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1. Bevezetés 

A kőzettestek mechanikai paraméterei, jellemzői és a belőlük származtatható törési 

határfeltételek pontos meghatározása, ezen belül a tagoltság menti nyírószilárdság 

nagy jelentőséggel bír, hiszen az állékonysági vizsgálatok modellezéséhez ennek 

ismerete elengedhetetlen. Gyakorlati jelentőségük ellenére pontos meghatározásuk 

nem mindig kivitelezhető, helyes becslésük a mai napig vita tárgyát képezi (Hsiung et 

al., 1993; Schubert, 2013; Barton, 2016). 

Az ásványi összetétel, víztartalom, kúszási vagy rideg törésre való hajlam, a 

tagoltságok jelenléte, az in situ feszültségi viszonyok hatása a kőzet szilárdságára, 

valamint laboratóriumi vizsgálatoknál a mérethatás, a terhelési sebesség nagysága, 

a statikus vagy dinamikus hatások figyelembe vétele igen nehéz feladat. A 

különleges méretű, formájú, extrém hosszú élettartamú, felszín alatti szerkezetek 

befogadó kőzeteinek kőzetmechanikai tulajdonságai, valamint a kőzettest 

viselkedésének ismerete az állékonyság miatt kritikus. 

A vizsgálataim középpontjában a kőzetállékonyság számításaihoz szükséges 

legfontosabb paraméterek, a tagolófelületek mentén tapasztalható maximális és 

reziduális nyírószilárdság, súrlódási együttható, maximális és reziduális súrlódási 

szög, és a látszólagos kohézió értékek meghatározásának pontosítása áll. Ezek 

ismerete különös jelentőséggel bír a radioaktív hulladéklerakók befogadó kőzeteinél 

(Coulomb, 1776; Mohr, 1900; Patton, 1966; Barton and Choubey, 1977; Hoek, 1990; 

Grasselli, 2001). A kutatásban olyan paraméterek vizsgálata volt a cél, amelyek 

laboratóriumi vizsgálatokkal jól követhetők és a nyírószilárdságot jelentősen 

befolyásolják. Két kőzettípus, gránit és agyagkő szerepel a disszertációban. Mindkét 

kőzet, tulajdonságainak köszönhetően, radioaktív hulladékok befogadó kőzeteiként is 

ismert világszerte (Lorenz és Lahodynsky, 2013; Choung et al., 2014). A kutatáshoz 

felhasznált minták egy része már létező létesítményből származott, vagy olyan 

területről, ahol hosszabb távon radioaktív hulladék végleges elhelyezését tervezik. A 

gránit minták a hazánkban található Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló 

területéről származnak. Itt kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékot tárolnak. A 

tároló egyik töréses zónájának agyagos kitöltéséből származó agyagkövet is 

vizsgáltam. Az elemzett agyagkövek másik csoportja (Opalinus Agyagkő) Svájból a 
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Mont Terri Kőzetvizsgáló Laboratóriumból származott. Ezt a kőzetet jelölték ki 

Svájcban, mint a nagy aktivitású radioaktív hulladék befogadására alkalmas kőzetet. 

A doktori értekezés két fázisból álló kiértékelési módszert alkalmaz, amely az eddigi, 

hagyományosan használt, a tagoló felületek menti nyírószilárdság kiértékelési 

eljárásokat pontosítja és eredményeit korrigálja. A nyírószilárdságot befolyásoló 

paraméterek vizsgálatakor az International Society of Rock Mechanics (ISRM) 

ajánlásain túl (ISRM, 1974) a felületi érdesség, a nyírási sík és a próbatest felülete 

által bezárt szög a nyírás irányában, a természetes nyírás irányának kapcsolata a 

laboratóriumi nyírás irányával és a kőzetszövet rétegződési síkjainak kapcsolata a 

nyírás síkjával is bemutatásra kerül. 

Az eredmények alapján körvonalazható az, hogy a vizsgált paraméterek közül melyik 

befolyásolja jelentősen a kapott eredményeket, valamint figyelembevételükkel 

mennyire pontosítható az első fázisú kiértékelésből származó eredmények értéke. 

Végezetül a dolgozat kitekintést ad a további lehetséges kutatási irányokról. 

A bemutatott munka célja nem csak a két vizsgált kőzettípus mechanikai 

viselkedéséből megállapított, a kőzetekre jellemző tulajdonságok ismertetése, hanem 

olyan eredmények közlése is, amelyek lehetővé teszik azok gyakorlati 

alkalmazhatóságát. 
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2. A kutatás célkitűzései 

A kutatás a kőzetek kőzetmechanikai viselkedéséből származó ismereteket kívánja 

kiegészíteni úgy, hogy támpontot adjon a radioaktív hulladékok biztonságosabb 

tárolásához. A három fő kutatási cél: 

1. Hozzájárulás a radioaktív hulladéklerakók befogadására alkalmas kőzetek 

viselkedésének jobb megértéséhez. A vizsgált kőzetek Bátaapáti Gránitok és 

Agyagkövek, valamint Mont Terri Opalinus Agyagkövek: 

 Kvantitatív kőzetmechanikai, állandó nagyságú normálfeszültséget alkalmazó 

tagoló felületek menti közvetlen nyírószilárdsági vizsgálatokból származó 

értékek vizsgálata. 

 A kőzettípusra leginkább jellemző tönkremeneteli határgörbe meghatározása. 

2. A két legelterjedtebb többlépcsős illetve egy lépcsős közvetlen nyírószilárdsági 

vizsgálatból származó súrlódási szög értékének összehasonlítása és 

számszerűsítése Bátaapáti Gránitok esetén. 

3. Kétfázisú kiértékelési módszer kidolgozása laboratóriumi közvetlen 

nyírószilárdsági vizsgálatokból származó eredmények elemzésére tagoló 

felületek mentén. 

 A második fázisú kiértékelésben további, a nyírószilárdságot befolyásoló 

paraméterek figyelembevételével az első fázisból származó értékek 

módosítása. 
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3. Kutatási módszerek 

A kutatás során két kiértékelési fázist alkalmaztam. 

3.1 Első fázis 

A nyírószilárdsági vizsgálatokból származó kőzetmechanikai paraméterek 

meghatározására kétféle tagoló felület menti nyírószilárdsági vizsgálat készült: a 

többlépcsős és az egylépcsős.  

Többlépcsős vizsgálat 

A többlépcsős vizsgálat előnye, hogy kevesebb mintából is lehetőség van törési 

határfeltétel meghatározására. A módszer alapján állandó normálteher alatt a 

nyírófeszültséget addig kell növelni, míg az először eléri a maximális, majd a 

reziduális szilárdsági értéket. Amikor ez az állapot bekövetkezett, a normálterhet egy 

magasabb konstans értékre kell emelni, és a nyíróterhelést addig folytatni, míg a 

reziduális állapot ismét be nem következik. A lépcsők száma a kutatás keretein belül 

max. 5 volt, a normálfeszültség 0.1 és 5.7 MPa között változott. Ezek a vizsgálatok 

Magyarországon egy Controls-típusú nyírógéppel készültek 14 Bátaapáti Agyag és 

15 Bátaapáti Gránit próbatesten. Az egyes próbatestekhez tartozó értékek a 

Coulomb egyenesnek megfeleltethető lineáris regresszióval meghatározott 

trendvonallal közelíthetők. Ebből számítani lehetett a belső súrlódási szöget és a 

látszólagos kohéziót is (3-1. ábra).                             

 

3-1. ábra: Többlépcsős nyírószilárdsági vizsgálathoz tartozó nyírófeszültség – 
normálfeszültség diagram 
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3.1.1 Egylépcsős vizsgálat 

Az egylépcsős vizsgálatnál a próbatesten - egy meghatározott állandó normálteher 

mellett - addig növeltük a nyírófeszültséget, amíg a reziduális állapot be nem 

következett. Ebből a mérésből maximális és reziduális nyírószilárdsági értékek 

mellett, ha nem készült ugyanazon kőzetanyagból különböző próbatesten legalább 5 

normálfeszültség értékkel vizsgálat, csak a súrlódási együttható határozható meg. A 

kutatás keretén belül nyolc Bátaapáti Gránit mintán 5 vagy 10 MPa 

normálfeszültséggel és tizennyolc Mont Terri Agyagkő mintán 1 MPa 

normálfeszültséggel készültek ilyen vizsgálatok. 

A kiértékelés első fázisához hozzátartozik, hogy amennyiben lehetséges, a 

nyírószilárdság meghatározásánál a nyíróvizsgálat során a folyamatosan csökkenő, 

egymással érintkező felületek hatásával számolni kell. 

3.2 Második fázis 

A második kiértékelési fázis részét képezte a vizsgált paraméterek alapján az 

eredmények különböző csoportba sorolása. Az így kapott eredményeket külön-külön 

is vizsgálatam. 

3.2.1 Többlépcsős vizsgálat 

Litológia: 

A Bátaapáti Gránitok és Bátaapáti Agyagkövek felszínük litológiája alapján kalcittal 

bevont és mikrobreccsás csoportba sorolhatók. Azokat a mintákat, amelyek nem ide 

tartoztak, a felületi érdességük szerint csoportosítottam. 

Felületi érdesség 2D mérés alapján: 

A tagoló felületek morfológiájának meghatározásához először nyírás irányában vonal 

menti érdességmérés készült. Az eljárás nagyon egyszerű: elmozdulásmérőt 

használ. A próbatestet egy fix függőleges pont alatt eltolva, a ponttól mért dilatáció 

meghatározható volt. A nyírás irányában készített vonal menti felületi érdesség 

vizsgálatok alapján a Bátaapáti Gránitokat kissé érdes és érdes felületű csoportba, a 

Bátapáti Agyagköveket sima és kissé érdes felületű csoportba osztottam. 
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3.2.2 Egylépcsős vizsgálat 

Az egylépcsős vizsgálatok Svájcban készültek, ahol lehetőség nyílt egy új 

háromdimenziós fotogrammetriai felület- leképező technológia alkalmazására.  

Felület leképzése háromdimenziós technológiával: 

I) Felület regressziós síkjának és a nyírási síknak a kapcsolata a nyírás irányában 

A felület pontjait az alkalmazott ShapeMetriX3D szofver pontfelhőként értelmezte, 

majd a program segítségével a próbatesthez tartozó pontokat a mintatartó 

dobozhoz tartozó pontoktól szétválasztottam. A mintatartó pontjai mutatták a 

nyírási síkot, hiszen a nyírócellába való behelyezés után a mintatartó felszíne 

tökéletesen párhuzamos volt a nyírási síkkal. A nyírás irányában A próbatest 

pontjaira és a mintatartó doboz felületére illesztett regressziós síkok közötti 

szögetkiszámítottam. Ennek alapján Mont Terri Agyagkövek és Bátaapáti Gránitok 

esetén megkülönböztettem lejtő irányú és lejtővel ellentétes irányú vizsgáltai 

csoportokat (3-2. ábra). 

 

3-2. ábra: Lejtőirányú vagy lejtővel ellentétes irányú nyírás meredekségének meghatározása 

II) Felületi érdesség 

A felületi érdesség méréséhez kiszámítottam a próbatest felületéből származó 

pontfelhő összes pontjának távolságát a pontfelhőre illesztett regressziós síktól. A 

sűrűbb és ritkább leképezési területekből származó hiba elkerülésére a 

regressziós síkot 1 mm x 1 mm-es hálóra osztottam és a felület pontjainak 

távolságából minden rasztercellához hozzárendeltem a benne előforduló távolsági 

értékek átlagát. Az így kapott átlagos távolsági értékek gyakorisági elemzésekor 
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az alsó és felső 5 percentilishez tartozó halmazt leválasztva, a belső 90%-os 

tartománnyal folytatódott a további elemzés. A 90%-os középértékből kumulált 

frekvencia görbék készültek a raszter cellákhoz tartozó átlag értékek regressziós 

síkjától való távolság függvényében. Mindezek alapján három csoportot 

alakítottam ki. Sima, kissé érdes és érdes felületű próbatestek csoportját (3-3. 

ábra). A Bátaapáti Gránitok a kissé érdes és az érdes felületű csoportba, míg a 

Mont Terri Opalinus Agyagkövek a sima és a kissé érdes kategóriába estek. 

 

3-3. ábra: Felületi érdesség kategorizálása háromdimenziós felületleképzésből származó 
adatok feldolgozása alapján 

III) Természetes nyírás a laboratóriumban végzett nyírás irányának kapcsolata: 

A Mont Terri Opalinus Agyagkövek nyírási zónákból származtak. Az eredeti nyírás 

iránya a háromdimenziós felületképzésből vagy vizuális vizsgálatból 

meghatározható, hiszen a tipikus nyírási felületek alakjából az esetek nagy 

részében egyértelmű ez az irány (3-4. ábra). A próbatestek eszerint természetes 

nyírással egy irányban vizsgált, vagy természetes nyírással ellenkező irányban 

vizsgált csoportba oszthatók. 
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3-4. ábra: Természetes nyírás (tektonika) irányának meghatározása vizuálisan 

Litológia: 

A Mont Terri Opalinus Agyagkövek üledékes kőzetek, s a rétegeltségük, laminációjuk 

jellemző. A litológia szerinti csoportosítás során a rétegeltséget is figyelembe vettem. 

A természetes nyírási sík és a rétegek síkja által bezárt szög () meghatározása után 

ezt a szöget módosítani kellett az I) pontban bemutatott nyírási sík és próbatest 

felülete által bezárt szöggel () (3-5. ábra). Az így kiszámított szög a . Ennek 

alapján is kettő vizsgálati csoport alakult ki, a lejtő irányú és lejtővel ellentétes irányú 

nyírást mutató próbatestek. 

 

3-5. ábra: Mont Terri Opalinus Agyagkő rétegeltségének kapcsolata a) természetes 
nyírófelülettel és a b) nyíróvizsgálat nyírási síkjával 
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4. Tézisek 

1. Tézis  

Megállapítottam, hogy a litológia az egyik olyan paraméter, amelyik alapján 

eldönthető, hogy egy adott kőzet többlépcsős tagolság menti közvetlen 

nyírószilárdsági vizsgálatból származó eredményei négyzetgyökös 

függvénnyel, vagy Coulomb egyenessel jellemezhetők. Bebizonyítottam, hogy 

alacsony, 5.7 MPa-t nem meghaladó állandó normálfeszültség mellett a 

Bátaapáti Gránitok törési határfeltétele leginkább négyzetgyökös 

megközelítéssel írható le, míg a Bátaapáti Agyagköveket kevesebb, mint 

2.0 MPa normálfeszültség mellett a Coulomb egyenes modellez megfelelően.  

A kőzetek litológiája befolyásolja a maximális és reziduális tagoltság menti 

nyírószilárdság értékét. Kemény kőzetek, például a Bátaapáti Gránitok esetén (14 

vizsgálat) a csúcs értékek egyértelműen megkülönböztethetőek többlépcsős, 

alacsony normálfeszültségeket alkalmazó, tagoló felület menti nyírószilárdsági 

vizsgálatokból. Ki kell emelni, hogy a lépcsőnkénti normálfeszültség növekedéssel 

egyidejűleg a különbség a maximális és reziduális nyírószilárdsági értékek között 

folyamatosan csökken. Ezen jelenség következményeképpen, amennyiben egy 

nyírószilárdság-normálfeszültség diagramon Coulomb egyenest illesztünk a mérési 

eredményekre, annak a maximális nyírószilárdsági eredményekhez tartozó 

meredeksége kisebb is lehet, mint a reziduális értékekhez tartozóé. Így a lineáris 

törési határfeltétel nem megfelelő a Bátaapáti Gránitok törési tönkremenetelének 

jellemzésére. Ezzel szemben a maximális és a reziduális nyírófeszültségi értékeket a 

rájuk illesztett négyzetgyökös határgörbe alacsony normálfeszültségek esetén 

(< 5.7 MPa) jól jellemzi. 

Deformációra hajlamos kőzetek, így a Bátaapáti Agyagkövek (15 vizsgálat) tagoló 

felületek menti többlépcsős, alacsony normálfeszültséget alkalmazó (< 2.0 MPa) 

nyírószilárdsági vizsgálatából következik, hogy a maximális nyírófeszültség értéke 

vagy nehezen megállapítható, vagy nem létezik. A vizsgált Bátaapáti Agyagkövek 

maximális nyírószilárdsági értéke nagyon közeli, vagy megegyező a reziduális 

értékkel. Coulomb egyenes alkalmazásakor látható, hogy a maximális 

nyírószilárdsági értékekhez tartozó törési határgörbe meredeksége minden esetben 
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nagyobb, mint a reziduális értékekhez tartozóé. Lineáris összefüggés jellemzi az 

adatok közti kapcsolatot is, amit a Coulomb egyenes megfelelően közelít, ezzel 

helyesen jellemezve a kőzettípusra vonatkozó törési határfeltételt (4-1. ábra). 

 

4-1. ábra: Törési határgörbék illesztése nyírószilárdsági értékekre. a) origóból induló Coulomb 
egyenes – Bátaapáti Agyagkövek; b) origóból induló négyzetgyök függvény – Bátaapáti 

Gránitok 

Kapcsolódó publikációk: Buocz, 2010a; Buocz, 2010b. 

2. Tézis  

A Bátaapáti Gránitok vizsgálata során megállapítottam, hogy alacsony 

normálfeszültségek (alacsonyabb, mint 3.35 MPa) esetén a tagoló felületek 

menti többlépcsős közvetlen nyírószilárdsági vizsgálat az egylépcsős 

nyírószilárdsági vizsgálathoz képest kétszeresen alulbecsüli az átlag súrlódási 

szög és a látszólagos kohézió értékét. 

A többlépcsős közvetlen nyírószilárdsági vizsgálatból és egylépcsős közvetlen 

nyírószilárdsági vizsgálatból származó súrlódási szögeket két kiválasztott 

normálfeszültségi értéknél (0.45 MPa és 3.35 MPa) hasonlítottam össze. Ezek az 

értékek határolják be azt a normálfeszültség tartományt, amelyen belül a Bátaapáti 

Gránitoknál megkülönböztetett mindhárom felületű mintacsoporthoz az általam 

végzett vizsgálatok alapján meghatározható egy-egy súrlódási szög érték (kissé 

érdes, érdes és kalcittal bevont felületű). A súrlódási szögek értékeit kétféleképpen 

lehetett meghatározni. Első esetben a nyírószilárdság-normálfeszültség diagramon 

ábrázolt több lépcsős közvetlen nyírószilárdsági vizsgálat összes lépcsőjét 

tartalmazó eredményre egy, az origóból induló négyzetgyökös függvényt illesztettem 

(külön-külön a maximális és a reziduális értékekhez). Második esetben a többlépcsős 

közvetlen nyírószilárdsági vizsgálat első lépcsőjének nyírószilárdsági értékei és a 

második mintavételezésből származó mintákon egylépcsős közvetlen 
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nyírószilárdsági vizsgálatból származó eredmények együttes halmazára a 

nyírószilárdság-normálfeszültség síkján szintén egy origóból induló négyzetgyökös 

függvény illesztettem. Mindkét vizsgálat esetén a görbére 0.45 és 3.35 MPa 

normálfeszültségi értékekhez illesztett érintő alapján a súrlódási szögeket 

összehasonlítottam. Mind maximális, mind reziduális állapotban a fent meghatározott 

normálfeszültség értékeknél a többlépcsős közvetlen nyírószilárdsági vizsgálat kb. 

50 %-kal alulbecsüli a Bátaapáti Gránitok súrlódási szögének értékét az egylépcsős 

közvetlen nyírószilárdsági vizsgálatból származó eredményekhez képest (4-1. 

táblázat). 

4-1. táblázat: Bátaapáti Gránitok súrlódási szög és látszólagos kohézió értékei a 
nyírószilárdsági eredmények gyökös megközelítéséből számolva 0.45 és 3.35 MPa 

normálfeszültségnél. 

Minta 

0.45 MPa normálfeszültség 3.35 MPa normálfeszültség 

maximális reziduális maximális reziduális 

Súrl. 
szög 

[°] 

látsz. 
koh. 

[MPa] 

Súrl. 
szög 

[°] 

látsz. 
koh. 

[MPa] 

Súrl. 
szög 

[°] 

látsz. 
koh. 

[MPa] 

Súrl. 
szög 

[°] 

látsz. 
koh. 

[MPa] 

első 
mintavétel 

kissé érdes 33.0 0.342 30.6 0.302 15.2 0.932 13.5 0.824 

érdes 31.8 0.321 28.2 0.268 14.4 0.876 12.1 0.730 

kalcittal 
bevont 

32.7 0.336 30.6 0.302 14.9 0.916 13.5 0.823 

összes 36.7 0.335 33.4 0.297 15.3 0.914 13.6 0.810 

első és 
második 

mintavétel 

összes 56.3 0.676 50.2 0.540 28.8 1.843 23.7 1.472 

többlépcsős 
vizsgálat 

első 
lépcsőjéből 
származó 
értékek és 
az összes 
érték az 

egylépcsős 
vizsgálatból 

60.4 0.791 52.9 0.596 32.8 2.159 25.9 1.626 

Kapcsolódó publikációk: Buocz, 2010a; Buocz, 2010b; Buocz et al., 2012. 
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3. Tézis 

A próbatest felületének síkja (tagoltság síkja) és a nyírási sík által bezárt szög 

vizsgálatából arra a következtetésre jutottam, hogy amennyiben ez a szög 

± 3 fokos intervallumon belül változik, a Bátaapáti Gránitok és Mont Terri 

Opalinus Agyagkövek számított és mért nyírószilárdsági értékei között 

fokonként 4-5 % eltérés mutatható ki, mind a maximális, mind a reziduális 

állapotban. Az értékek közt lineáris kapcsolat van. 

A lejtővel ellentétes és megegyező irányú nyírás hatásának vizsgálatakor Bátaapáti 

Gránitok és Mont Terri Agyagkövek mért nyírószilárdsági eredményeit és a Patton 

(1966) elmélete alapján számított nyírószilárdsági értékeket összehasonlítottam. 

Megállapítottam, hogy a próbatest felületének síkja és a nyírási sík közti szög és a 

Patton elmélete alapján számított nyírószilárdság és a mért nyírószilárdság 

egymáshoz viszonyított aránya közt lineáris kapcsolat van. Ez az állítás igaz a 

maximális és a reziduális állapotban is Bátaapáti Gránitok és Mont Terri Opalinus 

Agyagkövek esetén a vizsgált ± 3°-os intervallumban (4-2. ábra). 

A kapcsolat a következő egyenletekkel írható le:  

Bátaapáti Gránitok – maximális állapot: 𝑦 = −4.108𝑥 + 101.1 

Bátaapáti Gránitok – reziduális állapot:  𝑦 = −4.3842𝑥 + 101.37 

Mont Terri Opalinus Agyagkövek. – maximális állapot : 𝑦 = −5.0984𝑥 + 100.72 

Mont Terri Opalinus Agyagkövek – reziduális állapot: 𝑦 = −5.3308𝑥 + 100.66 

Ezen összefüggés alapján kijelenthető, hogy mindössze 1 fokos lejtés hatására a 

mért és számított nyírószilárdsági érték között 4-5 %-os különbség tapasztalható 

mindkét kőzettípusnál, mind maximális, mind a reziduális állapotban. 
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4-2. ábra: Bátaapáti Gránitok és Mont Terri Opalinus Agyagkövek módosított nyírószilárdsági 
értékei (százalékban kifejezve, lejtő irányú és lejtővel ellentétes irányú nyírás esetén) 

Kapcsolódó publikációk: Buocz et al., 2015b; Buocz, 2016. 

4. Tézis 

A laboratóriumi vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 

tagoló felületek menti közvetlen nyírás lejtő irányban vagy lejtővel ellentétes 

irányban jelentősen megváltoztatja a Mont Terri Opalinus Agyagkövek 

nyírószilárdsági értékét. 

A vizsgálatok során a mért nyírószilárdság értékeket két szempont szerint 

módosítottam Mont Terri Opalinus Agyagköveken: a mérés során létrejövő nominális 

terület csökkenését figyelembe véve (modA) és Patton (1966) törési határgörbe 

modelljének és a nominális felület nyírásvizsgálat közbeni változásának együttes 

figyelembe vételével (modAE). Az előbbi esetben (modA) a maximális és reziduális 

nyírószilárdsági értékek átlaga lejtő irányban jelentősen túl-, azzal ellentétesen 

alulbecsült (4-2. táblázat). A lejtő irányú nyírás hatásának figyelembe vételekor a 

vizsgált Mont Terri Opalinus Agyagkövek nyírószilárdsági értékeinek átlaga 8.8%-kal 

(csúcshoz tartozó) és 6.8%-kal (reziduális) tér el a csak nominális területváltozást 
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figyelembe vevő nyírószilárdsági értékektől. A lejtővel ellentétes nyírás esetén ez a 

különbség 9.3% (csúcshoz tartozó) és 9.4% (reziduális). 

4-2. táblázat: Mont Terri Opalinus Agyagkövek lejtő irányú és lejtővel ellentétes irányú nyírás, 
nyírószilárdság módosító hatása. Az értékek, amelyek modAE-vel jelöltek, figyelembe vették a 

lejtő irányú/lejtővel ellentétes irányú nyírás hatása mellett a nyírás során folyamatosan 
csökkenő nominális terület hatását is. Az értékek, amelyek modA-val jelöltek, a lejtő 

irányú/lejtővel ellentétes irányú hatást figyelmen kívül hagyták, ezek csak a nyíróvizsgálat 
során folyamatosan csökkenő nominális terület értékével módosultak. A nyírószilárdság 

változásánál ‘+’ jelöli az érték túlbecslését ‘-‘ az alulbecslését. 

 

Lejtő irányú nyírás (7 vizsgálat) 
Lejtővel ellentétes irányú nyírás (6 

vizsgálat) 

Max. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modA) 

Max. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modAE) 

Rez. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modA) 

Rez. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modAE) 

Max. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modA) 

Max. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modAE) 

Rez. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modA) 

Rez. 
nyíró 
szil. 

[MPa] 
(modAE) 

Mimimum: 0.412 0.364 0.389 0.363 0.338 0.393 0.321 0.378 

Maximum: 0.550 0.512 0.550 0.533 0.495 0.537 0.416 0.482 

Átlag: 0.470 0.432 0.469 0.439 0.437 0.482 0.396 0.437 

Változás 
[%] 

+ 8.8 + 6.8 - 9.3 - 9.4 

Kapcsolódó publikációk: Buocz et al., 2015b; Buocz, 2016. 

5. Tézis 

Megfigyeltem, hogy a Mont Terri Opalinus Agyagkövekre jellemző 

nyírófeszültség-nyíróelmozdulás diagramon ábrázolt görbék a sima és a kissé 

érdes felületek esetén jellegzetes lefutásúak. A kőzet lineáris viselkedését leíró 

lineáris szakasz végétől kezdődő és a reziduális állapot beálltáig tartó szakasz 

kissé érdes felületű minták esetén átlagosan 1.0 mm, míg sima felületek esetén 

0.6 mm széles. Kissé érdes felületű minták esetén a maximális nyírószilárdsági 

érték e szakaszon belül azon elmozdulás tartományhoz tartozik, ahol a görbe 

ellaposodik. Sima felületű minták esetén a görbe alakja csúcsos, a maximális 

nyírófeszültség egy nyíróelmozdulás értékhez tartozik. 

A Mont Terri Opalinus Agyagkövek nyírófeszültség-nyíróelmozdulás diagramján 

geometriai módszerekkel meghatároztam a maximális nyírószilárdságot magába 

foglaló, a kőzet lineáris viselkedését leíró, lineáris szakasz végétől kezdődő és a 

reziduális állapot beálltáig tartó szakaszt (4-3. ábra). Sima felületűnek osztályozott 

minták esetén a maximális nyírószilárdság értéke egy nyíróelmozdulás értékhez 

tartozik. A meghatározott nyíróelmozdulás tartomány keskeny (átlag 0,6 mm széles) 

és csúcsos alakú, amely csúcs egyben a maximális nyírószilárdságot is kijelöli a 

görbén. Kissé érdes felületű mintáknál a lineáris szakasz végétől kezdődő és a 
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reziduális állapot beálltáig tartó szakasz (átlag 1,0 mm széles) magába foglalja a 

maximális nyírószilárdság értékét is, de ennek pontos helye nem egyértelmű. A 

csúcshoz tartozó tartomány lapos geometriájú, a maximális nyírószilárdság értéke 

így egy nyíróelmozdulás intervallumhoz tartozik. Az ilyen típusú görbe alakját a 

lenyírt felületi érdesség két felület között maradt kőzetanyaga magyarázza. Ennek 

köszönhető, hogy a reziduális állapot csak egy bizonyos nyíróelmozdulás 

következtében áll be, amikor ez a kőzettörmelék kellően elaprózódott. Emiatt lesz 

szélesebb és laposabb a nyíróelmozdulás tartomány. (4-3. táblázat). A maximális 

nyírószilárdsági érték kissé érdes felületű mintáknál 15 %-kal magasabb, mint a sima 

felületűeknél.  

4-3. táblázat: Nyíróelmozdulás szakaszok szélessége, amelyek tartalmazzák a maximális 
nyírószilárdság értékét. Kék szín jelöli azokat a próbatesteket, amelyek nem rendelkeztek 
maximális nyírószilárdság értékkel 

Minta Megjegyzés 
felületi érdesség 

csoport 

Nyíróelmozdulás 
szakasz szélessége, 
amely tartalmazza a 

maximális 
nyírószilárdság értékét 

[mm] 

MT_S1_1 nincs adat sima 0.42 

MT_S2_1 nincs adat kissé érdes 0.80 

MT_S2_2 nincs adat kissé érdes 0.97 

MT_S3_3 nincs adat kissé érdes 1.02 

MT_S5_1 nincs csúcs sima nincs adat 

MT_S6_1 nincs csúcs kissé érdes nincs adat 

MT_S6_2 nincs csúcs kissé érdes nincs adat 

MT_S7_1 nincs csúcs sima nincs adat 

MT_S7_3 nincs adat kissé érdes 1.47 

MT_S8_1 nincs adat sima 0.73 

MT_S8_4 nincs adat sima 0.64 

MT_S8_6 nincs adat sima 0.63 

MT_S9_1 nincs csúcs kissé érdes nincs adat 

MT_S9_2 nincs adat kissé érdes 0.95 
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4-3. ábra: Mont Terri Opalinus Agyagkő sima és kissé érdes felületére tipikusan jellemző 
nyírófeszültség-nyíróelmozdulás diagram 

Kapcsolódó publikáció: Buocz, 2015b. 
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5. Összefoglalás 

A disszertáció radioaktív hulladék befogadására alkalmas kőzetek tagoló felület 

menti nyírószilárdságát ismerteti. A vizsgált minták egy része a magyarországi 

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóból, míg a másik része a svájci Mont 

Terri Kőzetlaboratóriumból származott. A kőzetmintákat többlépcsős és egylépcsős 

közvetlen nyírószilárdsági vizsgálatokkal elemeztem. 

A tagoltság menti elmozdulás a leggyakoribb állékonyságvesztési forma, így kiemelt 

fontosságú a vizsgálata. A doktori értekezés a tagoltságok menti közvetlen 

nyírószilárdság meghatározására alkalmas új kétfázisú kiértékelési rendszert 

ismertet. A kiértékelés első fázisa a kőzetmechanikai laboratóriumokban elterjedt 

közvetlen nyírószilárdsági vizsgálatok kiértékelési módszerét és abból származó 

eredményeiket használja. Az itt bevezetett második kiértékelési fázis célja a vizsgált 

kőzetek mechanikai paramétereinek pontosabb meghatározása volt, valamint azon 

nyírószilárdságot módosító paraméterek kiemelése, melyek jelentősen befolyásolják 

az érték intervallumokat.  

A különböző közvetlen nyírószilárdság vizsgálati módszerekből (többlépcsős 

közvetlen nyírószilárdsági mérés vagy egylépcsős nyírószilárdsági vizsgálat) 

kiértékelt eredmények közti különbségek jelentősnek adódtak. A Bátaapáti Gránitok 

súrlódási szögének értékét a többlépcsős teszt közel 50%-kal alábecsüli. Mind a 

Bátaapáti Gránitok, mind a Mont Terri Agyagkövek esetében a minták befogásának 

pontatlansága jelentősen befolyásolta a mérési eredményeket. A nyírósíknak és a 

minta felületi síkjának kapcsolata már 4°-os lejtő esetén is ±20%-kal változtatta a 

maximális nyírószilárdság értékét. A minták felületi érdessége szintén befolyásolta a 

maximális nyírószilárdsági értékeket. Mont Terri Agyagköveknél 15 %-kal 

magasabbak voltak a mérsékelten érdes felülethez tartozó maximális nyírószilárdság 

értékek, mint a sima felületű mintáknál. A kőzet rétegződési síkja és a nyírási sík által 

bezárt szög értéke fokonként fél százalékkal módosítja a maximális nyírószilárdság 

értékét. A nyírási vizsgálat irányának és természetes nyírás irányának kapcsolata 

kevésbé befolyásolja a nyírószilárdsági értékeket. 

A vizsgált kőzetek alkalmasak radioaktív hulladékok befogadására, de a doktori 

értekezésben ismertetett módszerek és bemutatott eredmények alkalmazhatók más 

földalatti műtárgy tervezésénél is. 
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