemű homok, Dunavarsány—Délegyháza—Bugyi térségében 0,5—
1.0 m vastag, általában elszikesedett mésziszap, kőzetliszt, Kiskunlacháza— 
Dömsöd térségében 4,0—5,0 m vastag dűnehomok.

A fekümélység, Kiskunlacháza—Dömsöd térségétől eltekintve, Ny-ról 
К  felé fokozatosan növekszik (2. ábra).

A felszínhez legközelebb a fekü Taksony—Dunavarsány—Délegyháza 
környékén mutatható ki (5,0 és 10,0 m között), Kiskunlacháza—Dömsöd 
között általában 16,0—18,0 m-ben található, Kiskunlacházánál 25,0 m-nél 
mélyebben helyezkedik el. Az általános képtől csak néhány helyen van eltérés; 
Tass—Kunszentmiklós között a fekü mélysége általában 26,0—28,0 m, sőt 
egy fúrásban 30,0 m alatt van. Kunpeszér—Középpeszér—Erzsébet-major 
térségében viszont az uralkodó 20,0 — 25,0 m körüli mélységeknél kisebb érté
ket kapunk, több fúrásban már 14,0—15,0 m közt elértük a feküt.

A legnagyobb eltérés Alsónémedi—Ocsa környékén mutatkozik, ahol a 
fúrások 45,0—50,0 m-ben még kavicsban álltak meg. Alsópakony környékén 
viszont már 20,0—25,0 m között elértük a kavics alatti agyagot.

Alsópakony—Dabas—Tatárszentgyörgy vonalától К -re a fúrások nem 
érték el 40,0 m-ig a feküt, Tatárszentgyörgy környékén pedig 60,0—70,0 m-ig 
a fedőben haladtak.

A kavics vastagsága a területen igen változó, általában 5,0—20,0 m kö
zötti (3. álra).

Néhány foltban, Taksonytól D-re, Délegyházától К -re, Bugyi É-i részén 
Szúnyog-pusztán, az Övcsatorna mellett és Tass É-i és K-i határában a kavics 
vastagsága 5,0 m-nél kisebb. A legvékonyabb Szúnyog-pusztán, ahol 0,40—
1,50 m közötti és Tasstól É-ra, ahol 0,80 m, a többi helyeken általában 3,0—
4.0 m közötti. A legnagyobb (40,0 m-nél nagyobb) vastagságot Ocsa ÉNy-i 
határában találtuk. Alsónémedi—Ócsa környékén a kavics vastagsága 25,0 ln
nél nagyobb, kivéve Alsópakony környékét, ahol általában 15,0 m körüli.

A Duna-völgy e vastag kavicsrétege igen gazdag talajvízben, vízutánpótló- 
dása kétfelől is biztosított. Jelentősebb utánpótlás a Duna felől történik, erre 
a kavics feküjének tengerszint feletti magasságából lehet következtetni. Ugyan
akkor nem elhanyagolható a Duna—Tisza közi hátság felől lefolyó víz mennyi
sége sem.
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2. ábra. A kavicsfekü m élysége a dabasi térképlap területén  
F ig . 2. Depth o f  the Sediments underlying the gravels in th e a r e a o f th eD a b as quadrangle
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3. ábra. A kavicsréteg vastagsága a dabasi térképlap területén 
Fig. 3. Thickness of the gravel deposit in the area of the Dabas quadrangle
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4. ábra. A talajvíztükör nyugalmi szintje a felszín alatt a clabasi térképlap területén 
Fig. 4. Hydrostatic le vei of ground-water table in the area of the Dabas quadrangle

A talajvíztükör a felszínhez közel van. A Duna-völgy nagy részén 0,50 —
2,0 m mély, s csak helyenként ér el 3,0 m-nél nagyobb mélységet (4. ábra).

A talajvíz összes oldott anyag tartalma átlagosan 1000 mg/1 körüli. Jelen
tősen nagyobb értékek a megvizsgált vízminták alapján nincsenek, csupán 
Szúnyog-pusztán, egy nagy kiterjedésű, erősen elszikesedett laposban mért 
talajvíz összsótartalma mutat magas értéket (5. ábra).
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5. ábra. A talajvíz oldott anyag tartalma Bugyi — Kiskunlacháza —Dömsöd térségében 
Fig. 5. Dissolved material content of ground-water in the environs of Bugyi —Kiskun

lacháza — Dömsöd
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Hasznosítási javaslatok

A kavicsréteg vastagságát, felszín alatti mélységét és a jelenleg is üzemelő 
kavicsbányák elhelyezkedését figyelembe véve, a kavicsbányászat fejlesztése a 
bugyi—felsőbabádi műút, a Duna—Tisza csatorna, Duna-völgyi főcsatorna, 
bugyi—kunpeszéri műút közötti területen célszerű. A kavics fedővastagsága 
itt általában egy-két méter közötti, helyenként egy méter fölötti, vastagsága
15,0 — 20,0 m körüli. Az itteni szikes laposoknak (pl. Zöldiborzas) a legeltetésen 
kívül más mezőgazdasági jelentősége nincs.

A kavicsréteg bő víztartalma csőkutas öntözés számára kitűnő. A helyi 
adottságok, a talajviszonyok, a vízhozam és a talajvíz kémiai összetételének 
figyelembevételével még újabb területeket lehet a mezőgazdaság számára 
meghódítani.

У erőszondás kísérletek

A kavicskutatás során kísérletet tettünk a dinamikus szondázás (verő
szonda) földtani alkalmazására. Ez az ilyen célra eddig még nem alkalmazott 
módszer az Alföld-kutatás további lehetőségeinek kiszélesítését ígérte.

A felvételi pontokat három, a kavicsvastagság kutatásakor kijelölt szelvényben tűz
tük ki úgy, hogy öt pont közvetlenül a fúrások mellé került (1. ábra).

A szondagörbék felvételét az AGROBER talajmechanikai osztálya végezte MOTOR 
TRIPOD típusú nehéz verőszondával.

A szondaszárra erősített szondafejet egy 63,5 kg-os verőkos azonos magasságból 
(kb. 0,50 m-ről) való ejtésével süllyesztették le. Az azonos magasságot önműködő kioldó 
szerkezet biztosította. A szondafej, a köpeny súrlódás csökkentése céljából, a szárnál 
szélesebb volt.

A feltárás során a 20 cm behatoláshoz szükséges ütésszámot számlálták és ezt 
ábrázolták. A vizsgálat kezdetekor feltételeztük, hogy az agyagban megnövekednek az 
ütésszámok, ezért a szondát addig mélyítették le, míg az ütésszámok hirtelen jelentős 
mértékben megnövekedtek.

Feladatunk az így kapott behatolási görbe földtani értékelése volt, 
mivel a módszer gyakorlati, földtani alkalmazása csak akkor lehetséges, ha a 
görbe segítségével a rétegek és réteghatárok kijelölhetők. A szondagörbék 
értékelésének kiinduló pontja a fúrások rétegsora. Figyelembe kellett venni, 
hogy a fúrómester és az általunk meghatározott rétegsor között helyenként 
eltérés mutatkozott, így vizsgálatainkat mindkét rétegsorra elvégeztük. Ezzel a 
szubjektív tényezők szerepét is ki tudtuk mutatni (6 —10. ábra).

Először az ütésszámok és a mélység összefüggését vizsgáltuk. Kiszámoltuk 
a mélység függvényében a 20 cm-nyi előhaladásra eső ütésszámot, s ezt ábrá
zoltuk. A függvény azt mutatja, hogy ez a kapcsolat lineáris (11. ábra).

Vizsgálatunk pontosabbá tétele érdekében — az összes szondagörbe érté
keinek átlagolásán kívül — külön kiszámítottuk és ábrázoltuk (11. ábra) 
a csak fúrások mellett felvett szondagörbékből számított átlaggörbét is. Mint 
az ábrán látható, a két egyenes iránya egymástól eltér.

Ezek után az egyes rétegek ütésszámértékeinek átlagát számoltuk ki 
(1. táblázat), és vizsgáltuk az átlagegyeneshez viszonyított helyzetüket. 
Amennyiben ezek az értékek a rétegekre jellemzőek lennének, úgy az átlag
egyeneshez való viszonyuknak is jellemzőnek kellene lenni. Mint az ábrán 
is látható, ezek az értékek nem adtak jellemző képet (11. ábra).
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6. ábra. А III. sz. fúrás rétegsora és szondagörbéje
6— 10. ábra jelmagyarázata: 1. Kavics, 2 . homok, 3 . kőzetliszt,

4. agyag. —  A =  fúrómesteri rétegsor, В =  szerző rétegsora

Fig. 6. Sequence and sounding curve of borehole No. III
Legend fór Figs 6— 10: 1 . gravel, 2 . sand, 3 . silt. 4 . clay. —

A =  sequence drawn up by the head driller, В =  sequence 
according to the author
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7. ábra. А V I. sz. fúrás rétegsora és szondagörbéje 
Fig. 7. Sequence and sounding curve of borehole No. VI

Ezek után a kőzetminőség, a mélység és az ütésszám összefüggéseit vizs
gáltuk.

Kiszámoltuk az egyes rétegek átlagos ütésszámigényét a következő képlet 
segítségéve!: ' x  = a^ 2fi m

X  = a réteg 20 cm-re eső fajlagos ütésszámigénye, 
a = a rétegben észlelt, 20 cm-re eső átlagos ütésszám,

16 MÄFI évi jelentés 1973.
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8. ábra. А VII. sz. fúrás rétegsora és szondagörbéje 
Fig. 8. Sequence and sounding curve of borehole No. VII

m = a rétegközép mélysége m-ben,
2,6 = az 1 m mélységnövekedésnek megfelelő átlagos ütésszám-növekedés (ez az érték a 

fúrások mellé levert szondák átlagegyeneséből számítva).

A kapott átlagos titésszámigények értékeinek segítségével kiszámoltuk az 
egyes kőzettípusok fajlagos ütésszámigényét.
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9. ábra. А VIII. sz. fúrás rétegsora és szondagörbéje 
Fig. 9. Sequence and sounding curve of borehole No. VIII

16*
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10. ábra. А IX. sz. fúrás rétegsora és szondagörbéje 
Fig. 10. Sequence and sounding curve of borehole No. IX

cr = a szórás,
Y  =  a kőzet fajlagos ütésszámigénye 
N = az egyes rétegek átlagos ütésszámigénye.

A számításokat külön-külön elvégeztük a fúrómesteri rétegsorra és a saját 
rétegsorunkra is (2. táblázat).
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11. ábra. Szondagörbék átlaga
a — összes szondagörbe átlaga, 6 =  fúrások mellett felvett szondagörbék átlaga. —  2., 4 . kavics, 2 . ,  5 . homok, 

3 . ,  6. agyag, 7. kőzetliszt (2— 3 . fúrómester rétegsora alapján, 4 — 7. szerző rétegsora alapján)

Fig. 11. Average of sounding eurves
a =  average of all the sounding eurves, b =  average of the sounding eurves recorded near the boreholes. —  
1 . and 4 . gravel, 2 . and 3 . sand, 3. and 6 . clay, 7. silt (2— 3 . on the basis of the sequence drawn up by the head

driller, 4 — 7 . according to the author)
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Kőzettípusok rétegenkénti ütésszámátlaga
1. táblázat

F ú r ó m e s t e r i r é t e g s o r  S a j á t r é t e g s o r

„ . rétegközép réteghatár ütésszám- rétegközép réteghatár ütésszám-
kdzettípusok mélységé m átlag mélységé m átla„

m m &

Kavics 9,0 6,2-11,8 28,43 7,0 5 ,0 - 9,0 19,75
11.0 5,8-16,2 21,00 7,7 6 ,4 - 9,4 46,15
12.0 11,6-12,4 40,25 10,6 9,4-11,8 34,75
18.2 17,0-19,4 86,83 11,9 11,4-12,4 43,00

12,5 9,0-16,0 21,06
16.2 10,4-22,0 73,22
17,9 16,4-19,4 74,73

Homok 0,4 0 ,0 - 0,8 4,50 1,7 0 ,0 - 3,4 20,88
2,2 1,2— 3,2 27,60 3,5 2 ,0 - 5,0 13,20
3.6 1 ,8- 5,4 21,50 4,5 2 ,6 - 6,4 14,53
4.7 3 ,6 - 5,8 12,73 4,9 3 ,4 - 6,4 39,60
9,4 7,2-11,6 25,45 5,7 1,0-10,4 30,57
9.7 3,2-16,2 57,63 7,7 6 ,4 - 9,0 22,31

13,7 5,4-22,0 63,49 9,2 9 ,0- 9,4 43,50
16.6 16,2-17,0 26,00 9,2 7,0-11,4 19,32
17.3 16,2-18,4 122,18 13,7 9,0-18,4 82,17

16.2 16,0-16,4 26,50
Kőzetliszt 0,9 0 ,0 - 1,8 13,30 0,5 0 ,0 - 1,0 18,60

1.0 0 ,8 - 1,2 13,50 1,0 0 ,0 - 2,0 11,70'
1.8 0 ,0 - 3,6 10,83 1,3 0 ,0 - 2,6 7,93
3.1 0 ,0 - 6,2 13,48 3,5 0 ,0 - 7,0 12,31
3,6 0 ,0 - 7,2 9,72 12,7 12,4-13,0 42,67

Agyag 12,7 12,4-13,0 42,67 12,9 11,8-14,0 28,55.
12,9 11,8-14,0 28,55 18,6 18,4-18,8 143,50*
18.6 I 18,4-18,8 I 143,50

2. táblázat

Fúrómesteri rétegsor Saját rétegsor

Y  a Y  a

Kavics 2,67 ±5,73 14,86 ±0,03
Homok 25,34 ±5,83 20,55 ±5,65
Kőzetliszt 5,51 ±1,60 5,62 ±6,33
Agyag 10,27 ±8,64 10,42 ±9,84

Az így kapott értékeket ábrázoltuk (12. ábra). Akár az ábrát, akár a táb
lázatot figyeljük meg, legszembetűnőbb, hogy a szubjektív tényezők nagymér
tékben befolyásolhatják az értékelést.

Az ábrán jól látható, hogy az egyes kőzetekhez tartozó rétegek az ütés
szám alapján nem különböztethetők meg egymástól. A rétegek csak ott 
különíthetők el, ahol az egyes értéktartományok közt nincs átfedés.
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12. ábra. A kőzettípusok fajlagos ütésszámigénye 
A = fúró mester rétegsora alapján, В =  Szerző rétegsora alapján. —  1 . Kavics, 2 . homok, 3 . kőzetliszt, 4. agyag

Fig. 12. Specific imjjact numbers of different rock-types
A =  on the hasis of the sequence made by tlie head driller, B =  on the hasis of the sequence inadé hy the

author. —  1 . gravel, 2 . sand, 3 . silt, 4 . clay

Ha megfigyeljük a kőzeteket a fajlagos ütésszám értékének növekedési 
sorrendjében megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb ütésszámigénye mindkét 
esetben a homoknak van. Ez ellentmond a korábbi feltételezésünknek, mert a 
kísérlet kezdetekor az agyagban vártunk kiugró értékeket.

Az ábrán jól látható, hogy a kőzetliszt és az agyag egymástól nem külö
níthető el, sőt az agyagot többnyire a homoktól és a kavicstól sem lehet elkülö
níteni, így a kavicsfekü meghatározására ez a módszer nem alkalmas.

Megvizsgáltuk a réteghatáron fellépő ütésszámváltozások nagyságát, 
hogy ezáltal kijelölhetők-e a réteghatárok. Mivel a mintavétel 0,50 m-enként 
történt, célszerűnek látszott a szondagörbe ütésszámértékeit is 0,50 m-re 
átlagolnunk. Ezen a görbén számoltuk meg az ütésszám-különbségeket, és ezt 
ábrázoltuk (13. ábra).

Koordináta-rendszerünk vízszintes tengelyére az ütésszám-különbségeket, 
míg a függőlegesre a mintaszámot vittük fel. Az ábrán jól látható, hogy az érték 
növekedésével a minták mennyisége csökken. Ezek után a réteghatárok különb
ségeit is ábrázoltuk, s egy hasonló lefutású görbét kaptunk.

A 0,50 m-enkénti átlagolás helyességének bizonyítására megszámoltuk és 
ábrázoltuk a 20 cm-enkénti ütésszám-különbségeket is. Az átlagolthoz hasonló
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különbség

13. ábra. Az ütésszám-különbségek mennyisége
A =  összes ütésszám-különbség, В =  ütésszám-különbség'a réteghatárokon

Fig. 13. Quantity of differences in impact numbers
A =  total difference of impact numbers, B =  difference of impact numbers at the layer-boundaries
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lefutású görbék igazolták a 0,50 m-enkénti átlagolás jogosságát. Kiszámítottuk 
az ütésszám-különbségek átlagát és a következő értéket kaptuk:

Összes érték Réteghatáron
0,50 m 7,657 5,904
0,20 m 7,956 5,177

A szondázás a fúrástól csupán 2 — 15 m távolságban történt és általános 
tapasztalataink szerint ilyen távolságon belül a réteghatárok helyzetében 
(mélységében, lefutásában) komoly változás nem következik be. Ezt elfogadva 
feltételezhetjük:

]. A fúrásokban a mintavétel, a rétegsor leírása, a réteghatárok rögzítése 
pontatlanul történt. Mivel a fúrások a szokásosnak megfelelő pontossággal 
mélyültek, a hiba is cm-es nagyságrendű lehet, tehát a feltételezés nem helytálló.

2. A rétegben a kőzet inhomogenitása nagyobb ütésszám-különbségeket 
okoz, mint esetenként a kőzetváltozás a réteghatárokon. Ebből következik, 
hogy az ütésszám értékének változása alapján réteghatárt kijelölni nem 
lehet.

Ö s s z e f o g l a l v a :  A szondázási görbék földtani interpretálását, a 
mellettük mélyült fúrások földtani adatait felhasználva, három módszerrel 
kíséreltük meg, és mindhárom azt bizonyítja, hogy az ütésszám és a kőzet
anyag között megfelelően szoros összefüggés nincs és így az alföldi negyedkori, 
laza, törmelékes kőzetekből álló rétegsoroknál a rétegek elkülönítésére, réteg
határok kijelölésére a szondázás nem alkalmas.

RESULTS OF GRAVEL INVESTIGATIONS 
AND EXPERIENCES BY DYNAMIC SOUND ING AT DABAS

by
L. K u t i

The need of extending gravel production and the development of agr*' 
cultural irrigation motivated a thorough gravel investigation in the area of the 
Dabas quadrangle (south frorn Budapest, in the area of the Danube—Tisza 
Interfluve). The thickness and depth of the uppermost gravel layer has been 
studied on the basis of data collection and somé new boreholes sunk fór drinking 
water and irrigation water supply. Relying upon evidences gained by drilling 
fór mapping purposes, investigations were completed by ground water maps. 
In the Danube valley the gravels were deposited on Pannonian clay and silt 
and are overlain by fluviatile sand, silt and locally by lime műd.

The depth of the subjacent layers — except a narrow stripe along the 
Danube River — increases from west to east. The thickness of the gravels 
attains 5.0 to 20.0 m.

The gravels are rich in ground-water. Water recharge is ensured also from 
the ridge in the area of the Danube—Tisza Interfluve. The hydrostatic level 
of the ground-water table lies with 0.5 to 2.0 m below the ground-water level. 
The ground-water contains in average 1000 mg/1 dissolved material on the whole.
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Taking intő account the thickness o f the gravel layer, its distance from 
the surface and the depth of the underlaying strata, there may arise a possi- 
bility fór the exploration of further quarries. The abundance of water within 
the gravels may present a possibility fór extending of irrigation farming.

While searching fór gravel, the application o f the heavy dynamic sounding 
in geology was experimented, too. The interconnection between the impact 
number and depth, the relation between rock-quality, depth and impact num- 
ber (specific impact number demand) and the changes in the impact number 
at the layer boundaries were investigated.

In all three cases, the results o f the investigation showed that there is no 
close connection between the impact number and rock-material, thus dynamic 
sounding is not suitable fór Separation and delimitation o f the layers within 
the loose, clastic Quaternarv sedimentarv series in the Great Hungárián Piain.


