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„The corresponding ratio σho/σvo between the vertical and the horizontal principal stresses 

for a mass of soil in a state of rest depends on the type of soil, on the geological origin of the 

soil, and on the temporary loads which have acted on the surface of the soil. Its value may or 

may not be independent of depth. If the nature of a mass of soil and its geological history 

justify the assumption that the ratio σho/σvo is approximately the same for every point of the 

mass, it will be called the coefficient of earth pressure at rest and designated by the symbol 

K0.” 

Karl von Terzaghi, Theoretical Soil Mechanics 1943 
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Előszó 

 

A világ minden táján tapasztalható a nagyvárosok, metropolisok folyamatos, gyors ütemű 

fejlődése. A nagyvárosok fejlődésével együtt jár a távolságok növekedése, a közlekedésre 

fordított idő hosszabbodása, természetesen a gépjárművek számának és ezzel szoros 

összefüggésben a légszennyezettség mértékének a megemelkedése. Egyre több ember ül 

autóba minden reggel abban a reményben, hogy ma talán gyorsan és - nem utolsósorban - 

stresszmentesen be tud jutni a nagyváros belvárosában lévő irodájába a zöldövezeti kertes 

házából. Sajnálatos módon mindennap szembesülnek ezek az emberek azzal, hogy „ma se 

lehet könnyen bejutni a városba”, és napról napra növekszik az utazásra szánt idő. A cél 

elérését követően merül fel a második, szintén nem elhanyagolható, jelentős időt felemésztő 

probléma, mégpedig a parkolás, az évszázados múlttal rendelkező városok másik 

elhatalmasodó problémája. 

Mindenki életében van egy pont, amikor eldönti, hogy berendezi második irodáját az 

autójában, vagy tömegközlekedésre száll át. Az emberek jelentős része dönt a 

tömegközlekedés mellett, számuk folyamatosan növekszik. Ahhoz, hogy ez a tendencia ne 

szakadjon meg, és esélyük legyen a normális élethez a nagyvárosok lakóinak, ahhoz a gyors 

tömegközlekedés folyamatos fejlesztését kell biztosítani. A gyors tömegközlekedési eszköz – 

olyan, ami nem áll a dugóban, mint az autó - a metró.  

Abban az esetben pedig, ha az autóban berendezett irodát, azaz a hosszabbodó menetidőt 

választja a tisztelt közlekedő, akkor a parkolás kérdését kell mindenképpen megoldani. 

Eltüntetni a felszínen parkoló autókat, hogy lehetőséget adjunk az embereknek az utcák 

használatára. A parkolást nagyvárosok belvárosaiban városépítészetileg csak mélygarázsok 

építésével lehet megoldani.  
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Azaz a nagyvárosoknak, a fejlett társadalmaknak egyre nagyobb mértékben van szükségük a 

földalatti terek kihasználására. Egyre mélyebb rétegekben építkezünk, mely rétegek geológiai 

szempontból egyre idősebbek, egyre kevésbé ismertek. 

Budapest, mint minden nagyváros dinamikusan fejlődik, elsősorban lakosságszámban és 

munkalehetőség tekintetében. Budapest dinamikus fejlődését a kiköltözési tendencia sem 

lassította le, bizonyos mértékben meg is gyorsította. Jelenlegi lakossága meghaladja a 2 millió 

főt, mely csak a tényleges budapesti lakosok száma. A főváros vonzáskörzetében még további 

800 ezer - 1 millió ember él, akinek munkahelye szintén Budapesten van, így nap mint nap 

ingázik a lakóhelye és a fővárosi munkahelye között. Ha összeszámoljuk, összesen közel 3 

millió embert kell, hogy kiszolgáljon a város minden egyes nap. Ahhoz, hogy e közel 3 millió 

embert a város ki tudja szolgálni, az infrastruktúra minden ágának dinamikusan kell fejlődnie, 

különben egy idő után élhetetlenné válik a város.  

Az európai nagyvárosokhoz hasonlóan Budapest is jelentős évszázados múlttal, kultúrával 

rendelkezik, melyet őrizni, ápolni szükséges. Az infrastruktúra fejlesztése mindenképpen a 

jelenlegi városkép megtartása mellett lehetséges és szükséges. Ebből adódóan egyre kevesebb 

a lehetőség, hogy a felszín felett történjenek nagyszabású fejlesztések. Gondoljunk csak bele, 

milyen képet mutatna egy magasvasút a nagykörúton, vagy például a Szent István Bazilika 

előtt egy nagy parkolóház.  

0.1. ábra London metróhálózata (Transport of London homepage) 
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A földalatti terek egyre nagyobb és mind szélesebb körű kihasználása a cél, mely lehetővé 

teszi a fejlesztéseket úgy, hogy a 

város évszázadok alatt kialakult 

képét megóvja. Lehetőség nyílik 

mélygarázsok kialakítására és 

gyorsvasutak építésére a város 

bármely pontján. 

A város folyamatos gyors ütemű 

fejlődése fenntarthatatlanná válhat 

egy bizonyos szintet elérve. A 

fejlődés csak tudatos 

városfejlesztés és infrastrukturális 

fejlesztések következtében tartható. Előírás, hogy minden épülő iroda- és lakóházhoz 

parkolásra alkalmas területet kell kialakítani, amely teremgarázs vagy zárt parkoló lehet, 

hiszen az utcán elhelyezett autók számának visszaszorítása a cél. Ahhoz, hogy egy épület 

megépülhessen a szükséges számú parkolóval, egyre többszintes, egyre nagyobb 

befogadóképességű mélygarázs megépítése válik szükségessé. Ahhoz, hogy egy fix 

alapterületen minél több autó befogadására alkalmas mélygarázst építsünk, egyre mélyebbre 

kell a földfelszín alá menni. Mélyebb építményekhez természetesen mélyebb 

munkatérhatárolás tartozik. 

Ahogy egyre mélyebb területeket hódítunk meg a földalatti terek kiépítésével, úgy kell 

meghódítanunk az egyre idősebb kőzetrétegeket is.  

  

0.2. ábra Kálvin tér földalatti terének térbeli elrendezése (Metro 
4 homepage) 
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1 Bevezetés, problémafelvetés 

 

A földalatti terek kihasználásának szükségessége a nagyvárosok gyors ütemű fejlődésével 

együtt növekedett az elmúlt évszázadban, és növekedésének üteme napjainkig tart. A 

földalatti terek beépítésével együtt kezelendő a talaj és kőzetrétegek egyre szélesebb körű 

feltárása, megismerése. Világszerte tárnak fel túlkonszolidált talajokat, és kutatják 

viselkedésüket, a benne épült szerkezetekben fellépő hatásokat. A probléma kutatását 

indokolta, hogy a túlkonszolidált talaj- és kőzetrétegekben kialakult jelentős vízszintes 

feszültség aránytalanul nagy vízszintes irányú többletterhelést okozhat a szerkezetekre. 

Budapest alatt nagy kiterjedésben kiscelli agyag található. A város folyamatos fejlődésével, 

jelentős műtárgyak ebben az altalajban épültek meg, és feltehetőleg a jövőben is számos 

létesítmény kerül megépítésre ezen rétegben. A kiscelli agyag az egyik legtöbbet kutatott és 

legjobban ismert talajféleség, geotechnikai tulajdonságai jól ismertek. Ezért a kiscelli agyag 

geotechnikai, kőzetfizikai tulajdonságainak átfogó meghatározását nem végeztem el 

kutatásaim során.  

A kiscelli agyag földtörténeti kialakulását, keletkezését, majd geológiai történetét áttekintve, 

továbbá a kutatások és építkezések során tapasztalt viselkedését tanulmányozva az a kérdés 

merült fel, hogy lehetséges-e a kiscelli agyag túlkonszolidáltsága. E speciális állapot kihathat 

a tervezési és kivitelezési folyamatokra és merőben más „in-situ” feszültségállapotú 

kőzetkörnyezetet jelent, mint ahogyan azt korábban feltételezték. 

 

1.1 Túlkonszolidált talajok és kőzetek 

 

A nagyvárosok egyre bővülő földalatti vasúthálózatai és egyre nagyobb befogadóképességgel 

bíró mélygarázsai indokolták és indokolják a mai napig a mélyebben fekvő talaj/kőzetrétegek 

minél szélesebb körű megismerését.  

A földalatti terek - legyenek azok mélygarázs, metró, közúti alagút, bevásárlóközpont vagy 

akár sportlétesítmény - hasznosításának biztonsági követelményei egyre szigorúbbak.  A 

megépített szerkezetekkel szemben támasztott követelmények pedig a biztonsági 

követelmények szigorodásával együtt egyre magasabbak.  
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Az egyre szigorúbb követelmények közé tartozik például a szerkezet teljes merevsége, 

vízzárósága. E követelmény napjainkban már alapvető előírás a földalatti létesítményekkel 

szemben. 

Annak elérése céljából, hogy a szigorodó biztonsági követelményeket be lehessen tartani, a 

kivitelezés során nélkülözhetetlenné vált a leendő földalatti szerkezetet körülvevő 

talaj/kőzetréteg lehető legalaposabb megismerése, feltárása. 

E folyamatnak köszönhetjük, hogy számos nagyvárosban fény derült arra a tényre, hogy a 

város alatt mélyebben elterülő talaj/kőzetréteg túlkonszolidált. 

Az 1. táblázat mutatja a világszerte feltárt túlkonszolidált talaj/kőzetrétegeket a hozzájuk 

tartozó túlkonszolidáltsági együttható és nyugalmi földnyomás érték feltüntetésével. 
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1. táblázat: Túlkonszolidált kőzetek 

Talaj 

megnevezése 

Belső 
súrlódási 
szög φ 

Túlkonszolidáltság 

OCR 

Normálisan 

konszolidált Ko  
Túlkonszolidált 

λ0 
Referencia 

London Clay 20 44 0,65 2,4 Parry & Nadarajah 

London Clay 17,5 32 0,66 1,9 Abdelhamid &Krizek 

Weald Clay 26,2 8,6 0,58 1,5 Skempton & Sowa 

Bearpaw Shale 15,5 32 0,7 1,8 Brooker & Ireland 

Drammen Clay 30,7 50 0,49 3,6 Brown 

New York Varved 

Clay 20,9 20 0,67 2,0 Leathers & Ladd 

Hackensack 

Valley Varved 

Clay 19 4,1 0,65 1,0 Saxena 

Seattle Clay 28,8 8,4 0,65 1,8 Sherif & Strazer 

Hokkaido Clay 36,2 10,7 0,45 1,8 Mitachi & Kitago 

Porthmouth Clay 32 8 0,47 1,4 Simon et al. 

Boston Blue Clay 26,8 8 0,54 1,4 Kinner & Ladd 

Chicago Clay 26,3 32 0,46 2,1 Brooker & Ireland 

Bombay Clay 24 24,4 0,63 2,3 Kulkarni 

Moose River 

Muskeg 47,7 13,6 0,3 2,1 Adams 

Simple Clay 23,1 24 0,61 2,1 Ladd 

New England 

Marine Clay 32 16 0,5 2,2 Ladd 

Newfield Clay 28,6 20 0,5 2,1 Singh 

 

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1999-ben végzett laboratóriumi vizsgálatok mutattak rá arra 

a tényre, hogy a kiscelli agyag feltehetőleg túlkonszolidált. A laboratóriumi mérési 

eredmények (Horváth Gy., 1999) (triaxiális, kompressziós vizsgálatok) adataiból jól 

érzékelhető a magmintákban „bennmaradó ősfeszültség”, vagyis a geológiai időkben történt 

nagymértékű geológiai erózió lepusztulás miatt bekövetkező tehermentesülés. A lepusztulás 

után „bennmaradó ősfeszültség” jelenléte a világ számos helyén ismeretes a legkülönbözőbb 

geológiai formációkban, pl. a skandináv ősmasszívum gránit tömbjében, vagy Izland szigetén, 

ahol a jégkorszaki nagy vastagságú jégtakaró terhelése majd elolvadása okozott jelentős 

„bennmaradó ősfeszültséget”. 
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1.2 Az értekezés témája 

 

A túlkonszolidált talajok és kőzetek esetében a túlkonszolidáltság mértékét célzó vizsgálatok 

száma és a vízszintes feszültségek meghatározása céljából végzett laboratóriumi kísérletek 

száma meglehetősen korlátozott. Valós eredményt csak speciális triaxiális és ödométeres 

vizsgálatok elvégzésével kaphatunk.  Ennek oka pontosan a talaj túlkonszolidáltságából ered. 

A túlkonszolidált rétegből vett minta a mintavételezés pillanatától kezdve expandál. Az 

expandációs folyamatot csökkenteni lehetséges, de teljes mértékben nem lehet kizárni. Ebből 

következik, hogy a túlkonszolidált rétegből vett mintákon elvégzett laboratóriumi vizsgálattal 

nem lehet kimérni sem az adott mélységben elhelyezkedő talaj túlkonszolidáltságának pontos 

mértékét, sem pedig a vízszintes feszültség pontos értékét. 

Kutatásom során a kiscelli agyag természetes, nyugalmi vízszintes és függőleges 

feszültségének meghatározását tűztem ki célul.  

A vízszintes és a függőleges feszültségek meghatározására a helyszíni, „in-situ” mérések a 

legalkalmasabbak, mivel ezek a mérések zavarják meg a lehető legkevésbé a vizsgált 

talajréteg eredeti feszültségi állapotát.  

Kutatásom során áttekintettem a világ szakirodalmában a hasonló tulajdonságokkal bíró 

talajrétegekben végzett feszültségmérési vizsgálatok módszerét és eredményeit, 

áttanulmányoztam az adott kőzetrétegek viselkedését az elvégzett vizsgálatok alapján. Majd 

kiválasztottam a kitűzött célom, azaz a kiscelli agyag természetes, nyugalmi vízszintes és 

függőleges feszültségének meghatározására legalkalmasabb vizsgálatokat. Ennek ismeretében 

3 különböző módszerrel helyszíni vizsgálatot végeztem, földnyomás mérő cellás 

feszültségmérés, Borehole cellás feszültségmérés, Selfboring Presszióméteres feszültségmérés, 

melyek eredményeit feldolgoztam. 
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1.3 Az értekezés célkitűzései 

 

Értekezésem célja a kiscelli agyag túlkonszolidáltságának vizsgálata, a túlkonszolidáltság 

mértékéből adódó vízszintes feszültség meghatározása. Értekezésem során az alábbi 

kérdésekre kerestem a választ: 

I.     A kiscelli agyag túlkonszolidáltságának mértéke. 

II.    A nyugalmi vízszintes feszültség meghatározása. 

III. Vízszintes síkban mérhető feszültségek értékének meghatározása.  

IV. A talajréteg megzavarását követően mennyi idő szükséges az új stabil 

feszültségállapot kialakulásához. 

V.    A nyugalmi földnyomás szorzó értékének meghatározása. 
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2 Geológiai, geotechnikai, hidrogeológiai környezet

 

2.1 Geológiai környezet

 

A kiscelli agyag nagy kiterjedésben található meg észak

területeken és a Dunántúli

területein. 

2.1. ábra Oligocén időszakban lerakódott márgák kiterjedése

A Budapest jelentős része alatt fellelhető

közeli előfordulással jelenik meg.

agyagbányájában és az Aranyhegyi

fordult elő. Vastagsága 50-

is előfordul. 

A kiscelli agyag makroszkopikus leírása, 

óta ismertek és megkutatott

A kiscelli agyag a földtörténeti Kainozoikum idő ő

A Tercier vagy magyar megnevezéssel harmadidő
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Geológiai, geotechnikai, hidrogeológiai környezet 

Geológiai környezet 

A kiscelli agyag nagy kiterjedésben található meg észak-somogyi, észak

területeken és a Dunántúli-középhegység, Budai-hegység és Esztergomi

őszakban lerakódott márgák kiterjedése (Magyar Földtani Intézet homepage)

ős része alatt fellelhető kiscelli agyag, a budai olda

jelenik meg. A kőzet a felszínen, például a

agyagbányájában és az Aranyhegyi-árokban, míg a felszín alatt számos mélyépítési munkánál 

-500 méter között változik, helyenként 1000 méteres vastagságban 

A kiscelli agyag makroszkopikus leírása, talajfizikai és geotechnikai jellemző

és megkutatottak. Jelentős építőipari alapanyag és nagy teherbírású réteg. 

A kiscelli agyag a földtörténeti Kainozoikum időben, azon belül a Tercier idő

r megnevezéssel harmadidő 65-2,5 millió évvel ezelő ő

                            Horváth-Kálmán Eszter 

somogyi, észak-magyarországi 

hegység és Esztergomi-medence jelentős 

 

(Magyar Földtani Intézet homepage) 

ő ő kiscelli agyag, a budai oldalon felszíni, felszín 

például az újlaki téglagyár 

árokban, míg a felszín alatt számos mélyépítési munkánál 

1000 méteres vastagságban 

otechnikai jellemzői már évtizedek 

ő őipari alapanyag és nagy teherbírású réteg.  

őben, azon belül a Tercier időben keletkezett. 

2,5 millió évvel ezelőtti időszakot jelöl 
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meg. A harmadidőn belül a geológia három földtörténeti időszakot különít el, úgymint: 

Eocén, Oligocén, Miocén és Pliocén időszak. 

 

 

Jelmagyarázat: 1. dolomit; 2. mészkő; 3. homokos mészkő; 4. édesvízi mészkő; 5. kavics, 6. kovás mészkő; 7. 
homok; 8. agyag; 8. márga; 10. lemezes agyag; 11. tufa; 12. tektonikai fázis paroxizmusa (A-ausztriai, L-larámi, 
P-pireneusi, Sz-szávai, S-stájer, R-rodáni); 13. felgyűrődés, kiemelkedés; 14. vulkanizmus; 15. tönkösödés, 
karsztosodás; 16. extenziós tektonika; 17. intnzív törmelékképződés; 18. folyómeder bevágódás. Rövidítések 
(kronosztratigráfiai oszlop): Priab. –priabonai; L. – langhi; Ser. – serravali; Mess. – messinai; Egg. – eggenburgi; 
O. – ottnangi; K. – kárpáti; Sz. szarmata; Pont. – pontusi. 

2.2. Földtörténeti időbeosztás, részlet (Horváth T., 2005) 

Az általam kutatott agyag az oligocén időszakban rakódott le, az oligocénnak is az középső 

korában. Ekkor már a kontinensek helyzete megközelítette a ma is ismert helyüket. Az 

állatvilágban pedig egyre nagyobb teret foglaltak el az emlősök. Innen is származik az 

oligocén elnevezés: oligo=néhány és cénó=új görög szavak az újonnan megjelenő emlős 

állatok elterjedésére utalnak. 

A kiscelli agyag korát, melyet 30 millió évre becsülnek, radioaktív módszerrel pontosították 

(Balogh, 1991). 
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Minden talajnak/kőzetnek a geotechnikai tulajdonságát a keletkezésének, illetve 

kialakulásának időszakában érvényesülő geológiai történések, a fizikai és kémiai 

körülmények határozzák meg. A rétegek mechanikai tulajdonságait tovább módosítják a 

keletkezésüket követő földtani, tektonikai és fizikai-kémiai hatások, mint például a mállás. E 

hatások alól a kiscelli agyag sem kivétel. A 2.1.1, 2.1.2 és 2.1.3 fejezetekben bemutatom, 

hogy a kiscelli agyagot milyen hatások érték az ülepedésének és kőzetté válásának folyamán 

és az azt követő geológia „történések”, tektonikai események során. 

Az oligocén tenger visszahúzódását követően miocén korú sekélytengeri üledékek rakódtak a 

kiscelli agyagrétegre. A sekélytengeri üledékek a szárazulattá válást követően - mely nem volt 

más, mint a terület kiemelkedése - jelentős eróziós hatásnak voltak kitéve. Az erózió során 

nemcsak a miocén kori rétegek, de a jelentősen idősebb korú oligocén rétegek is nagymértékű 

lepusztulást szenvedtek. 

2.1.1 A kiscelli agyag keletkezése 

 

A kiscelli agyag a Földközi-tenger ősének számító Tethys-tengerben rakódott le, normál-

sósvizi körülmények között. Sekélybathiális világosszürke, agyagos, agyagmárgás aleurit. Az 

agyagmárga mélyebb részén finomszemű homokbetelepülések figyelhetők meg. 

Előfordulhatnak olyan rétegek, melyekben fluxoturbidit vagy mangánbetelepülések látszanak. 

(Balogh, 1991) 

A rétegcsoport két fő kifejlődésben jelentkezik: agyag - agyagmárga ill. agyagbetelepüléses 

homokkő.  

Kőzettani szempontból meglehetősen egyveretűnek számít a kiscelli agyag; tulajdonképpen 

egy homogén agyagmárga, melyben finomhomok (homokliszt) padok találhatók. A 

finomhomok 10-50 cm vastag aleuritos homokkő padként vagy homokkő lencseként található 

a homogénnek számító agyagmárgában.  

A kiscelli agyag a tardi rétegeiből folyamatos átmenettel alakult ki. A folyamat során a 

szerves élet számára is kedvezőbb körülmények alakultak ki, melyek lehetővé tették a kiscelli 

agyagformációra jellemző igen magas számú mikrofaunák jelenlétét, melyek vizsgálata 

alapján négy további szintre bonthatjuk a formációt. Nagyon nagy számban fordul elő a 

formáció mind a négy szintjében a Foraminifera. Az oligocén időszakában jelentős 

folyamatok zajlottak le mind az evolúciós fejlődésben, mind pedig a kőzettanban, viszonylag 

rövid időszak alatt. A kiscelli agyag - a foraminiférák alapján meghatározott - négy szintje a 
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fejlődéstörténet ismeretében könnyen meghatározható, mely meghatározásban jelentős 

szerepet játszott az agyagban található mikrofaunák vizsgálata. A vizsgálatok kimutatták, 

hogy a kiscelli agyag négy különböző üledéklerakódási viszony közepette jött létre, mely a 

négy szintet jelenti (Bubics I., Greschik Gy., 1978). A négy üledéklerakódási viszony azt 

jelenti, hogy az agyag lerakódása közben folyamatosan változtak a körülmények. A tardi 

üledékképződését követően egy viszonylag gyors süllyedés indult meg, mely ismét közvetlen 

kapcsolatot eredményezett a Tethys-tengerrel. A gyors és intenzív süllyedéses időszakot egy 

ismételt kiemelkedés követte, mely folyamat még egyszer megismétlődött a kiscelli agyag 

ülepedési időszakában (Bubics I., Greschik Gy., 1978). 

2.1.2 A kiscelli agyag ásványkőzettani-kőzetfizikai jellemzése 

 

Az előző pontban említett tengerfenék pulzatív emelkedése-süllyedése nemcsak a 

mikrofaunák jelenlétéből mutatható ki, hanem az ülepedés közben kialakuló ásványi 

összetételében is megfigyelhető. E jelenségnek tökéletes bizonyítéka a homokkő 

betelepülések megjelenése a formációban. 

A pulzatív tengerfenék emelkedés-süllyedés ellenére a kiscelli formáció kőzettanilag egységes 

kifejlődést mutat. A formáció tömegét az aleurit változatok adják. A kiscelli agyagformáció 

alsó szintjében homokkő betelepülések figyelhetők meg (Bubics I., 1974). 

Az egész kiscelli agyagformációra jellemző - ez alatt értem az aleuritot és a homokkövet is – 

a tömeges és rétegzetlen szerkezet. Irányítatlan szövetű, tömör kőzetként jellemezhető az 

ásvány-kőzettani vizsgálatok alapján, szemben a mechanikai tulajdonságok irányítottságával. 

Agyagásványok alkotják a kőzettömeg jelentős részét. A leggyakrabban előforduló 

agyagásvány a kiscelli agyagformációban az illit, esetenként illit-montmorillonit típusú. 

Kevertrácsú szerkezetek is előfordulnak, nagyon ritka esetben kaolinit is felfedezhető. 

A kiscelli agyag agyagásványai (Balogh, K. 1991):  

Illit:  más néven kálium-aluminium-szilikát, legnagyobb mennyiségben előforduló földpát a 

kiscelli agyag formációban, tetraéderes szerkezetű földpát, rácsszerkezete TOTI (Tetraédes-

Oktaédes-Tetraédes-rétegközi Interaktív kation), rácsszerkezeténél fogva tágulásra, 

duzzadásra nem képes, a hidrocsillámok ásványcsoportjába tartozik. 

Illit-montmorillonit: kis mennyiségben jelenik meg, kevert szerkezetű agyagásvány, létrejöttét 

az üledékképződés közben előforduló hőmérséklet-emelkedés tette lehetővé.  
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Kaolinit: kis mennyiségben van jelen, tetraéderes szerkezetű, tágulásra, duzzadásra nem 

képes.  

 Klorit, muszkovit és glaukonit: nem jelentős mennyiségben vannak jelen. 

 

A kiscelli agyag ásványai: 

Kvarc: legnagyobb mennyiségben előforduló ásvány, melynek nagyobb része normál vagy 

gyengén unduláló kioltású, magmatogén eredetű, zárványt ritkán tartalmaz, mérete 20-250 

mikron között mozog. 

Ortoklász: az ortoklász földpát a gyakoribb, szilánkos töredékként, vagy koptatott szemcse 

formájában fordul elő, mérete 20-250 mikron körül mozog. 

Plagioklász: elvétve előforduló földpát, szilánkos törmelékként van jelen, mely e földpát 

esetében ikerlemezes, mérete megegyezik az ortoklászéval. 

Klacit: a szervesanyag jelentős részét alkotja, mint kötőanyagok vagy a Foraminifera 

váztöredékében mutathatóak ki, rendszerint pirittel fordul elő. 

Pirit:  rendszerint a Foreminifera váztöredékében mutatható ki, általában klacittal együtt 

található. 

A kiscelli agyag kémiai összetétele: 

Az aleuritos kőzet jelentős mennyiségű CaCo3 tartalommal rendelkezik, melynek értéke 12-

25% között váltakozik. Az összes vastartalom 6,7%, melynek jelentős része kétértékű vas, 

azaz pirit. A pirittartalom függvényében változik a kőzet talajszulfát tartalma, mely 0,32-

1,79% között váltakozik. 

2. táblázat kiscelli agyag kémiai összetétele (Bubics I. 1977) 

SiO2 32,88 MgO 2,70 

TiO2 1,38 CaO 20,36 

Al 2O3 8,70 Na2O 1,86 

Össz. vas 
Fe2O3-ban 

5,45 K2O 0,95 

Fe2O3 1,65 Izz. veszt. 21,42 

FeO 3,43 Nedv. 0,29 

MnO 0,12 P2O5 nyomokban 

  CO2 16,93 
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2.1.3 A kiscelli agyagban kialakuló tektonikai mozgások 

 

Az oligocén időszakában a Tethys-tenger (Oligocén-tenger) az egész Pannon-medencét 

elöntötte, melynek eredményeként jelentős vastagságban rakódtak le az oligocén időszakára 

jellemző tengeri üledékek, mint a kiscelli agyag is. 

A Tethys-tenger térhódításával egyidőben kezdtek kialakulni a nagy jelentőséggel bíró 

törésrendszerek, melyek a ma is meghatározó morfotektonikai formákat képezik. 

E törésrendszernek a főiránya az ÉNy-DK-i, alárendelt iránya pedig a DNy-ÉK-i irány (Wein 

Gy., 1977). A fentiekben jelzett uralkodó DNy-i ÉK-és ÉNy-DK-i csapású szerkezeti elemek 

elsősorban a medence besüllyedéseket követő torlódás-préselődés (kompresszió) eredményei. 

Ez a kompressziós hatás természetesen egyaránt érintette az oligocén és miocén 

képződményeket. Elkeskenyedő pászták és pikkelyszerű megtorlódott formák egyaránt 

ismeretesek. E törésrendszerek mentén alakultak ki a ma is látható, legnagyobb vastagságban 

oligocén rétegekkel töltött árkok, mint a Pilisi-törés, Solymári-völgy, Ördög-árok, és a Pesti-

síkság. 

A törésvonalak mentén akár több száz méteres elmozdulások is létrejöttek. Ezen gyorsan 

süllyedő árkok oligocén korú üledékekkel teltek meg, azaz ezekben a gyorsan süllyedő 

árkokban a legvastagabb a kiscelli agyagformáció vastagsága.  

 A legfiatalabb (Felső-Pannon utáni, ma is tartó) szekuláris jellegű mozgások leglátványosabb 

eredménye egyes mezozoós rögök (pl. a Gellért-hegy és a Sas-hegy) „pszeudodiapír" jellegű 

kipréselődése a főképpen agyagos felépítésű fiatalabb összletekből. A pleisztocén-holocén 

tektonikai mozgások zömében nyitott törési síkokat eredményeztek. 

A földtörténeti harmadidő végén és negyedidőben a kiscelli agyagra települt vastag összletek 

jelentős lepusztulást szenvedtek. Ennek a jelentős lepusztulásnak az eredménye, hogy a 

kiscelli agyag függőleges irányban megszabadult a rá nehezedő terheléstől, és felső rétegei 

fellazultak. 
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2.2 Geotechnikai tulajdonságok  

 

A kiscelli agyag a negyedidőszaki rétegek alapkőzetének tekinthető. A földtörténeti 

áttekintést követően elmondható, hogy a kiscelli agyag a lerakódást, üledékképződést 

követően a rárakódó, ráterhelődő fiatalabb összletek hatására jelentős mértékben 

konszolidálódott. Az évmilliók alatt lerakódott talajrétegek jelentős mértékben lepusztultak a 

kiscelli agyagról, melynek hatására a réteg fellazult. 

 

 

2.2. ábra Budai oldal általános geotechikai szelvénye 

 

Ezen fellazulást mutatták ki az 1997. és 1999. évi kutatófúrások, melyek a budapesti 4. számú 

metróvonal kivitelezéséhez készültek (Geovil Kft, 1999.). A talajfeltárást követően 

meghatározásra került a feltárt kőzetek RQD indexe, mely eredmények a 2.3 ábrán kerülnek 

bemutatásra. A magminták vizsgálatát követően és az RQD index ismeretében lett 

megállapítva, hogy a kiscelli agyagot nem tekinthetjük egy homogén rétegnek, hanem az 

függőleges irányban tagozódik. 

  

Budai oldal általános geotechikai szelvénye 
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Jellemzően 3 jól elkülönített zónára tagolható a 

kiscelli agyag: 

• mállott zóna; 

• repedezett zóna; 

• ép kőzettömeg, expanzdációs határán túli zóna. 

Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy a 

kutatásom során a Fehérvári út - Kinizsi utca 

sarkán mélyített fúrást megvizsgáltam, az RQD 

indexeket kiszámoltam, melyeket az 1997., 1999. 

évi fúrásokból számított indexekkel egy grafikonon 

ábrázoltam. 

Az általam meghatározott RQD indexekből és az 

1997., 1999. évi fúrások indexeiből is leolvasható a 

kiscelli agyag 3 zónája. A három elkülöníthető 

zónának külön kell vizsgálni a geológiai, 

geotechnikai tulajdonságait, mivel az expandáció 

következtében jelentősen eltérnek a különböző 

zónák talajfizikai tulajdonságai. 

 

Mállott zóna: 

A földtörténeti negyedidőszaki talajrétegek feküjeként megtalálható kiscelli agyag felső, 

mérésekkel igazolt 6-8 méter vastagságú zónája a mállott zóna. Ezen zónában az RQD index 

nem értelmezhető, azaz nem tekinthető e zóna önmagában állékonynak. A mállott zóna színe 

az ép kiscelli agyag színétől jelentősen eltér, mivel az agyag az eróziós, expanziós folyamat 

során oxidálódott, így színe a kékesszürkéről világosbarnára változott. Az agyagnak e zónája 

a tehermentesülés során teljesen elvesztette az átmeneti kőzetekre jellemző kőzethez hasonló 

tulajdonságait, és plasztikus vagy ahhoz nagyon közeli állapotban van. 

 

Repedezett zóna: 

A vizsgált agyagréteg felett végbemenő eróziós folyamatok hatására a kiscelli agyag 

expandálódott, mely az agyagréteg függőleges tagozódását okozta. Az expanziós folyamat a 

2.3. ábra RQD index feltüntetése (Geovil Kft, 
2005) 

   2008-as RQD meghatározás, Kálmán 

            1997., 1999-es RQD meghatározás, Geovil Kft 
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mállott zónában volt a legaktívabb, majd egyre mélyebbre haladva egyre kisebb mértékű 

lazulás figyelhető meg. A repedezett zóna a mállott zóna alatt alakult ki, az expanzió okozta 

térfogat-növekedés csak kismértékben figyelhető meg e zónán. A térfogat növekedésre a 

jelentős repedezettség utal, a repedezettséget az RQD index is mutatja, mely e zónára 

számítva 65-70%. 

A repedezett zóna tulajdonságai már az ép zóna tulajdonságaihoz hasonlítanak; már nem 

figyelhető meg a mállott zónában tapasztalt plasztikus tulajdonság. A repedésekkel átszőtt 

kőzettestek épek, nagy szilárdságúak. 

 

Ép kőzettömeg, expanzdációs határon túli zóna: 

A kiscelli agyag mélyebb rétegei már nem részesültek az erózió tehermentesítő hatásából, így 

ezen zóna konzerválta az agyagréteg ősi talajfizikai jellemzőit. Természetesen az 

agyagrétegre rakódott valaha létező legnagyobb terhelés, az abból származó maximális 

konszolidáció is konzerválódott e zónában. Ennek a valaha létező legnagyobb terhelésnek a 

hatását nevezzük túlkonszolidáltságnak. A maximális terhelés okozta konszolidáció a 

függőleges irányú tehermentesítés következtében expandált, melynek következtében kialakult 

a hármas tagozódás, míg vízszintes irányban nem volt lehetősége a tehermentesülésre a 

rétegnek, így a vízszintes feszültség a valaha létező legnagyobb terhelésből a mai napig 

bennemaradt az agyagrétegben. A vízszintes feszültség értéke a függőleges tehermentesülés 

hatására minimális mértékben csökkenhetett. 

Az ép kőzettömegre jellemző RQD index 89-100% között mozog.  

3. táblázat: kiscelli agyag jellemző talajfizikai paraméterei (Geovil, 2005) 

Talajmegnevezés          
Msz. 14043-2-1979 

Térfogat-
sűrűség                               
 ρt [t/m

3] 

Belső 
súrlódási 

szög 

φ [°] 
Kohézió                  

c [kN/m2] 

Összenyom. 
modulus 

Es [MPa] 

Konziszt. 
index 

Ic [-] 

Hézagtény. 

e [-] 

Mállott zóna 2,1 20-23 50-100 7-10 >1 0,4-0,68 

Repedezett zóna 2,2 25-28 420 15-20 >1,2 0,32-0,4 

Ép kőzettömeg, 
expandációs 
határon túli zóna 

2,3 35-50 400-1000  >1,3 0,18-0,32 
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2.3 Hidrogeológiai tulajdonságok 

 

A kiscelli agyag gyakorlatilag vízzárónak tekinthető. Az agyagréteg hidrogeológiai 

tulajdonsága is nagymértékben változik a hármas tagozódásban. 

A mállott zóna plasztikus tulajdonsága miatt vízzárónak tekinthető. A mállott zóna 

gyakorlatilag a közepes, kövér agyag tulajdonságaival rendelkezik. 

A repedezett zóna már nem tekinthető teljes mértékig vízzárónak, hiszen ebben a zónában a 

repedések mentén tud áramolni a talajvíz. 

A hármas tagozódás legmélyebb zónája az ép kőzettömeg teljes mértékig vízzárónak 

tekinthető. A zónában lévő lehetséges repedések a jelentős mértékű vízszintes terhelésből 

következőleg zártak, így e zóna a repedések mentén is vízzárónak tekinthető. 

 

2.4 Összefoglalás 

 

A kiscelli agyag középső-oligocén időszakában leülepedett tengeri üledék.  

A kőzetet felépítő agyagásványa az illit, mely nem képes a duzzadásra, tágulásra. Kémiai 

összetétele alapján látható, hogy jelentős mennyiségű CaCo3-ot tartalmaz, mely abban az 

esetben se tenné lehetővé a térfogatváltozást, ha a kőzetalkotó ásvány duzzadásra hajlamos 

lenne. 

Kutatásom során a vízszintes és függőleges metszetben mérhető feszültségekkel és ezek 

arányának vizsgálatával foglalkozom. Ezeket semmilyen esetre sem befolyásolja a kőzet 

duzzadása. Ennek oka, hogy a vizsgált kőzet ásványi és kémiai összetétele alapján nem képes 

a duzzadásra. 

A kiscelli agyag - geotechnikai szempontból - három zónára osztható, e három zónának 

különböző geotechnikai tulajdonságai vannak. A három eltérő zóna az expanzió 

következtében alakult ki. Kutatásom során az ép kőzettömeg, expanzdációs határon túli 

zónáját vizsgáltam. 
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3 Kőzetfeszültségek megnevezése

 

A talajoknak/kőzeteknek általánosan három különböző

meg. A kőzetek feszültségállapota attól függ, hogy történt

Abban az esetben, ha a kőzettömegnek semmiféle zavarása nem történt, akkor primer (in

vagy elsődleges feszültségállapotról beszélhetünk. Azaz a kő

van.  

Addig a pillanatig beszélhetünk primer feszültségállapot

hatás nem érte. 

Abban a pillanatban, amikor a kő ő

robbantás, külszíni fejtés, megváltozik a kő

nyugalmi feszültségnek. A kő

mely nem más, mint egy átmeneti feszültségállapot, két nyugalminak nevezhető

feszültségállapot között. A secunder feszültségállapot a kő ő ű

megzavarása következtében alakul ki. Jellemző ő ő

folyamatosan változik, míg ki nem alakul egy új egyensúlyi állapot. Ezt az új egyensúlyi 

állapotot nevezhetjük tercier, azaz harmadlagos feszültségi állapotnak. Azaz a kő

megzavarását követően kialakult új egyensúlyi állapot
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őzetfeszültségek megnevezése 

őzeteknek általánosan három különböző feszültségállapotát különböztetjük 

őzetek feszültségállapota attól függ, hogy történt-e a kőzetnek valamiféle 

őzettömegnek semmiféle zavarása nem történt, akkor primer (in

ődleges feszültségállapotról beszélhetünk. Azaz a kőzet primer feszültségállapotban 

Addig a pillanatig beszélhetünk primer feszültségállapotról, amíg a kőzetet semmilyen külső

Abban a pillanatban, amikor a kőzettömeget bármilyen külső hatás éri, legyen az üregnyitás, 

robbantás, külszíni fejtés, megváltozik a kőzet feszültségállapota, már nem tekinthetjük 

A kőzetben a secunder, azaz másodlagos feszültségállapot alakul ki, 

mely nem más, mint egy átmeneti feszültségállapot, két nyugalminak nevezhető

feszültségállapot között. A secunder feszültségállapot a kőzet ősfeszültségének bármi nemű

ztében alakul ki. Jellemző rá, hogy a kőzet megzavarását követő

folyamatosan változik, míg ki nem alakul egy új egyensúlyi állapot. Ezt az új egyensúlyi 

állapotot nevezhetjük tercier, azaz harmadlagos feszültségi állapotnak. Azaz a kő

ően kialakult új egyensúlyi állapotnak. 

3.1. ábra Feszültségállapotok 
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ő ő feszültségállapotát különböztetjük 

őzetnek valamiféle zavarása. 

őzettömegnek semmiféle zavarása nem történt, akkor primer (in-situ) 

ő őzet primer feszültségállapotban 

őzetet semmilyen külső 

ő ő hatás éri, legyen az üregnyitás, 

őzet feszültségállapota, már nem tekinthetjük 

őzetben a secunder, azaz másodlagos feszültségállapot alakul ki, 

mely nem más, mint egy átmeneti feszültségállapot, két nyugalminak nevezhető 

ő ősfeszültségének bármi nemű 

ő őzet megzavarását követően 

folyamatosan változik, míg ki nem alakul egy új egyensúlyi állapot. Ezt az új egyensúlyi 

állapotot nevezhetjük tercier, azaz harmadlagos feszültségi állapotnak. Azaz a kőzet 
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3.1 Elsődleges, primer feszültségi állapot

 

A primer feszültségállapot a kő

kőzetfeszültség-teret jelenti. Vannak feltételek, melyeket alkalmaz a kő

egyszerűsítés érdekében. Ilyen például az, hogy a kő

A primer feszültségállapotot a kő

A klasszikus kőzetmechanika szerint a kő

viselkedésnek megfelelően:

• függőleges irányban 

• vízszintes síkban a σ

Feszültség-tenzor: 

3.2 Feszültség-tenzor (P1, P2- tetsző ő

σσσσyy- y irányú normálishoz tartozó normálfeszültség értéke; 
normálfeszültség értéke; ττττxy, ττττxz

A σ1 főfeszültségnek és a 

függ, mely tényező anyagjelle

Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                                             

20 

 

ődleges, primer feszültségi állapot 

A primer feszültségállapot a kőzetmechanikában az emberi beavatkozástól mentes 

teret jelenti. Vannak feltételek, melyeket alkalmaz a kő

űsítés érdekében. Ilyen például az, hogy a kőzettömeg homogén, izotróp és rugalmas. 

A primer feszültségállapotot a kőzetek, talajok önsúlyterhelése hozza létre.

őzetmechanika szerint a kőzetfeszültség-tenzor elemei, a rugalmas 

ően: 

őleges irányban σ1= σV ez a maximális főfeszültség-komponens;

σ2 és a σ3 egyenlőnek tekinthető σ2= σ3= σH. 

tetszőleges erők;  σ σ σ σxx- x irányú normálishoz tartozó normálfeszültség értéke; 
y irányú normálishoz tartozó normálfeszültség értéke; σσσσzz- z irányú normálishoz tartozó 

xz, ττττyx,ττττyz,ττττzx,ττττzy- adott normálisokhoz tartozó nyírófeszültség értéke)

 

őfeszültségnek és a σ2-σ3 feszültségeknek az aránya „k” a kőzet Poisson

ő anyagjellemzőnek tekinthető: 

                            Horváth-Kálmán Eszter 

őzetmechanikában az emberi beavatkozástól mentes 

teret jelenti. Vannak feltételek, melyeket alkalmaz a kőzetmechanika az 

ű őzettömeg homogén, izotróp és rugalmas. 

őzetek, talajok önsúlyterhelése hozza létre. 

tenzor elemei, a rugalmas 

komponens; 

.  

 

x irányú normálishoz tartozó normálfeszültség értéke; 
z irányú normálishoz tartozó 

adott normálisokhoz tartozó nyírófeszültség értéke) 

őzet Poisson-tényezőjétől 
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ahol:     ν: Poisson-tényező

Ebből a képletből látható, hogy a 

használatos „k” érték, melyet a Poisson

egyezik a Jáky-féle földnyomásszorzóval

számítani: 

ahol: 

ϕ− belső súrlódási szög 

 ν- Poisson-tényező 

Értéke , vagyis ezek szerint a feltételek sze

feszültségek tekinthetők a f

szörösei. 

3.3

Abban az esetben, ha a talajok már elindultak a k

folyamat végére, akkor már nem vonatkoznak rá a klasszikus talajmechanika szabályai, de 

még a klasszikus kőzetmechanikai szabályok se érvényesek teljes mértékben rájuk. Átmeneti 

állapotban vannak, mely állapotnak sajátos szabályrendszere és tulajdonságai vannak.

Ezeket a tulajdonságokat ugyanúgy meg kell ismerni, mint a talajok vagy a k

Kőzet
(Klasszikus kőzetmechanika)

k=ν/1-
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 , 

tényező 

l látható, hogy a „k” értéke . A klasszikus kőzetmechanikában 

érték, melyet a Poisson-tényezővel határozunk meg fogalmilag teljesen 

földnyomásszorzóval, így közelítésként értékét Jáky

k � K� � 1- sinφ �
v

1 � v
 

, vagyis ezek szerint a feltételek szerint minden esetben a függ

ők a főfeszültségeknek, míg a vízszintes feszültségek azok 

3. ábra Nyugalmi földnyomásszorzó értelmezése 

ha a talajok már elindultak a kőzetté válás útján, de még nem értek el a 

folyamat végére, akkor már nem vonatkoznak rá a klasszikus talajmechanika szabályai, de 

őzetmechanikai szabályok se érvényesek teljes mértékben rájuk. Átmeneti 

otban vannak, mely állapotnak sajátos szabályrendszere és tulajdonságai vannak.

Ezeket a tulajdonságokat ugyanúgy meg kell ismerni, mint a talajok vagy a k

(Klasszikus kőzetmechanika)

-ν

Átmeneti 
kőzet

?

Talaj
(Klasszikus talajmechanika)

K0=1
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őzetmechanikában 

meg fogalmilag teljesen 

, így közelítésként értékét Jáky-képletével is ki lehet 

rint minden esetben a függőleges 

feszültségeknek, míg a vízszintes feszültségek azok - 

 

zetté válás útján, de még nem értek el a 

folyamat végére, akkor már nem vonatkoznak rá a klasszikus talajmechanika szabályai, de 

zetmechanikai szabályok se érvényesek teljes mértékben rájuk. Átmeneti 

otban vannak, mely állapotnak sajátos szabályrendszere és tulajdonságai vannak. 

Ezeket a tulajdonságokat ugyanúgy meg kell ismerni, mint a talajok vagy a kőzetek esetén.  

Talaj
(Klasszikus talajmechanika)

=1-sin φ
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Abban az esetben, ha ezekre az 

alkalmazzuk, hibás eredményeket kapunk, csak durva közelítésnek felelhetnek meg, 

pontosabb számítás nem végezhető

Az átmeneti kőzetek esetén elő ő

hatása miatt, amikor a vízszintes irányú feszültségek lesznek a fő

függőleges irányú feszültség kisebb, mint a vízszintes síkban mért értékek.

Abban az esetben állhat elő

erózió során eltűnik a takaróréteg, mivel ebben az esetben a talaj saját súlyából adódóan a 

mélységgel arányosan konszolidálódott, kialakult benne a klasszikus talajmechanika 

szabályrendszere. Azaz a σ

feszültség, melyek aránya jól közelíthető

ahol: 

ϕ−belső súrlódási szög 

K0- nyugalmi földnyomásszorzó

Ez a réteg az idővel folyamatosan pusztul, 

feszültség értéke csökken, míg a vízszintes feszültség értéke pedig kvázi változatlan marad, 

mivel a rétegnek csak a vastagsága változik, az oldalirányú kiterjedése nem. A pusztulás 

következtében már nem tekint

nyugalmi földnyomás meghatározására alkalmazott Jáky

Az átmeneti kőzetek esetén a

helyszíni mérések alkalmazása 

Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                                             

22 

Abban az esetben, ha ezekre az átmeneti kőzetekre a talajok vagy a kő

alkalmazzuk, hibás eredményeket kapunk, csak durva közelítésnek felelhetnek meg, 

pontosabb számítás nem végezhető ezen eredményekkel (3.3. ábra). 

esetén előállhat egy olyan speciális állapot az előterhelések és az erózió 

hatása miatt, amikor a vízszintes irányú feszültségek lesznek a fő

őleges irányú feszültség kisebb, mint a vízszintes síkban mért értékek.

állhat elő ez a speciálisnak mondható állapot, ha a vizsgált réteg fölött az 

űnik a takaróréteg, mivel ebben az esetben a talaj saját súlyából adódóan a 

mélységgel arányosan konszolidálódott, kialakult benne a klasszikus talajmechanika 

σ1 (függőleges irányú feszültség) főfeszültség és a 

feszültség, melyek aránya jól közelíthető a Jáky- képlettel: 

 

nyugalmi földnyomásszorzó 

ővel folyamatosan pusztul, melynek következtében a benne lévő ő

feszültség értéke csökken, míg a vízszintes feszültség értéke pedig kvázi változatlan marad, 

mivel a rétegnek csak a vastagsága változik, az oldalirányú kiterjedése nem. A pusztulás 

következtében már nem tekinthető klasszikus talajmechanikai problémának az állapot, így a 

nyugalmi földnyomás meghatározására alkalmazott Jáky-képlet is elveszti használhatóságát.

3.4. ábra Földnyomásszorzó változása 

esetén a σH – horizontális feszültség értékének meghatározását a 

helyszíni mérések alkalmazása teszi lehetővé.  

                            Horváth-Kálmán Eszter 

a talajok vagy a kőzetek szabályait 

alkalmazzuk, hibás eredményeket kapunk, csak durva közelítésnek felelhetnek meg, 

őállhat egy olyan speciális állapot az előterhelések és az erózió 

hatása miatt, amikor a vízszintes irányú feszültségek lesznek a főfeszültségek, azaz a 

őleges irányú feszültség kisebb, mint a vízszintes síkban mért értékek. 

ő ez a speciálisnak mondható állapot, ha a vizsgált réteg fölött az 

űnik a takaróréteg, mivel ebben az esetben a talaj saját súlyából adódóan a 

mélységgel arányosan konszolidálódott, kialakult benne a klasszikus talajmechanika 

ő őfeszültség és a σ2= σ3 vízszintes 

melynek következtében a benne lévő függőleges 

feszültség értéke csökken, míg a vízszintes feszültség értéke pedig kvázi változatlan marad, 

mivel a rétegnek csak a vastagsága változik, az oldalirányú kiterjedése nem. A pusztulás 

ő klasszikus talajmechanikai problémának az állapot, így a 

képlet is elveszti használhatóságát. 

 

horizontális feszültség értékének meghatározását a 
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A függőleges metszetben kialakuló vertikális feszültség, 

 összefüggéssel.

3.2 Másodlagos feszültségi 

 

Ahogy már említettem, a kő ő

feszültségállapotban van. Attól a pillanattól, amikor a kő ő

egyensúlyában változás lép fel, a secunder feszültség kezd kialakulni.

A secunder feszültségállapot egy változó feszültségállapot, mivel a kő

megzavarását követően határozza meg annak új feszültségi viszonyait. A kialakuló 

feszültségek még semmilyen szinten nem tekinthető

A tapasztalatok szerint a secunder feszültségek viszonylag gyorsan tudják követni a fejtési 

munkálatokat, a feszültségátrendező

beavatkozást követően gyorsan kialakul az új stabil feszültségállapot.

3.3 Harmadlagos feszültségi állapot

 

Tercier feszültségállapotnak nevezi a szakirodalom a talajok/kő ő

természetes állapotának megzavarását követő

állapotot. 

Ahogyan azt már a fejezet bevezetésében említettem, a talajok/kő

bármilyen fejtési, robbantási munkálattal lehetséges. 

 A fejtési munkálatok során a talajok feszültségi viszonyai megváltoznak, átalakulnak, ezt az 

állapotot hívjuk secunder állapotnak. A secunder feszültségállapotot a tercier állapot váltja 

abban a pillanatban, amikor a talaj/kő

egyensúlyi állapotnak tekinthető

feszültségváltozás, terhelésváltozás nem következik be. Tercier feszültsé

állapot kialakulását követően a végtelenségig fennállhat abban az esetben, ha nem történik a 

talaj/kőzetkörnyezetben újabb megzavarás.

Abban az esetben, amikor egy kialakult új egyensúlyi állapotot újabb megzavarás ér, a tercier 

- az újabb megzavarás szempontjából 

tekinteni. 
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őleges metszetben kialakuló vertikális feszültség, σV, meghatározható a hagyományos 

összefüggéssel. 

Másodlagos feszültségi állapot 

Ahogy már említettem, a kőzetkörnyezet az emberi beavatkozás elő

feszültségállapotban van. Attól a pillanattól, amikor a kőzetkörnyezet ő

változás lép fel, a secunder feszültség kezd kialakulni. 

tségállapot egy változó feszültségállapot, mivel a kő

ően határozza meg annak új feszültségi viszonyait. A kialakuló 

feszültségek még semmilyen szinten nem tekinthetők stabil, állandó feszültségeknek.

secunder feszültségek viszonylag gyorsan tudják követni a fejtési 

munkálatokat, a feszültségátrendeződést a beavatkozással érintett térségben. Az emberi 

ően gyorsan kialakul az új stabil feszültségállapot. 

Harmadlagos feszültségi állapot 

Tercier feszültségállapotnak nevezi a szakirodalom a talajok/kő ő

természetes állapotának megzavarását követően kialakuló új egyensúlyi, stabil feszültségi 

Ahogyan azt már a fejezet bevezetésében említettem, a talajok/kő

bármilyen fejtési, robbantási munkálattal lehetséges.  

A fejtési munkálatok során a talajok feszültségi viszonyai megváltoznak, átalakulnak, ezt az 

állapotot hívjuk secunder állapotnak. A secunder feszültségállapotot a tercier állapot váltja 

abban a pillanatban, amikor a talaj/kőzetkörnyezetben kialakul az új egyensúlyi állapot. Új 

egyensúlyi állapotnak tekinthető az az állapot, amelyben a megzavarásból már semmiféle 

feszültségváltozás, terhelésváltozás nem következik be. Tercier feszültsé

állapot kialakulását követően a végtelenségig fennállhat abban az esetben, ha nem történik a 

őzetkörnyezetben újabb megzavarás. 

Abban az esetben, amikor egy kialakult új egyensúlyi állapotot újabb megzavarás ér, a tercier 

újabb megzavarás szempontjából - ősfeszültségi azaz primer feszültségi állapotnak kell 

                            Horváth-Kálmán Eszter 

meghatározható a hagyományos 

őzetkörnyezet az emberi beavatkozás előtt primer 

őzetkörnyezet ősfeszültségi 

tségállapot egy változó feszültségállapot, mivel a kőzetkörnyezet 

ően határozza meg annak új feszültségi viszonyait. A kialakuló 

ők stabil, állandó feszültségeknek. 

secunder feszültségek viszonylag gyorsan tudják követni a fejtési 

ődést a beavatkozással érintett térségben. Az emberi 

Tercier feszültségállapotnak nevezi a szakirodalom a talajok/kőzetek ősfeszültségi, 

ően kialakuló új egyensúlyi, stabil feszültségi 

Ahogyan azt már a fejezet bevezetésében említettem, a talajok/kőzetek megzavarása 

A fejtési munkálatok során a talajok feszültségi viszonyai megváltoznak, átalakulnak, ezt az 

állapotot hívjuk secunder állapotnak. A secunder feszültségállapotot a tercier állapot váltja fel 

őzetkörnyezetben kialakul az új egyensúlyi állapot. Új 

ő az az állapot, amelyben a megzavarásból már semmiféle 

feszültségváltozás, terhelésváltozás nem következik be. Tercier feszültségállapot az új stabil 

ően a végtelenségig fennállhat abban az esetben, ha nem történik a 

Abban az esetben, amikor egy kialakult új egyensúlyi állapotot újabb megzavarás ér, a tercier 

ősfeszültségi azaz primer feszültségi állapotnak kell 
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Fentiekből látható, hogy a feszültségállapot időbeli és beavatkozástól függő változása 

gyakorlatilag folyamatos állapotváltozásnak tekinthető. 

3.4 A túlkonszolidáltság fogalma, értékének meghatározása 

 

E fejezetben pontos meghatározást adok a túlkonszolidáltságra, annak definiálásával. Egyben 

bemutatom a túlkonszolidáltság szintjének meghatározására vonatokozó mérési, számítási 

lehetőségeket. 

3.4.1 A túlkonszolidáltság fogalma 

 

Kutatásom során a túlkonszolidáltság értékét, OCR (Overconsolidated Ratio) értéket 

használtam a kiscelli agyag ősfeszültségének meghatározására. 

A túlkonszolidáltság mértéke (OCR érték) a valaha létező legnagyobb függőleges feszültség 

és a most mért/számított legnagyobb függőleges feszültség aránya. 

Bizonyos esetekben a talajok/kőzetek keletkezésüket követően a mai terhelésnél jelentősen 

nagyobb terheket viseltek. Ezen terhek hatására a talajrétegek konszolidálódtak. Majd az 

évmilliók során a rajtuk lévő terhelést jelentő talajrétegek lepusztultak, ennek következtében a 

talajrétegek függőlegesen expandáltak és erodálódtak. 

Ez a folyamat játszódott le a kiscelli agyaggal is. A kiscelli agyag a Földközi-tenger 

elődjeként számon tartott Tethys-tengerben rakódott le, mint mélytengeri üledék. Az 

évmilliók alatt a Tethys-tenger visszahúzódásával és a középső oligocén rétegre rakódott felső 

oligocén és miocén rétegek lepusztulásával a kiscelli agyag felszín közeli helyzetbe került. A 

kiscelli agyagréteg fölött- a geológiai kutatások szerint- 400-600 méter vastag réteg pusztult 

le. Ez a lepusztulás eredményezi a kiscelli agyag túlkonszolidált voltát.   

A túlkonszolidáltság mértékét meg lehet határozni elméleti úton képletek segítségével, 

továbbá laboratóriumi mérésekkel, de e képletek és mérések csak közelítő eredményt tudnak 

adni. A túlkonszolidáltság pontos értékének meghatározására a helyszínen végzett mérések 

alapján tett megállapítások a legalkalmasabbak.  

Laboratóriumi körülmények között ödométeres vizsgálattal tudjuk meghatározni az OCR 

értékét. Az ödométeres meghatározás csak közelíti a tényleges értéket a minta eredeti 

állapotának megzavarása következtében. Valójában a helyszíni mérés tekinthető a 

legmegbízhatóbb eljárásnak, ha az OCR értékét szeretnénk meghatározni. 
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3.4.2 A túlkonszolidáltság értékének meghatározása helyszíni vizsgálatok alapján 

 

Az OCR értékét több helyszíni mérési eljárás segítségével lehet meghatározni. Az alkalmazott 

mérési módszerek nyomán kapott eredmények nagymértékben nem térnek el egymástól. 

A túlkonszolidáltság értékének meghatározására alkalmazható eljárások: Standard Penetration 

Test (SPT), Cone Penetration Test (CPTu), Nyírószonda, Dilatométer teszt és Selfboring 

Pressuremeter Test (SBP). A Selfboring Pressuremeter-rel folytatott kísérletről és annak 

eredményeiről részletesen a 7. fejezetben írok. 

 

3.4.2.1 Standard Penetration Test (SPT) 

 

Az SPT segítségével általában nagy biztonsággal lehet meghatározni a talajok talajfizikai 

jellemzőit, a talajok teherbíró képességét. 

A túlkonszolidáltság értékének meghatározása azonban már nem olyan egyértelmű. A 

problémát az okozza, hogy a túlkonszolidáltságot nem lehet egyértelműen modellezni, így a 

szakirodalomban számos empirikus úton meghatározott összefüggést lehet találni, melyek 

segítségével az SPT-ből származó eredményekből a túlkonszolidáltság értéke is 

meghatározható. 

SPT vizsgálat alapján nincs mód közvetlenül meghatározni a túlkonszolidáltság mértékét. 

Azonban a vizsgálat lehetőséget ad a mérési eredmények feldolgozását követően a vizsgált 

talaj és más jól ismert talajfajták vizsgálati eredményeinek összehasonlítására, így közvetett 

úton meghatározható a talajok/kőzetek túlkonszolidáltsága. 

 

3.4.2.2 Cone Penetration Test (CPTu) 

 

Az OCR az agyagtalajok esetében a mechanikai tulajdonságok meghatározásának fontos 

kulcsa. 

Sajnálatos módon a CPTu nem olyan érzékeny, hogy közvetlenül meghatározható legyen az 

előterheltség mértéke. Következtetni lehet egy kapcsolatra a qc csúcsellenállás és az OCR 
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között, de a gyakorlatban a drénezetlen nyírószilárdsági együttható értékéből számítjuk az 

OCR értékét. 

Ezt az elméletet, amely Schmertmanntól származik 1978-ból, Jamiolkowski véglegesítette 

1985-ben: 

��

��� �
� 0,2�	
�,� 

ahol: 

su- drénezetlen nyírási ellenállás 

σv0
’-effektív függőleges feszültség 

A képletben használt su- drénezetlen nyírási ellenállás értékét közvetlenül nem lehet a CPTu 

alkalmazásával meghatározni. A su- drénezetlen nyírási ellenállás értékét a qc- csúcsellenállás, 

az Nc- alkalmazott ütésszám és a σ0-teljes nyugalmi feszültség értékéből lehet meghatározni:  

�� � ��  �� � ��. 

Ezen összefüggés teszi lehetővé, hogy az OCR értékét a drénezetlen nyírási ellenállásból az 

su/σvo’ összefüggés felhasználásával meg lehet határozni. 

Ezt az empirikus kapcsolatot Schmertmann-nak (1978), Jamiolkowskinek (1985) 

köszönhetjük. 1991-ben Mayne gyűjtött össze 4 különböző helyről, 4 különböző agyagot a 

fenti empirikus képlet alátámasztása céljából. A kiválasztott talajokat megvizsgálta CPTu 

segítségével, majd ödométeres vizsgálatokat is végzett a CPTu-vel megegyező mélységekből 

származó mintákon. 

Látható az ábrán (3.5 ábra), hogy a CPTu eredményeként kapott OCR értékek teljes 

mértékben korellálnak az ödométeres vizsgálatokból származó OCR értékekkel. A 

vizsgálatsorozat kiterjedt: 

puha, normálisan konszolidált agyagra: Bothkenner, UK 

közepesen kemény, túlkonszolidált agyagra: Hága, Norvégia 

erősen mikrorepdezett és cementált agyagra: Taranto, Olaszország 

erősen túlkonszolidált, repedezett londoni agyagra: London, UK 
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3.5 ábra: CPTu vizsgálatból származó eredmények ábrázolás

 

3.4.2.3 Nyírószonda 

 

Az már jó ideje ismert, hogy laboratóriumban ödométer segítségével 

lehet meghatározni a talajok el

nyírószondával (3.6 ábra) milyen összefüggés alkalmazása mellett 

lehet meghatározni az OCR

el kutatni. Ebben az időszakban számos kutatás kezd

közül 1988-ban a Mayne és Mitchell páros által meghatározott 

empitikus összefüggés vált közismertté:

���

ahol: 

su- drénezetlen nyírási ellenállás
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CPTu vizsgálatból származó eredmények ábrázolása (Mayne, 1991)

Az már jó ideje ismert, hogy laboratóriumban ödométer segítségével 

lehet meghatározni a talajok előterheltségét. Azt a lehetősét, hogy 

nyírószondával (3.6 ábra) milyen összefüggés alkalmazása mellett 

lehet meghatározni az OCR értékét, csak az 1980-as években kezdték 

őszakban számos kutatás kezdődött, melyek 

ban a Mayne és Mitchell páros által meghatározott 

empitikus összefüggés vált közismertté: 

��� � 3,55 � 	

u

�v0'
�0,66 

drénezetlen nyírási ellenállás 

3.6

                            Horváth-Kálmán Eszter 

 

a (Mayne, 1991) 

Az már jó ideje ismert, hogy laboratóriumban ödométer segítségével 

sét, hogy 

nyírószondával (3.6 ábra) milyen összefüggés alkalmazása mellett 

as években kezdték 

dött, melyek 

ban a Mayne és Mitchell páros által meghatározott 

6 ábra: Nyírószonda 
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σv0
’-effektív függőleges feszültség 

Ez az összefüggés a normálisan konszolidált (OCR=1) és a még extrémen túlkonszolidált 

(OCR>40) agyagtalajokra egyformán alkalmazható. 

 

3.4.2.4 Dilatométer 

 

A lapdilatométeres (3.7 ábra) vizsgálat ötvözi a CPTu vizsgálatot a pressziométeres 

vizsgálattal. Hiszen a dilatométert statikus erő segítségével juttatjuk le a kívánt mélységbe, 

ezután pedig gáz segítségével odafeszítjük a membránt a megfelelő erővel a talajhoz. Így 

tudják meghatározni a membránban lévő erő és a talaj elmozdulásának segítségével a 

horizontális erőt és a rugalmassági modulust. 

 

3.7. ábra Lapdilatométer működési elve 

A dilatométerből kapott vízszintes feszültségi indexet KD-vel jelöljük. A KD értéke nem 

egyezik meg egy az egyben a K0, λ0 értékével, de az OCR és a K0 (túlkonszolidált talaj esetén 

λ0) is számítható belőle. 
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Kiszámítási módja: 

�D �
�0 � �0

�v0�
 

ahol: 

p0- a dilatométerben lévő kezdeti nyomás 

u0-in situ hidrosztatikus víznyomás értéke  

σv0’-  effektív függőleges feszültség. 

Mind a két értéket empirikus összefüggéssel határozhatjuk meg: 

 	
� � �0,5 � �D)
1,56. 

Ezt az összefüggést 1980-ban Marchetti a nem cementálódott, túlkonszolidált agyagokra 

alkotta. 2004-ben Yu bizonyította be, hogy ez az összefüggés az erősen túlkonszolidált 

(OCR>8) agyagok esetén is alkalmazható. 

 

3.5 Kiscelli agyag túlkonszolidáltságának mértéke 

 

Korábban már utaltam rá, hogy a geológiai kutatások szerint a középső oligocén időszakában 

települt kiscelli agyag a Tethys- tengerben rakódott le, mely egy beltengerré változott az 

oligocén idejében. A beltengerben megközelítőleg 400-500 méter vastagságú üledék rakódott 

le a kiscelli agyag fölé.  

Számítással meghatároztam az OCR értékét 20 méteres mélységben, az alábbi feltételezett 

adatokkal: 

γátl=20 kN/m3 

Hmax=400m                                        ����� � ����� � �� � �á�� 

H=20m                                                            �� � � � �á�� 

 

	
� �
�����

��

�
420
20

� 21 
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Az elméleti úton történő meghatározás alapján az OCR értéke a kiscelli agyagban az ép 

kőzetkörnyezeti zónában átlagosan 21. 

3.6 Összefoglalás 

 

E fejezetben definiáltam a túlkonszolidáltság fogalmát, bemutattam számítással és méréssel 

történő meghatározásának lehetőségeit. 

Rámutattam az OCR-érték meghatározásának nehézségeire. Áttekintettem a mérési és 

számítási lehetőségekből kapott értékek valóságtartalmát, melyből kiderült, hogy a 

laboratóriumi vizsgálatok közül az ödométeres vizsgálat az, melynek értékei megközelítőleg 

valós eredményt adnak. 

Az összegyűjtött helyszíni vizsgálat közül nyírószondával, lapdilatométerrel ás a 

későbbiekben részletesen bemutatott Borehole cellával és Selfboring Pressuremeterrel 

végezhető el az OCR értékének meghatározására.  
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4 A nyugalmi földnyomás  

 

Karl von Terzaghi adta az ihletet a Magyarországon élő és kutató fiatal, kiváló mérnöknek 

Jáky Józsefnek, hogy a talajmechanikával és azon belül a talajokban kialakuló feszültségekkel 

foglalkozzon.  

1943-ben megjelent Terzaghi első összefoglaló talajmechanikai könyve „Theoretical Soil 

Mechanics” címmel. Ebben a könyvben részletesen leírja Terzaghi a talajok Rainkine féle 

határállapotait és természetesen a nyugalmi állapotra is kitér.  

„The corresponding ratio σho/σvo between the vertical and the horizontal principal stresses 

for a mass of soil in a state of rest depends on the type of soil, on the geological origin of the 

soil, and on the temporary loads which have acted on the surface of the soil. Its value may or 

may not be independent of depth. If the nature of a mass of soil and its geological history 

justify the assumption that the ratio σho/σvo is approximately the same for every point of the 

mass, it will be called the coefficient of earth pressure at rest and designated by the symbol 

K0” (K.v Terzaghi, Theoretical Soil Mechanics 1943). 

Megjelenik könyvében a K0 jelölés, mint a nyugalmi földnyomásszorzó. Részletesen és 

pontosan határozza meg a nyugalmi földnyomás fogalmát. A fogalom meghatározásban kitér 

a nyugalmi földnyomás értékre is, mely Terzaghi megfogalmazása szerint a nyugalmi 

vízszintes és függőleges feszültségek hányadosa, azaz σho/σvo. Nem ad más számítási 

módszert a K0 meghatározására.  

E könyv megjelenésével egyidőben Budapesten Jáky professzor, a K0 értékének közelítő 

számításán, annak egyszerű formában történő meghatározásán dolgozott. Ennek a kutatásnak 

lett az eredménye az 1944-ben publikált Jáky-képlet: 

�� � �1 � 


�
sin �� � ���� �

����� �
�. 

1948-ban egyszerűsítette 1944-ben publikált egyenletét, mellyel megszületett a mai napig 

világszerte használt Jáky-képlet (Jáky J., 1948): 

�� � 1 � sin �. 

 „Mesterséges földművek-töltések, bevágások, árkok,- valamint természetes földalakulatok-, 

hegyoldalak, mederpartok- csak addig állnak meg önsúlyuk és a belső erők hatása alatt, míg 

oldalfelületük, az ú. n. rézsűfelület egy, a belső súrlódás és kohézió megszabta határértéket túl 

nem halad. 
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Ha a földmunka rézsűje ennél nagyobb, akkor már mesterséges megtámasztást-támfalat, 

bélésfalat, rézsűburkolást - kíván. Ebben az esetben a megtámasztott földtest a falra nyomást 

gyakorol, melyet földnyomásnak hívunk (sokszor aktív földnyomásnak is mondják). Ha a falat 

a földhöz nyomjuk, például ívhidak vállnyomása a hídfőt a mögötte fekvő földhöz szorítja, úgy 

az összenyomott föld a nyomással szemben ellenáll, ezt a földerőt földellenállásnak nevezzük 

(néha passzív földnyomásról beszél az irodalom). Előbbi esetben a fal igyekszik a mögötte 

fekvő földtest elől kitérni, megbillenni, ilyenkor a földben szerkezetlazulás, utóbbi esetben a 

szerkezetnek tömörödése következik be. A két –alsó és felső- határérték között fekszik az ú. n. 

természetes földnyomás, mely akkor keletkezik, ha a fal tökéletesen merev és mozdulatlan. 

Ilyenkor a támfalra eső földnyomás:” 

�� � �� �
�
 � �

2
 

�� �  !" # � ��� �

�������
�

�
�
     (Jáky J. 1944). 

Jáky professzor által felírt összefüggés volt az első, mely lehetőséget adott a nyugalmi 

földnyomás értékének meghatározására. Képlete világszerte nagyon gyorsan elterjedt. Ennek 

legfőbb oka az, hogy a képlet alkalmazásához nincs szükség helyszíni vizsgálatokra, hanem 

egyszerű laboratóriumi belső súrlódási szög meghatározást követően kiszámítható a K0 és 

vele a vízszintes nyugalmi földnyomás értéke. 

A Jáky-képlet alkalmas minden normálisan konszolidált talaj esetében a K0 értékének 

meghatározására. 

Jáky professzor halálát követően Dr. Széchy Károly professzor oktatta az alapozás és az 

alagútépítés tárgyakat a Budapesti Műszaki Egyetem Geotechniaki Tanszékén. 

Széchy professzor „Alagútépítéstan” könyvében kitér a talajokban/kőzetekben lévő 

„ ősfeszültségek” meghatározásának szükségességére és az alagútépítés folyamán kialakuló, 

átrendeződő feszültségek vizsgálatára. 

„Mindenesetre alapvető különbség van a kőzetek és a talajok belső feszültségállapota között. 

A talajok, nevezetesen a kavics és homoktalajok folyamatosan és egyenletesen úgy ülepedtek 

le, hogy rendezettségüket legtöbbször semmiféle külső erő nem zavarta meg.  (Ilyen 

megzavarás annál valószínűbb, minél régebbi a kőzet.) Természetes, hogy egy 

talajmechanikus csak a rétegek súlyából származó függőleges feszültségeket és a Poisson-féle 

tényezővel meghatározott keresztirányú nyúlásból származó vízszintes feszültségeket veszi 
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tekintetbe. TALOBRE szerint a kőzetmechanikában nem fogadható el ez a gondolatmenet” 

(Dr Széchy K., 1961). 

Széchy professzor alkalmazta a Jáky-képletet, de felhívta könyvében a figyelmet arra, hogy a 

talajok és a kőzetek viselkedése nem megegyező. Keletkezésük és eddigi életük nem 

összehasonlítható, melynek következtében a talaj- és kőzetfizikai paramétereik jelentősen 

eltérnek. A talaj- és kőzetfizikai paraméterek meghatározása is jelentős különbségeket mutat. 

Nem célravezető a talajoknál alkalmazott számítási eljárást alkalmazni a kőzetek hasonló 

kőzetfizikai paraméterének meghatározásához. 

A világ minden táján a mai napig a Jáky-képlettel határozzák meg a normálisan konszolidált 

talajokban a nyugalmi földnyomás szorzó és a vízszintes nyugalmi földnyomás értékét. Több 

kutató- köztük R. L. Michalowski (2005), Szepesházy R. (2007)- megpróbálta alátámasztani 

vagy éppen megcáfolni a képlet helyességét, de a mai napig senkinek nem sikerült a valós 

feszültségállapotot pontosabban megközelítő képletet meghatározni a normálisan konszolidált 

talajok nyugalmi földnyomásszorzójának meghatározására.  

A geológia és a műszaki tudományok folyamatos fejlődésével egyre nagyobb teret hódított és 

hódít a mai napig a földalatti terek hasznosítása. Abban a pillanatban, amikor már nem a 

felszínre építünk valamit, hanem a létesítményt teljes mértékben levisszük a föld alá, akkor 

már nem elégedhetünk meg a talaj- és kőzetkörnyezet geotechnikai ismereteivel, hanem 

elengedhetetlenül szükséges az adott környezet geológiai megismerése is. Ahogy Széchy 

professzor is megfogalmazta, nem tekinthetünk el a talajok és a kőzetek keletkezéséből adódó 

különbségektől. Ahogy egyre jobban elterjedt a földalatti terek beépítése, hasznosítása, úgy 

lett a geológus és geotechnikus kutatóknak egyre több lehetősége a különböző talaj- és 

kőzetrétegeket megvizsgálni. A vizsgálatok során világszerte egyre több helyen tárták és 

tárják fel a mai napig az átmeneti kőzeteket, vagyis azokat a rétegeket, melyek már nem 

tekinthetők talajnak, de még nem jutottak el a kőzettéválás útjának végéig. Ezeknek a 

rétegeknek a „rendezettségét” érte kialakulásuk óta „megzavarás”, Széchy professzor szavait 

használva. A megzavarás egyik és egyben nagyon gyakori fajtája, hogy a keletkezésüket 

követően a talajréteg jelentős terhelés hatására konszolidálódott, ezt a hatást váltja ki a 

vizsgált talaj-, kőzetrétegben a további talajrétegek rátelepülése vagy akár a Jégkorszak 

jégtakarója. A konszolidációt okozó teher megszűnését követően, amely lehet erózió, 

jégkorszaki jégtakaró elolvadása vagy a tenger visszahúzódása, a talaj/kőzet rétegek 

konszolidáltsági szintje, csak kis mértékben a réteg felső zónájában képes csökkenni az 

expandáció következtében. A réteg jelentős részében a konszolidáltság szintje nem változik, 
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megőrzi a valaha ránehezedő legnagyobb terhelés által okozott konszolidáltsági szintet. Ezek 

a rétegek a túlkonszolidált rétegek. 

Míg a normálisan konszolidált talajrétegek esetében a világ minden táján a Jáky-képletet 

használják a nyugalmi földnyomás szorzó értékének meghatározására, addig a túlkonszolidált 

talaj- és kőzetrétegek esetében korántsem ilyen egyszerű a helyzet. 

1965 óta folyamatosan végeznek olyan kutatásokat, melyek a közelítő képlet megalkotására 

irányulnak. Hasonló gondolatmenetet követve mint Jáky, a lehető legegyszerűbb, gyors 

számítást lehetővé tevő képlet megalkotása azonban még a mai napig várat magára.  

A tudomány és a geológia fejlődése egyre több helyszíni, in-situ vizsgálatot tesz lehetővé, 

mely vizsgálatok a geológus és geotechnikus kutatók nagy segítségére vannak a valóságot 

legjobban megközelítő képlet megalkotásához. 

Nemzetközi szakirodalmi áttekintésem során összegyűjtöttem a túlkonszolidált talajokban 

használatos nyugalmi földnyomás értékének meghatározására szolgáló közelítő képleteket. 

Szerkezeti felépítés szempontjából két nagy csoportba sorolhatjuk az eddig megalkotott 

közelítő képleteket: 

1.  �0
OCR � �0

NC � 	
�m  szerkezetű képletek, melyek esetében az OCR értékének kitevője 

(m) változik a továbbiakban; 

2. minden további képlet, mely nem az 1-es csoportba tartozik. 

Az 1-es csoportba tartozó összefüggések alapképletét 1966-ban Schmidt írta fel először és 

alkalmazta agyagtalajok nyugalmi földnyomásának meghatározására. Schmidt Birger (B. 

Schmidt, 1966) Koppenhágában a Danish Geotechnical Institute kutatójaként vizsgálta a 

túlkonszolidált talajok nyugalmi földnyomás értékét. Laboratóriumi kísérleteket folytatott az 

összefüggések vizsgálatára. Ödométeres vizsgálatot végzett 5 különböző túlkonszolidált 

agyagtalajon, továbbá homoktalajokon. A kutatásai során vizsgált talajok a Chicago Clay, 

Goose Lake Flour, Weald Clay, London Clay és Bearpaw Shale voltak. Kutatásának 

eredményét 1966-ban publikálta a Danish Geotechnical Institute által kiadott Bulettin-ben, 

„Lateral stresses in uniaxial strain” címmel, melyben felhasználta az 1965-ban megjelent 

Brooker és Ireland (E.W. Brooker & H.O. Ireland,1965) által írt cikkben szereplő adatokat is. 

Vizsgálatai során párhuzamot vont a túlkonszolidáltság foka (OCR) továbbá a K0 között, míg 

vizsgálta a belső súrlódási szög és a K0 kapcsolatát. E kutatás eredményeként alakult ki a mai 

napig használt képlet, melynek kitevőjeként Schmidt a sin1,2φ értéket javasolta használni. 
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Schmidtet követően napjainkig folynak a kutatások és gyűlnek a javaslatok az OCR 

kitevőjének értékére. 1982-ben két amerikai kutató publikálta kutatásának eredményét, 

miszerint a kitevő értékét sinφ-ben lehet megállapítani. Mayne és Kulhawy a K0 és az OCR 

viszonyát vizsgálta, miközben kutatásuk során 171 talajvizsgálatot dolgoztak fel a világ 

számos területéről. Kutatásuk máig a legszélesebb körű vizsgálatnak számít e témában, így az 

álltaluk javasolt m=sinφ értelemszerűen a legelfogadottabb és legalkalmazottabb világszerte.  

Kutatási munkám során összegyűjtöttem az 1-es csoportba tartozó képleteket és 

meghatároztam a nyugalmi földnyomás értékét a képletek használatával. Az alkalmazott 

alapegyenlet a következő: 

 �0
OCR � �0

NC � 	
�m, 

ahol: 

K0
OCR-túlkonszolidált talaj nyugalmi földnyomás szorzó (megegyezik λ0) 

K0
NC- normálisan konszolidált talaj nyugalmi földnyomás szorzó (megegyezik K0). 

A képletben szereplő OCR kitevőjének (m) értéke minden esetben empirikus úton 

kísérletekből lett meghatározva. 
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A számításaim során a repedezett és az ép kőzettömeg zónához tartozó nyugalmi földnyomást 

határoztam meg. Számításom során az alábbi feltételezéseket vettem alapul: 

OCR= 15 
repedezett zóna: φ=26° 
ép kőzettömeg zóna: φ=40° 
 

  φ (°) Ko
NC 

Expandált zóna 26 0,24 

Ép kőzetkörnyezet 40 0,25 

 

    m 

m- 
Expandált 
zóna 

m-Ép 
kőzetkörnyezet 

λo 
OC-Expandált 

zóna 

λo 
OC-Ép 

kőzetkörnye
zet 

Schmidt (1966) clay SIN(1,2*φ) 0,21 0,77 0,42 2,04 

Alpin (1967) clay 0,541/(1,008*expIp)         

Campanella & Vaid 
(1972) clay 0,41 0,41 0,41 0,72 0,77 

Meyerhof (1976) all 0,5 0,50 0,50 0,92 0,99 

Ladd (1977) clay 0,44- 0,001*Ip         

Mayne &Kulhawy (1982) all sinφ 0,76 0,75 1,87 1,92 

Azzouz & Lutz (1986) clay 0,4 0,40 0,40 0,70 0,75 

Ashmeida & Parry (1986) clay (rad) φ         

Tsuchida & Kikuchi 
(1991) clay 0,4…0,55 0,45 0,45 0,80 0,86 

Eurocode 7 all 0,5 0,50 0,50 0,92 0,99 

4. táblázat λλλλo értékének meghatározása 

*a táblázatban meghatározott értékek OCR=15 értékkel lettek kiszámítva 

A szakirodalom és a helyszíni tapasztalatok szerint a túlkonszolidált agyagtalajok, így a 

kiscelli agyag esetén már nem beszélhetünk plasztikus indexről, értékének meghatározása 

nem lehetséges, csak közvetett úton, laboratóriumban. Ezt figyelembe véve azt mondhatjuk, 

hogy a kiscelli agyag repedezett és ép zónájában sem határozható meg plasztikus index. Csak 

a mállott zóna esetében beszélhetünk plasztikus indexről, de ez a zóna már nem tekinthető 

túlkonszolidáltnak. A repedezett és az ép zóna már a talaj és a kőzet határán van, mely 

esetben már a plasztikus index csak egy elméleti, feltételezett érték. A plasztikus index 

meghatározása lehetséges, de a kísérlet során teljesen megváltoztatjuk a talaj szerkezetét, 

melynek következtében a kapott eredmény nem a valós állapotot tükrözi. 



Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                                              Horváth-Kálmán Eszter 

37 

 

Világszerte számtalan vizsgálat és kísérlet született a túlkonszolidált talajok nyugalmi 

földnyomás értékének meghatározására, melyek nem a Schmidt-féle elméletet követték, 

hanem egyedi elméletet és képletrendszert dolgoztak ki. 

1965-ben Dr. Peter Worth a North Carolina State University professzora publikálta a 

nyugalmi földnyomás értékének közelítésére szolgáló képletét, mely kifejezetten a 

túlkonszolidált talajokra érvényes. Képletében egyesítette a talajokra vonatkozó K0 képletet 

(Jáky-képlet) és a kőzetekre vonatkozó képletet: 

�� � 	
� � K�
�� �

%
1 � v

�	
� � 1�. 

1973-ban Pruska az aktív földnyomás értékével számította ki a nyugalmi földnyomás értékét 

túlkonszolidált talajok esetén: 

�� �
'�� � 	
�

1 � �� � �1 � 	
��
 . 

 

ahol Ka az aktív földnyomás szorzó: 

�� �
1 � sinϕ
1 � sinϕ 

. 

Látható, hogy a szakirodalomban jelentős mennyiségű kutatást és képletet lehet fellelni a 

túlkonszolidált talajok esetében a nyugalmi földnyomás meghatározására. A világ minden 

táján számos kísérlet folyik napjainkban is e természetes földnyomás értékének lehető 

legpontosabb közelítésére. A mérési módszerek fejlődésével a mérési lehetőségek 

kitágulásával lehetőség van a helyszíni mérésekre, melyek a talajrétegek tényleges in-situ 

feszültségét tudják meghatározni. 

Ellenben nem lehet teljes mértékben elfelejteni a számítási, empirikus eljárásokat, hiszen 

vannak helyzetek, amikor nincs lehetősége a geotechnikus, geológus mérnöknek helyszíni 

vizsgálatok végzésére, ebben az esetben a valóságot lehető legjobban megközelítő számítást 

kell alkalmazni. 

Megjegyzem, hogy mivel a mállott zónát már nem tekinthetjük túlkonszolidáltnak, így én a 

kutatásom során csak a repedezett és az ép kőzettömeg zónát vizsgáltam. 
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5 Saját mérések feszültségmérő cellákkal 

 

Kutatásom során először a Bocskai úti szellőzőalagút (5.1 ábra) kivitelezése alatt beépített 

nyomásmérő cellák eredményeivel dolgoztam. A fejtés előrehaladásának figyelembevételével 

átlagosan napi két alkalommal olvastam le a cellák értékét. Az ebből a mérési sorozatból 

kapott eredményeket folyamatosan dolgoztam fel. 

 

 
5.1. ábra Nyomásmérő cellák és borehole cella elhelyezési helyszínrajza 

BC-1—Borehole cella; 0+43 szelvény nyomásmérő cellák 
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A méréshez a Glötzl cég által készített radiális földnyomásmérő cellák lettek beépítve. Ezen 

cellák segítségével a kőzetkörnyezet által a lövellt betonos biztosításra kifejtett erő értékeit 

lehet meghatározni a kívánt időszakban. 

Az alkalmazott radiális cellák, az úgynevezett Pressure pad of joint pressure cells, azaz a 

kapcsolódási feszültséget mérő cellák. A cellák a kőzetkörnyezet és a lövellt betonos 

biztosítás közé vannak elhelyezve. 

Radiális cellából 6 darab került beépítésre az ábrán (5.2. ábra) látható módon. 

 

  5.2. ábra Feszültség mérő cellák elhelyezésének vázlata 



Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                                              Horváth-Kálmán Eszter 

40 

 

 

5.1 A műszer bemutatása 

 

Beépítés során a betonba beépített feszültség mérő cellákat körbeveszi esetünkben a lövellt 

beton. A kapcsolódási feszültséget mérő cellákat egyik oldalról a természetes kőzet, míg a 

másik oldalról a lövellt beton veszi körbe. (5.4 ábra) 

 

5.3. ábra Alkalmazott feszültség mérő cella 

 

A feszültségmérő cella érzékelő folyadékkal van feltöltve (5.3. ábra), mely az általunk 

alkalmazott cella esetében olaj. Az érzékelő folyadék 

nyomása megemelkedik, mely nyomásnövekedést 

eredményez a manométerben. Az érzékelő folyadéknak 

és a manométernek olyan minőségűnek kell lennie, hogy 

a lehető legkisebb hőmérsékletváltozás esetén is 

kimutatható legyen a nyomásváltozás. E nagyfokú 

érzékenységet a beépítést követően kompenzálni 

szükséges, hogy visszaállítsuk az eredeti - műhelyben 

beállított - 0 értéket, azaz a cella referencia 

nyomásértékét. Minden egyes feszültségmérő cella 

rendelkezik a gyártónál elkészített kalibrációs görbével 

[Függelék az 5. fejezethez], mely segítségével lehet a 

nyomásértéket beállítani, majd a mérések során a mért 

eredményeket nyomásértékre konvertálni. A 

függelékben megtalálható kalibrációs görbék számozása 

nem egyezik meg az 5.1 ábrán szereplő számozással, mivel az 5.1 ábrán már az irányok is fel 

vannak tüntetve a cellák számában. Az R1, R2, R3 jelű cellák a bal oldalon kerültek 

elhelyezésre a hasonló számmal ellátott helyeken, míg az R1.1, R2.1, R3.1 jelű cellák a jobb 

5.4. ábra Feszültség mérő cellák beépítési 
vázlata 

Kapcsolódási 
feszültséget mérő cella 

Manométer 

Nyomás kiegyenlítő 
cső 

Betonfeszültséget mérő 
cella 

Radiális cella 
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oldalra kerültek. A kompenzációt követően a műszer teljes mértékben a helyszíni 

feszültségeket határozza meg, a feszültségváltozásokat mutatja. 

A kapcsolódási feszültséget mérő cella 0 és 20 bar között tudja mérni a fellépő feszültségeket. 

5.2 A mérés menete 

 

A mérések egy a felszín alatt 15 méter mélységben kivitelezett szellőző alagút megépítése 

közben történtek. A szellőző alagút kivitelezési munkái közben lettek a cellák beépítve, 

figyelve arra, hogy a kiválasztott keresztmetszet a szellőzőaknától és az állomási 

dobozszerkezettől is megfelelő távolságban legyen. A mért feszültségeket nem, vagy csak a 

lehető legkevésbé befolyásolja a résfalas szerkezetek építése. 

A radiális cellák beépítése közvetlenül a fejtést követően történt a külső acélháló és ív 

beépítése előtt, így biztosítva a kapcsolatot a falazat és a kőzetkörnyezet között. 

A vizsgálat során átlagosan napi két alkalommal végeztem leolvasásokat. A leolvasások 

gyakoriságát a fejtési sebesség befolyásolta.  

A leolvasás eredményei folyamatosan feldolgozásra kerültek. 

A folyamatos napi kétszeri méréssel láthatóvá vált az az idő, mely szükséges egy 

túlkonszolidált kiscelli agyagban ahhoz, hogy üregnyitás után kialakuljon az új egyensúlyi, 

stabil állapot, és természetesen pontosan meg lehet mondani, hogy adott pillanatban mekkora 

feszültségek terhelik az ideiglenes lövellt beton falazatot. 

A vizsgált szellőzőalagút kiscelli agyagban épült, kalott része a repedezett, míg az ellenbolt 

része az ép kőzettömegben lett kialakítva. Az alagút a felszín alatt 15 méteres mélységben 

városi környezetben épült, így az építés közben a talajban és az ideiglenes lövellt betonos 

falazatban kialakuló feszültségek folyamatos ellenőrzése a felszínen várhatóan kialakuló 

süllyedésekkel kapcsolatban fontos volt. 

5.3 Mérési eredmények 

 

A vizsgálat során a leolvasási értékeket folyamatosan feldolgoztam. A feldolgozás során 

ábrázoltam egyes cellák eredményeit idő-feszültség diagramon. Néhány nevezetes 

időpillanatban kirajzoltam a feszültségállapotot az alagút környezetében. 
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A mérési eredményeket először idő-nyomás grafikonon ábrázoltam. Az alábbi (5.5 ábra) 

ábrán látható a feldolgozás módja. Az ábrán a cellák beépítésétől (2007. január) 2008 

szeptemberéig terjedő időszakot tüntettem fel. 

Az idő-feszültség diagram segítségével folyamatos képet kaphatunk, arról, hogy egy-egy 

fejtési ütem milyen nyomásérték-változást generál a kőzetkörnyezetben és a már elkészült 

falazatban. 

Az alagút környezetében meghatározott feszültségi értékek megmutatják, hogy mekkora és 

milyen eloszlású nyomófeszültség terheli a falazatot a kőzetkörnyezetből. 

 

5.5. ábra Feszültségmérő cellák idő-nyomás diagram 

1. Tercier állapot kialakulása; 2. Stabil tercier állapot; 3. Új nyugalmi/primer állapot; 4. Új tercie r állapot 

A kutatásom során csak a radiális cellák által szolgáltatott adatokat használtam fel. A 6 

radiális cella mindegyike (R1-b; R1-j; R2-b; R2-j; R3-b; R3-j) értékelhető eredményt ad a 

tercier feszültségállapot kialakulásáig. A radiális cellák közül 2 (R1-b; R3-b) jelűek 2008 

februárjában már nem mutattak értelmezhető eredményt, melynek oka az átépítésben 

keresendő. A mérés 2008. augusztusi időszakában a jobb oldalon elhelyezett mérési pontok 

mutattak feszültségváltozást a jobb oldalon elhaladó déli pajzs terhelő hatásának 

következtében.  

A feszültségmérő cellák 2007 januárjában kerültek beépítésre. A grafikonon látható, hogy a 

beépítést követő időszakban, amikor a szellőző alagút kivitelezési munkái folytak, jelentős 

feszültségingadozás jellemezte az alagút körüli kőzetkörnyezetet. Majd 2007. május – júniusi 
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időszakban a feszültségek értéke megnyugodott, konstanssá vált. Kvázi kialakult az új stabil 

tercier állapot. 

2008. február második feléig a kőzetfeszültségek tercier, azaz új stabil feszültségállapotban 

voltak. A következő megzavarás 2008 februárjában az alagútfúró pajzs megérkezése okozta. 

Tökéletesen látható az ábrán, hogy az alagút mellett jobbra elhaladó alagútfúró pajzs milyen 

mértékű többletfeszültséget eredményezett a kőzetkörnyezetben és a szellőzőalagút falazatára. 

A mérések eredményei fel lettek tüntetve az alagút méretarányos keresztmetszetén, mely 

tökéletesen ábrázolja azt, hogy az alagút körül kialakuló feszültségek függőleges és vízszintes 

irányban gyakorlatilag közel egyenlő értékkel bírnak (5.6 ábra). 

E feldolgozási mód eredményeképpen látható, hogy az alagút falazatára ható függőleges és 

vízszintes irányú erők közel egyenlőnek tekinthetők. 

 

5.6. ábra Szellőzőalagút környezetében kialakuló radiális feszültségek (bar) 
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5.7 ábra: Süllyedési értékek a Bocskai úti állomás kivitelezése környezetében (SolData, 2010)

Kutatásom során azt feltételeztem, hogy függ

üregnyitást követően jelentő

össz alagútépítési munkákat követ

A kutatás során alkalmazott feltételezés ismeretében, 

feszültség értéke mind függ

vizsgáltam a kapott eredményt, arra a megállapításra jutottam, hogy az alagú

kialakuló feszültségállapotban a függ

Kutatásom során azzal a feltételezéssel éltem, hogy az alagút fejtését nem követték jelent

mértékű mozgások. Természetesen mozgások jel

meghatározott  érték

A vízszintes és függőleges feszültségek aránya az alábbi okok miatt közelítheti meg az 1 

értéket: 

• alagút feletti átboltozódás;

• talajvíz jelenléte. 

Az általam vizsgált alagút 15 méteres mélységben lett kibányászva. Az alagút felett és a 

környező kőzetrétegekben 

környezetében mérhető kőzetfeszültségek értékére. 
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ábra: Süllyedési értékek a Bocskai úti állomás kivitelezése környezetében (SolData, 2010)

Kutatásom során azt feltételeztem, hogy függőleges és vízszintes irányban sem történt az 

ően jelentős elmozdulás. A fenti ábrán (5.7 ábra) látható, hogy a területen az 

össz alagútépítési munkákat követően a maximális felszíni süllyedés 23 

A kutatás során alkalmazott feltételezés ismeretében, miszerint az alagútfalazatra ható 

feszültség értéke mind függőleges mind pedig vízszintes irányban közel megegyezik, 

vizsgáltam a kapott eredményt, arra a megállapításra jutottam, hogy az alagú

kialakuló feszültségállapotban a függőleges és vízszintes feszültségek aránya körülbelül 1:

��

��

� 1 

Kutatásom során azzal a feltételezéssel éltem, hogy az alagút fejtését nem követték jelent

 mozgások. Természetesen mozgások jelen voltak a fejtés közben, így a fent 

érték nem számít nyugalmi földnyomási értéknek. 

őleges feszültségek aránya az alábbi okok miatt közelítheti meg az 1 

alagút feletti átboltozódás; 

Az általam vizsgált alagút 15 méteres mélységben lett kibányászva. Az alagút felett és a 

 feszültségátrendeződés következik be, mely hatással van az alagút 

ő őzetfeszültségek értékére.  

                            Horváth-Kálmán Eszter 

 

ábra: Süllyedési értékek a Bocskai úti állomás kivitelezése környezetében (SolData, 2010) 

leges és vízszintes irányban sem történt az 

ábrán (5.7 ábra) látható, hogy a területen az 

en a maximális felszíni süllyedés 23 mm volt. 

az alagútfalazatra ható 

leges mind pedig vízszintes irányban közel megegyezik, 

vizsgáltam a kapott eredményt, arra a megállapításra jutottam, hogy az alagút környezetében 

leges és vízszintes feszültségek aránya körülbelül 1: 

Kutatásom során azzal a feltételezéssel éltem, hogy az alagút fejtését nem követték jelentős 

en voltak a fejtés közben, így a fent 

nem számít nyugalmi földnyomási értéknek.  

leges feszültségek aránya az alábbi okok miatt közelítheti meg az 1 

Az általam vizsgált alagút 15 méteres mélységben lett kibányászva. Az alagút felett és a 

következik be, mely hatással van az alagút 
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A 2.3 fejezetben bemutattam a kőzetkörnyezetet, mely során részletesen elemeztem, hogy a 

kiscelli agyag mélyebb rétege vízzárónak tekinthető. Ennek ismeretében a talajvíz jelenléte 

sem befolyásolhatja oly mértékben a függőleges és vízszintes feszültségek alakulását, hogy az 

arányuk 1 legyen. 

A kőzetnyomásmérő cellákkal végzett kísérletsorozat eredményeként kapott alagút körüli 

kőzetfeszültség-értékek irányították rá a figyelmemet a kiscelli agyagban a vízszintes és 

függőleges síkban mérhető kőzetfeszültségekre, és azok változására különböző építési 

fázisokban. 

  

5.4 Összefoglalás 

 

A hagyományos alagútépítési technikával kivitelezett alagút építése során 6 darab radiális 

feszültségmérő cella beépítésénél működtem közre. A beépítést követően napi többszöri 

leolvasást végeztem a beépített feszültségmérő cellák által mért értékek változásának 

megfigyelésére. A mérést két ütemben végeztem, az első ütemben a beépítést követően az új 

stabil állapot kialakulásáig, majd a második ütem 2008 februárjától szeptemberéig tartott, 

addig, amíg a vizsgált alagút mellett elhaladt a vonali alagutat kivitelező alagútépítő pajzs. 

A közel 1 éves vizsgálatsorozat eredményéből megállapítottam: 

A kiscelli agyagban épített alagutak kivitelezési munkálatait követően fél éven belül 

kialakul a kőzetkörnyezetben az új stabil, tercier feszültségállapot. A tercier állapot 

kialakulását követően a kőzetkörnyezetben újabb kőzetfeszültséget megzavaró, módosító 

hatás bekövetkeztéig a feszültségek konstansnak tekinthetők.  
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6 Saját mérés fúrólyukba épített földnyomásmérő cellával (Borehole 

cella) 

 

Kutatásom során az 5. fejezetben bemutatott nyomásmérő cellával végzett mérési sorozatból 

kapott eredmények kiértékelését követően a kutatás folytatását, a kapott eredmény 

pontosítását tűztem ki célul. A nyomásmérő cellák által szolgáltatott eredmény azt mutatta ki, 

hogy a bányászott alagút környezetében a vízszintes és a függőleges feszültségkomponensek a 

talajkörnyezetben közel egyenlők. Ezen eredményt, megállapítást szerettem volna jobban 

megvizsgálni helyszíni mérésekkel. Ennek céljából beépítésre került egy Strees Monitoring 

System (SMS), vagy más néven Borehole cellarendszer, mely egy fúrólyukba telepített 

földnyomásmérő cellarendszer, továbbiakban az angol megnevezésével szerepeltetem a 

disszertációmban, borehole cella. A borehole cella - hasonlóan, mint a nyomásmérő cellák - 

német gyártmányú, a Glötzl cég gyártmánya.  

E rendszert a világ minden táján alkalmazzák a statikus, lassan változó erők értékének 

meghatározására. Időtartama nem meghatározott, hosszú időszakokra is alkalmazható. Lassú 

feszültségváltozások mérésére kiválóan alkalmas, így legjelentősebb felhasználási területe az 

alagutak, bányák környékén kialakuló feszültségek, feszültségváltozások meghatározása és a 

tározó gátakban fellépő feszültségek folyamatos kontrollálása. A technológiából adódóan a 

borehole cellák segítségével ténylegesen az in-situ feszültséget lehet meghatározni. 

 

6.1. ábra Borehole cella 
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A borehole cella elnevezés a beépítésre utal, a cellarendszer fúrólyukba kerül beépítésre. A 

borehole cella egyedi cellák rendszerét jelenti, így összeállításuk mindig az egyedi 

igényekhez igazodik. Az általam használt rendszer egy 5 cellás rendszer ( 

6.1. ábra), de természetesen akár több, akár kevesebb cellát is össze lehet állítani. 

A vizsgálat célja a túlkonszolidált kiscelli agyagban meghatározni a vízszintes és a függőleges 

feszültségek értékét. 

 

6.1 A műszer bemutatása 

 

Az általam alkalmazott rendszer 5 cellás. Ez azt jelenti, hogy 

1 cella a tényleges függőleges feszültséget méri, 4 cella pedig 

a tényleges vízszintes feszültségeket határozza meg 45°-os 

irányeltolódásokkal (0°, 45°, 90° és 135°). A borehole cella 

felépítése teljesen hasonló, mint a már bemutatott 

földnyomásmérő cella rendszere (6.2 ábra). Azaz a borehole 

cella 5 cellája egyesével egy-egy földnyomásmérő cella, 

melyeket egy rendszerbe építettek össze. A mérés elve szintén 

megegyezik az egyedülálló földnyomásmérő cella mérési 

elvével, azaz az acéllemezek között lévő olajnyomás 

változását mutatja meg. 

Minden általam használt cella egyesével kalibrálásra került, 

melynek segítségével a mérés során leolvasásra kerülő 

millivolt értékeket nyomás (bar) értékben meg lehetett 

határozni. A kalibrálási görbéket külön [Függelék a 6. 

fejezethez] mutatom be. 

A műszer kiválasztásának szempontjai: 

• a talaj- vagy kőzetkörnyezet típusa,  

• jelen van-e talajvíz, rétegvíz,  

• a talaj- vagy rétegvíz agresszív-e, 

• várható feszültségértékek. 

6.2. ábra Borehole cella felépítési 
vázlata 
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A cella kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy milyen érzékelési tartományban 

kívánjuk használni a műszert. Attól függő

nyomás, 2 alapvető változat közül kell választani 

közül.  A levegő segítségével mérő

olajjal működő cellák mérési tartománya jelentő

bar. Az nyomásmérő cellák ált

300-500 kPa, azaz 3-5 bar közé vártam a vízszintes feszültségi értékeket. A függő

feszültségi értékeket a h x γ

Az általam használt borehole cella típusa, EB 10/20 K12 4V/1H DK. A cellák olajjal 

működnek, melyeknek mérési tartománya 0

A borehole cella adatai: 

• mérési tartománya: 0

• mérési hibahatára 

• hőmérséklet tartománya: 

• hőmérséklet tűrése: <0

A műszer érzékenységét tökéletesen szemlélteti a 

addig munkaterületként szolgáló területet átépítették, és kialakított

melynek során a műszer környezetében földfeltöltés készült az eredeti terepszinthez képest ~1 

méter magasságban. A borehole cella által mért eredményeken egyértelmű

függőleges feszültség megnövekedése.

6.2 A vizsgálat menete

 

A borehole cellarendszer 

mélységben. A telepítési mélységet az RQD indexek [Függelék a 6. fejezethez] 

figyelembevételével választottam ki. A mű ő

A műszer a Bocskai úti állomásépítés munkaterületén helyeztem el (5.1 ábra). A mű

helyének kiválasztását követő

technológiával, azaz háromfalú folyamatos magmintavételezéssel történt. E f

tette lehetővé, hogy a kívánt mélységet, azaz az ép kő

Továbbá e technológia lehető

támasztva. Folyamatos megtámasztás mellett a fúrólyuk f

elmozdulást szenvedte el, így biztosítva azt, hogy a borehole cella által mérendő
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A cella kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy milyen érzékelési tartományban 

űszert. Attól függően, hogy a mérési tartomány alacsony vagy magas 

ő változat közül kell választani a levegővel vagy olajjal mű

ő segítségével mérő cellák mérési tartománya 0-5 bar, 0-

ű ő cellák mérési tartománya jelentősen magasabb: 0-50 bar, 0

ő cellák által szolgáltatott eredmények és a kőzetkörnyezet ismeretében 

5 bar közé vártam a vízszintes feszültségi értékeket. A függő

γ összefüggéssel közelítve 300 kPa, azaz 3 barra

orehole cella típusa, EB 10/20 K12 4V/1H DK. A cellák olajjal 

űködnek, melyeknek mérési tartománya 0-12 bar.  

mérési tartománya: 0-12 bar 

  

őmérséklet tartománya: -25°C- +80°C 

ő űrése: <0,5%/°C. 

űszer érzékenységét tökéletesen szemlélteti a 6.6. ábra 2009.05. havi része, mikor az 

addig munkaterületként szolgáló területet átépítették, és kialakították végleges ál

űszer környezetében földfeltöltés készült az eredeti terepszinthez képest ~1 

méter magasságban. A borehole cella által mért eredményeken egyértelmű

őleges feszültség megnövekedése. 

A vizsgálat menete 

 egy feszültségektől mentes területen lett elhelyezve 15 méter 

mélységben. A telepítési mélységet az RQD indexek [Függelék a 6. fejezethez] 

választottam ki. A műszer az ép kőzetkörnyezet zónájába lett telepítve.

űszer a Bocskai úti állomásépítés munkaterületén helyeztem el (5.1 ábra). A mű

helyének kiválasztását követően elkészítettük a fúrólyukat. A fúrólyuk Geobor S típusú fúrási 

technológiával, azaz háromfalú folyamatos magmintavételezéssel történt. E f

ővé, hogy a kívánt mélységet, azaz az ép kőzetkörnyezetet meg tudjam határozni.  

Továbbá e technológia lehetőséget adott arra, hogy a fúrólyuk fala folyamatosan meg legyen 

támasztva. Folyamatos megtámasztás mellett a fúrólyuk fala a lehető

elmozdulást szenvedte el, így biztosítva azt, hogy a borehole cella által mérendő

                            Horváth-Kálmán Eszter 

A cella kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy milyen érzékelési tartományban 

ű ően, hogy a mérési tartomány alacsony vagy magas 

ővel vagy olajjal működtetett cellák 

-10 bar és 0-20 bar. Az 

50 bar, 0-200 bar és 0-400 

őzetkörnyezet ismeretében 

5 bar közé vártam a vízszintes feszültségi értékeket. A függőleges 

barra becsültem. 

orehole cella típusa, EB 10/20 K12 4V/1H DK. A cellák olajjal 

2009.05. havi része, mikor az 

ák végleges állapotát, 

űszer környezetében földfeltöltés készült az eredeti terepszinthez képest ~1 

méter magasságban. A borehole cella által mért eredményeken egyértelműen látszik a 

ől mentes területen lett elhelyezve 15 méter 

mélységben. A telepítési mélységet az RQD indexek [Függelék a 6. fejezethez] 

ű őzetkörnyezet zónájába lett telepítve. 

űszer a Bocskai úti állomásépítés munkaterületén helyeztem el (5.1 ábra). A műszer 

ően elkészítettük a fúrólyukat. A fúrólyuk Geobor S típusú fúrási 

technológiával, azaz háromfalú folyamatos magmintavételezéssel történt. E fúrási technológia 

ő őzetkörnyezetet meg tudjam határozni.  

őséget adott arra, hogy a fúrólyuk fala folyamatosan meg legyen 

ala a lehető legminimálisabb 

elmozdulást szenvedte el, így biztosítva azt, hogy a borehole cella által mérendő feszültségek 
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ténylegesen az in-situ feszültségek eredményeinek tekinthető

követően a műszer be lett helyezve a kívánt m

A műszer behelyezésénél figyelni kellett, hogy a mű ő

biztosítva, hogy ne csak a feszültségértékek, hanem annak irányítottsága is meghatározható 

legyen. A megfelelő mélység és tájolás ellenő

és a kőzetkörnyezet közötti kapcsolat kialakításnak érdekében. Az injektáló anyag 

kiválasztása során a legfontosabb szempont a rugalmassági modulusz volt, hiszen az injektáló 

anyag szilárdulását követő

egyezzen a vizsgált talaj rugalmassági paramétereivel a megfelelő

Ellenkező esetben a cellák által mért eredmények nem a talajban lévő

mérnék. A beépítés során 

során, tapasztalati úton határoztunk meg.

A borehole cellarendszer 

védelem mellett a mai napig mér.

Az első 7 hónapban naponta két alkalommal végeztem el a mű ő

hónapot követően napi 1 leolvasást végeztem az első

lehetett csökkenteni a leolvasások számát heti 1 mé

évvel kéthetente egy leolvasásra csökkentettem.
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situ feszültségek eredményeinek tekinthetők. A fúrólyuk elkészítését 

ő űszer be lett helyezve a kívánt mélységbe (6.3 ábra).  

űszer behelyezésénél figyelni kellett, hogy a műszer tájolása megfelelő

biztosítva, hogy ne csak a feszültségértékek, hanem annak irányítottsága is meghatározható 

ő mélység és tájolás ellenőrzését követően kiinjektáltuk a furatot a mű

őzetkörnyezet közötti kapcsolat kialakításnak érdekében. Az injektáló anyag 

kiválasztása során a legfontosabb szempont a rugalmassági modulusz volt, hiszen az injektáló 

anyag szilárdulását követően tulajdonságaiban a lehető legtökéletesebben meg kell, hogy 

talaj rugalmassági paramétereivel a megfelelő

ő esetben a cellák által mért eredmények nem a talajban lévő

mérnék. A beépítés során cementbentonitos gélt alkalmaztunk, melynek arányait kísérlet 

során, tapasztalati úton határoztunk meg. 

 2008. május 19-én került beépítésre, és megfelelő

védelem mellett a mai napig mér. 

 

6.3. ábra Műszer beépítése 

ő 7 hónapban naponta két alkalommal végeztem el a műszer leolvasását. Az első

ően napi 1 leolvasást végeztem az első év végéig. A második évben tovább 

lehetett csökkenteni a leolvasások számát heti 1 mérésre, melyet a beépítést követő

évvel kéthetente egy leolvasásra csökkentettem. 

                            Horváth-Kálmán Eszter 

ők. A fúrólyuk elkészítését 

ű űszer tájolása megfelelő legyen, így 

biztosítva, hogy ne csak a feszültségértékek, hanem annak irányítottsága is meghatározható 

ően kiinjektáltuk a furatot a műszer 

őzetkörnyezet közötti kapcsolat kialakításnak érdekében. Az injektáló anyag 

kiválasztása során a legfontosabb szempont a rugalmassági modulusz volt, hiszen az injektáló 

ő legtökéletesebben meg kell, hogy 

talaj rugalmassági paramétereivel a megfelelő értékek érdekében. 

ő esetben a cellák által mért eredmények nem a talajban lévő feszültségek értékeit 

gélt alkalmaztunk, melynek arányait kísérlet 

én került beépítésre, és megfelelő átépítés és 

ő űszer leolvasását. Az első 7 

ő ő év végéig. A második évben tovább 

résre, melyet a beépítést követő másfél 
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6.3 Mérési eredmények 

 

A borehole cellával végzett kutatás segítségével a kiscelli agyagban ősfeszültségként 

jelenlévő vízszintes és függőleges feszültségek értékét határoztam meg. 

A leolvasások során kapott eredményeket a leolvasás időpontjának függvényében dolgoztam 

fel, mely feldolgozás lehetővé tette, hogy nemcsak a feszültségek értékét tudjuk 

meghatározni, hanem a feszültségek időbeli alakulását is. 

A leolvasások során millivolt értékeket kaptam, melyeket a minden egyes cellához tartozó 

kalibrációs görbék segítségével tudtam nyomásértékekre átváltani. A leolvasási értékekből 

kapott nyomásértékeket ábrázoltam a diagramon, és természetesen ezen értékeket használtam 

a kutatásom során.  

Leolvasható a diagramról (6.6. ábra), hogy a feketével jelölt függőleges feszültség értéke 

gyakorlatilag a beépítést követő napon felvette a tényleges értékét. A függőleges feszültség 

értéke a beépítés napjától az első év végéig, azaz 2009 májusáig változatlan volt. 2009 

májusában az addig munkaterületként működő terület beépítésre került, melynek 

következtében az eredeti (beépítéskor létező) terepszintet hozzávetőlegesen 1 méterrel 

megemelték a műszer közvetlen környezetében. A terepszint megemelkedését a feszültség 

rögtön követte, így az addig konstansnak mondható 2,5 bar szintről 2,6 bar szintre emelkedett. 

A vízszintes feszültségeket mérő cellák által mért feszültségek értékének a beépítést követően 

1 évre volt szüksége ahhoz, hogy felvegye a konstans értékeket. A konstans érték elérését 

követően a munkaterület átépítése után a vízszintes feszültségek is módosultak.  

Kutatásom során vizsgáltam a feszültségek időbeli alakulását, a feszültségek értékének 

alakulását és a vízszintes és függőleges feszültségek arányát (λ0). 

5. táblázat A borehole cella által mért földnyomások és a belőlük számított λλλλ0 értékek 

Cella száma 
Nyomásérték 
(bar) λo 

1 2,62   

2 4,59 1,75 

3 3,67 1,40 

4 3,67 1,40 

5 3,86 1,47 
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A kapott vízszintes és függőleges feszültségek értékét táblázatba foglaltam. A 5. táblázatban 

feltüntetett feszültségértékek a véglegesnek tekinthető, tényleges értékek. Kiszámítottam a 

feszültségértékekből a λ0 értékeket.  

A számítás eredményeként kaptam meg a λ0 értékeket, melyek 1,4-1,75 között mozognak. A 

kapott nyugalmi földnyomás értékek alátámasztják a kiscelli agyag túlkonszolidáltságának 

tényét. A kiscelli agyagban nem lehet a klasszikus talajmechanika által alkalmazott K0, 

nyugalmi földnyomásszorzót alkalmazni. A Jáky-képletből számított érték nem tükrözi a 

tényleges feszültségi viszonyokat.  

A vízszintes metszet 4 irányában történtek mérések a feszültség értékének meghatározására. 

A vízszintes metszet/sík 4 irányában mért feszültségértékeknek egy ellipszisen kell lenniük. A 

mérések igazolták, alátámasztották, hogy a vízszintes metszetben mért feszültségértékek egy 

ellipszisen helyezkednek el. A kőzetkörnyezet egy pontjában fellépő feszültségek feszültség-

ellipszoidon helyezkednek el. 

A World Stress Map-en (6.4 ábra) feltüntetett mérési helyek mellett az adott mérési helyen 

legnagyobb vízszintes síkban mért feszültség irányát is ábrázolták. Látható, hogy az általam 

vizsgált területen a mélyfúrásokban végzett feszültségmérések iránya megegyezik a 

kutatásom során kapott északnyugati főfeszültség irányával. 

 

6.4. ábra World Stress Map-  Kárpát-medence (World Stress Map, 2010) 
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6.5. ábra t=2009.08.24. időponthoz tartozó vízszintes feszültségek értékei  

A kőzetkörnyezet vízszintes metszetében 4 különböző irányban elhelyezett nyomásmérő cella 

által mért eredmények egy ellipszisen kell, hogy elhelyezkedjenek a mechanika szabályai 

szerint. Az ábrán (6.5. ábra) feltüntetett mért eredményekre jól ráilleszthető egy ellipszis. Az 

ellipszis nagytengelye, azaz a vízszintes irányú maximális feszültség gyakorlatilag egybeesik 

az északkeleti irányt mérő cellával. 

 

 

 



 

 

 

 

6.6. ábra Borehole cellák által mért eredmények 
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6.4 Összefoglalás 

 

A vízszintes és függőleges feszültségek időbeli alakulását és nyugalmi állapotban mért 

értékeit vizsgáltam.  

Az általam beépített borehole cella segítségével több, mint két éven keresztül végeztem 

méréseket a kiscelli agyagban. 592 leolvasási eredményt dolgoztam fel a feszültségek 

alakulásának tanulmányozására. 

A vizsgálathoz szükséges műszer, borehole cella beépítése nem okozott feszültségváltozást a 

kőzetkörnyezet természetes feszültségi viszonyaiban. 

Megállapítottam, hogy a nyugalmi földnyomás a túlkonszolidált kiscelli agyagban 1 évvel a 

feszültségértéket nem módosító beépítést követően eléri a természetes feszültségi szintet (6.6. 

ábra). 1 évvel a kiscelli agyagban folytatott megzavarást követően, mely zavarás nem teszi 

lehetővé a kőzetréteg vízszintes irányú elmozdulását, a szerkezetre a nyugalmi feszültségi 

állapot fejti ki hatását. 

A kiscelli agyag repedezett és ép kőzetkörnyezet zónájában adott mélységben mért vízszintes 

feszültségek értéke meghaladja a függőleges feszültség értékét. 

A vízszintes és függőleges feszültségek arányának, azaz a nyugalmi földnyomásszorzó 

meghatározására nem alkalmazható a klasszikus talajmechanikai számítási módszer. 

A nyugalmi földnyomás szorzó értéke λλλλ0= 1,4-1,75 között változik. 

A vízszintes metszet 4 irányában történtek mérések a feszültség értékének meghatározására. 

A vízszintes metszet/sík 4 irányában mért feszültségértékeknek egy ellipszisen kell lenniük. 

A mérések igazolták, alátámasztották, hogy a vízszintes metszetben mért feszültségértékek 

egy ellipszisen helyezkednek el. A kőzetkörnyezet egy pontjában fellépő feszültségek 

feszültség-ellipszoidon helyezkednek el. 

Megállapítom, hogy a vízszintes metszetben mért értékek ellipszisének nagytengelye észak-

nyugati irányú.  
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7 Saját mérési eredmények önbefúró presszióméterrel 

 

„A pressuremeter is a cylindrical probe that has an expandable flexible membrane designed 

to apply a uniform pressuremeter to the walls of a borehole.” (Clark, B. G.) 

A kutatásom során alkalmam volt részt venni Budapesten, több helyszínen (7.1 ábra; 7.2 ábra) 

végzett Selfboring Pressuremeter (rövidítve: SBP) - azaz önbefúró presszióméteres- 

vizsgálaton. A vizsgálat a kiscelli agyag túlkonszolidáltságának meghatározására irányult.  

 

7.1. ábra Fővám tér, Önbefúró presszióméteres vizsgálat helyszíne; FO-F1 
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7.2. ábra Kelenföld állomás, Önbefúró presszióméteres vizsgálat helyszíne; KE-F1, KE-F3 

A vizsgálat eredményeit tudományos célra felhasználhattam, melynek következtében 

lehetőségem nyílt a kiscelli agyagot különböző területeken megvizsgálni. 

A pressziómétert az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején találták fel egyidőben 

Angliában és Franciaországban, fejlesztése is egyszerre folyt és folyik napjainkig. A 

legnagyobb különbség a két különböző fejlesztés között, hogy az Angliában fejlesztett műszer 

az úgynevezett Selfboring presszióméter, mely lehetővé teszi, hogy a műszer közvetlenül a 

kívánt mélységbe jusson anélkül, hogy ki kellene a fúrószerszámzatot építeni. 

A franciaországi fejlesztés, az úgynevezett Ménard presszióméter esetében először elkészítik 

a kívánt mélységig a furatot, majd kiszerelik a fúráshoz használt szerszámzatot, és beépítésre 

kerül a presszióméter. 

Mindkét műszer alkalmas a talajokban/kőzetekben lévő vízszintes feszültségek kimérésére, de 

amíg a Selfboring Pressuremeter esetében a vizsgált rétegnek semmilyen vízszintes irányú 

elmozdulásra nincs lehetősége, addig a technológiából adódóan a Ménard Pressuremeter 

esetében a vizsgálandó kőzetréteg képes kissé expandálni. 
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7.1 A műszer bemutatása 

 

Az önbefúró presszióméter esetén nincs lehetősége a fúrólyuk elkészítése után a 

kőzetkörnyezetnek az expandációra, mivel a furat folyamatosan meg van támasztva a mérés 

végéig. Ezzel az eszközzel minden esetben a valós in-situ feszültségeket tudjuk meghatározni. 

A SBP egy speciális szerkezet, mely ötvözi a fúráshoz megfelelő szerszámzatot és a 

pressziómétert. A műszer 1,2 méter hosszú 83 mm 

átmérőjű eszköz, mely egy fúrókoronában végződik. 

Maga a presszióméter 0,5 méter hosszú, poliuretán 

membrán, melyet rozsdamentes acélköpeny véd. A 

membrán belsejében 6 ágú elmozdulásmérő műszer 

van elhelyezve, melynek segítségével meg lehet 

határozni a fúrólyuk falának elmozdulásait. (7.3 ábra) 

A 6 ágú elmozdulásmérő teszi lehetővé, hogy a mérés 

során a mért feszültségeknek a nagyságán felül a 

vízszintes feszültség főirányát is meg lehet határozni. 

A műszer segítségével a teljes vízszintes feszültséget 

tudjuk mérni, mely abban az esetben, ha talajvíz vagy 

rétegvíz jelen van, nem a rétegben felhalmozódott 

vízszintes feszültséget, hanem a réteg vízszintes 

feszültségét és a rétegben lévő víz feszültségét 

regisztrálja. Annak érdekében, hogy a talaj/kőzetréteg 

hatékony feszültségét meg lehessen állapítani, a 

membránon kívül 2 db pórusvíznyomás-mérő cella van 

elhelyezve, mely a rétegben lévő víznyomásból 

származó semleges feszültség értékét hivatott 

meghatározni.   A teljes vízszintes nyomás és a 

semleges feszültség ismeretében pedig a hatékony 

vízszintes feszültség meghatározható. (7.4 ábra) 

 

7.3. ábra Selfboring Pressuremeter felépítése 
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7.4. ábra Selfboring Pressuremeter 

 

7.2 A vizsgálat menete 

 

A Selfboring Pressuremeter vizsgálat, ahogy a neve is mutatja, önbefúró pressziométer, mely 

használata esetén magán a műszeren elhelyezett fúrószerszámzattal érjük el a kívánt 

mélységet. A vizsgálat előtt el kell készíteni egy teljes szelvényű furatot a vizsgálandó 

mélység szintje fölött 1 méterig, mely szintről a szerszámzat átépítését követően a 

presszióméter fúrókoronája segítségével halad tovább a fúrás a kívánt szintig (7.5 ábra). 

Az a tény, hogy a kívánt mélységet a műszerre szerelt fúrási szerszámzat segítségével teszi 

meg a műszer, lehetővé teszi, hogy a vizsgált talajréteg a fúrás hatására a lehető 

legminimálisabb mértékű, a vizsgálat feltételezése szerint nulla elmozdulást, alakváltozást 

szenvedjen. 

A fúrólyuk falának folyamatos megtámasztását biztosítja a műszer, mely nem hagyja 

elmozdulni a vizsgálandó talaj/kőzetréteget, így biztosítva a lehetőséget, hogy valós in-situ 

feszültségértékeket tudjunk mérni. 

A kívánt mélység elérését követően elkezdődik a talaj terhelése. A membrán belsejébe sűrített 

levegőt juttatunk, melynek nyomása ismert. A sűrített levegő hatására a membrán elkezd 

tágulni, így feszülve neki a fúrólyuk falának.  
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7.5. ábra Selfboring Pressuremeter működési vázlata: a.) vizsgálandó szint felett 1 méterig a furat 
elkészítése, műszer elhelyezése a fúrólyukban b.) a vizsgálandó szint elérése a műszerrel c.) első mérés d.) 

a következő vizsgálandó szint elérése a műszerrel e.) a műszer kiemelése a fúrólyukból, a furat 
visszatömedékelése 

A membrán térfogatát az alaptérfogatának 10%-áig növeljük, majd lecsökkentjük benne a 

nyomást, így csökkentve a térfogatát, ezzel tehermentesítve a kőzetkörnyezetet. E terhelés - 

tehermentesítés - újraterhelés folyamatot talajtól függően 3-5 alkalommal érdemes 

megismételni. Így csökkentve a mérési hiba kockázatát.   

A membrán térfogatának folyamatos növelése mellett mérjük az elmozdulásmérő 

műszerekkel a fúrólyuk falának vízszintes irányú elmozdulásait 6 különböző irányban az 

elmozdulások folyamatos regisztrálása mellett (7.7 ábra). 

A mérés során a terhelések helyszíni számítógép segítségével vezéreltek, így folyamatosan 

nyomon lehet és kell követni a talaj elmozdulásait. Így biztosítva azt, hogy ne következzen be 

a vizsgálat során a talaj tönkremenetele, ellenben megfelelő képet kapjunk a talaj 

határállapotáról.  
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7.3 A vizsgálat során kapott eredmények

 

Kutatásom során a Selfboring 

fel.   A kutatás három különböz

mélységben. 

A vizsgálat során meghatározásra került minden jelent

én a kutatásomhoz a vízszintes feszültségek meghatározását és az ebb

származtatott nyugalmi földnyomás értéket használtam fel.

A vizsgálat során a 6 különböz

értékeket, a sűrített levegő szabályozásával a nyomást, és természetesen a pórusvíznyomás

mérő cellák segítségével a pórusvíz nyomását kapjuk meg.

Az elmozdulásmérés elve a 7.6 ábrán látható. A m

fúrólyuk tényleges sugarának. A fúrólyuk sugarának növekedését regisztrálja a 6 különböz

irányban elhelyezett elmozdulásmér

A táguló üreg sugarát tudjuk mérni, melyet fajlagos alakváltozássá alakíthatunk a 

összefüggéssel, ezt az értéket az üreg alakvált

7.6. ábra
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során kapott eredmények 

Kutatásom során a Selfboring Presszióméter által készített vizsgálatok eredményeit dolgoztam 

fel.   A kutatás három különböző helyszínen történt a kiscelli agyagban négy különböz

A vizsgálat során meghatározásra került minden jelentős talajfizikai paraméter, melyek közül 

én a kutatásomhoz a vízszintes feszültségek meghatározását és az ebb

származtatott nyugalmi földnyomás értéket használtam fel. 

A vizsgálat során a 6 különböző irányban elhelyezett elmozdulásmér

rített levegő szabályozásával a nyomást, és természetesen a pórusvíznyomás

 cellák segítségével a pórusvíz nyomását kapjuk meg. 

elve a 7.6 ábrán látható. A műszer a membrán tényleges sugarát veszi a 

arának. A fúrólyuk sugarának növekedését regisztrálja a 6 különböz

elmozdulásmérő eszköz.  

A táguló üreg sugarát tudjuk mérni, melyet fajlagos alakváltozássá alakíthatunk a 

összefüggéssel, ezt az értéket az üreg alakváltozásának nevezzük. 

 

. ábra Selfboring Pressuremeter elmozdulásmérés elve
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resszióméter által készített vizsgálatok eredményeit dolgoztam 

 helyszínen történt a kiscelli agyagban négy különböző 

ikai paraméter, melyek közül 

én a kutatásomhoz a vízszintes feszültségek meghatározását és az ebből az értékből 

elmozdulásmérő műszeren mért 

 szabályozásával a nyomást, és természetesen a pórusvíznyomás- 

szer a membrán tényleges sugarát veszi a 

arának. A fúrólyuk sugarának növekedését regisztrálja a 6 különböző 

A táguló üreg sugarát tudjuk mérni, melyet fajlagos alakváltozássá alakíthatunk a  

elve 

y -kis sugár irányú 
lemozdulás 

r- sugár 

rc- tágulási sugár 

r0-fúrólyuk sugara 

Pc- ráadott/terhelési 
nyomás a 
kőzetkörnyezetre 

P0- in-situ, 
természetes vízszintes 
kőzetnyomás 
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A mérés közben a helyszíni számítógépen folyamatosan jelennek meg a műszer által mért 

eredmények, azaz az elmozdulások és a membránra ráadott nyomás értéke. Ezen eredmények 

egy diagramon jelennek meg, melynek nyomon követésével tudja kontrollálni a mérést végző 

szakember, hogy mikor kell a terhelést csökkenteni és a tehermentesítés-újraterhelés 

folyamatot lejátszani. 
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7.7. ábra Nyomás - elmozdulás diagram adott mélységben 6 irányban ( Geovil Kft, 2008) 
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7.8. ábra Nyomás-elmozdulás diagram Self

A mérés során három tehermentesítés

eredményeképpen megszületett a 

mérési sorozatot ábrázolja, a 4 mérési sorozatból kapott eredmények átlagértékének 

felhasználásával. 

A tehermentesítés-újraterhelés ciklus segítségével van lehető

értékét meghatározni. 

A mérés során kapott eredmények további feldolgozást igényelnek, melynek folyamán 

lehetőség nyílik a vizsgált talaj/kő

meghatározására: 

• nyírási modulus: G 

• nyírószilárdság: su: drénezetlen, drénezett

• in-situ természetes,vízszintes feszültség: 

elterjedt σH jelölést alkalmazom).

 

A mért eredményekből számítható további talajfizikai paraméterek:

• rugalmassági modulus: E

• merevségi index: Ir 
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elmozdulás diagram Self-boring presszióméter eredményeként
mélységben (Geovil Kft, 2008) 

A mérés során három tehermentesítés-újraterhelés ciklust végeztem, melynek 

eredményeképpen megszületett a 7.8. ábra. A diagram a 4 különböző mélységben elvégzett 

mérési sorozatot ábrázolja, a 4 mérési sorozatból kapott eredmények átlagértékének 

újraterhelés ciklus segítségével van lehetőségünk a rugalmassági modulus 

A mérés során kapott eredmények további feldolgozást igényelnek, melynek folyamán 

őség nyílik a vizsgált talaj/kőzet talajfizikai paramétereinek, feszültségviszonyainak 

 

: drénezetlen, drénezett 

situ természetes,vízszintes feszültség: σH = P0 (P0=σH, továbbiakban a jobban 

jelölést alkalmazom). 

ől számítható további talajfizikai paraméterek: 

rugalmassági modulus: E 

 

                            Horváth-Kálmán Eszter 

 

boring presszióméter eredményeként négy meghatározott 

újraterhelés ciklust végeztem, melynek 

ő mélységben elvégzett 

mérési sorozatot ábrázolja, a 4 mérési sorozatból kapott eredmények átlagértékének 

őségünk a rugalmassági modulus 

A mérés során kapott eredmények további feldolgozást igényelnek, melynek folyamán 

ő őzet talajfizikai paramétereinek, feszültségviszonyainak 

továbbiakban a jobban 
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• nyugalmi földnyomásszorzó: K0 

• túlkonszolidáltság mértéke: OCR 

• in-situ törőszilárdság: Pf 

• belső súrlódási szög: φ 

• határfeszültség: Pl 

• áteresztőképességi együttható: k. 

7.4 A Selfboring Pressuremeterrel végzett mérések eredményei és azok 

feldolgozása 

 

Kutatómunkám során az önbefúró presszióméteres vizsgálatokból a túlkonszolidáltság 

fokának értékét és a nyugalmi földnyomás értékét határoztam meg.  A PhD kutatásom tárgyán 

felül a kiscelli agyag bármely talajfizikai paramétere meghatározható a SBP vizsgálatokból.  

A túlkonszolidáltság értékének és a nyugalmi földnyomás értékének meghatározásához a 

nyomás-elmozdulás mérés és diagram a kiinduló adat. 

A vizsgálat során először a megkapott mérési eredményekből a vízszintes feszültségek értékét 

határoztam meg minden mérés esetén. A kapott eredményeket vízszintes feszültség-mélység 

diagramon ábrázoltam (7.9. ábra). 

Az SBP mérés során folyamatosan kontrolált, így ismert adat a műszerre ráadott nyomás 

értéke. A folyamatosan növekvő terhelési nyomás Pc mellett a furat sugarát is regisztrálja a 

műszer. A terhelés hatására a furat sugara tágulni fog, ezt a sugarat nevezzük rc-nek, míg a 

hozzá tartozó elmozdulás értékét εc-vel jelöljük. 

A terhelés hatására felrajzolható a τ-εc diagram, mely nem más, mint a nyírófeszültség és a 

vízszintes elmozdulás diagram.  

A vizsgálat során a talajt lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagnak feltételeztem. 

A lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagmodell tulajdonsága szerint az anyag a 

tönkremeneteli (szilárdságtani szempontból folyási határ) határnál (σf) kisebb feszültségek 

hatására (σ<σf) rugalmasan viselkedik, és a feszültséggel arányos alakváltozást végez, azaz 

érvényes rá a Hooke-törvény:  

�� �
�

�
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ahol: 

E- rugalmassági modulus 

σ- terhelési feszültség. 

A tönkremeneteli határnál nagyobb feszültség esetén a talaj tökéletesen képlékenyen 

viselkedik, azaz további terhelés hatására végtelen nagy elmozdulás, alakváltozás felvételére 

képes (εp). 

Ebből következik, hogy a lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny talajmodell esetén két 

különböző elmozdulásról beszélhetünk: 

�� � �� � ��. 

A lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny talajt feltételezve a τ-εc diagram görbe alatti 

terület ismeretében az su, drénezetlen nyírási ellenállás meghatározható. A nyírófeszültség 

értéke a terhelési nyomás és a térfogatváltozás értékéből határozható meg: 

 � �
���

����
∆�

� 
�
 . 

Lineárisan rugalmas, tökéletesen képlékeny anyagmodellt feltételezve kell lennie egy 

tönkremeneteli határértéknek, PL, szilárdságtani szempontból folyási határnak, ahol a talaj 

elnyíródik, tönkremegy. 

A tönkremeneteli határterhelést a térfogatváltozás maximumához köthetjük, így felírható az 

összefüggés a nyírási modulus, a drénezetlen nyírási ellenállás és a térfogatváltozás között: 

∆	

	
�


�

�
. 

Azaz van egy olyan alakváltozási határértéke a talajnak, melynél nagyobb alakváltozást nem 

tud elviselni, és elnyíródik. Ezen összefüggés ismeretében a drénezetlen nyírási ellenállási és 

a nyírási modulust közvetlenül mérésből határozhatjuk meg. 

1989-ben Mayne és Bachus (B. G. Clark, 1995), két amerikai professzor méréssorozattal 

igazolta, hogy előterhelést elszenvedett, túlkonszolidált talajok esetén a rétegben a 

pórusnyomás, a normálisan konszolidált hasonló réteghez képest, megnövekedett értékű. A 

kutatás során CPTu méréseket és lap dilatométeres vizsgálatokat végeztek. Teoretikus 

kombinációk alapján a két kutató áttekintette a tönkremenetelhez tartozó értékeket, melyek 

ismeretében meghatározták az összefüggést az előterhelés értékének meghatározására. 
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Empirikus összefüggést fogalmaztak meg a pórusnyomás megnövekedésének mértéke és az 

előterhelés között: 

��
��� � 4 � ∆�

	 � 
� � 
���

 

 

	 � 6 � sinϕ
3 � sinϕ 

 

ahol: 

σv
max-előterhelés értéke, maximális függőleges feszültség 

M- kritikus állapot paraméter, a talaj belső súrlódási szögének függvénye 

∆u- pórusnyomás változás. 

A pórusnyomás változás értékének meghatározása a térfogatváltozás függvényében 

lehetséges: 

∆� � �� � 
� �� 
��� �∆�

� ��. 

További kutatások során Mayne és Bachus talajokra specializálták a pórusnyomás 

meghatározásának képletét, így agyagtalaj esetén a tönkremeneteli határfeszültségre felírt 

összefüggés: 

∆� � �� � ln � 	


�
�. 

. 

A pórusnyomás-változás összefüggését visszaírva az előterhelés meghatározásának 

összefüggésébe a σv
max értéke a SBP mérés által meghatározott értékekből közvetlenül 

számítható: 

��
��

�
��
�

�
. 

Miután a maximális függőleges feszültség értéke meghatározható a mért értékekből, a 

túlkonszolidáltság értéke, OCR, kiszámíthatóvá válik: 



Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                  

 

Itt említem meg, hogy a 

határoztam meg a  

mérő cellája által mért értékekkel ellen

minden táján egységesen elfogadott in

mindegyike a  közelít

A mérés folyamán eredményeket kaptam a vizsgált agyagtalajban a túlkonszolidáltság 

értékére, a kapott értékeket a 6. táblázatban és a 7.10 ábrán mutatom be.  A vizsgálat során a 

vízszintesen ható értékeket is regisztráltam, melyek közül az adott mélységben mért 

maximális értéket használtam (7.9 ábra).
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kód 

FO-F1 

FO-F1 

FO-F1 
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	��� �
��
�	


��

. 

meg, hogy a σv-t, mint a jelenlegi függőleges feszültség értékét számítással 

 összefüggéssel. Értéke a borehole cella függ

 cellája által mért értékekkel ellenőriztem. Függőleges feszültség mérés

minden táján egységesen elfogadott in-situ mérés nincs. Az olvasott szakirodalmak 

közelítő összefüggést fogadja el és alkalmazza.

A mérés folyamán eredményeket kaptam a vizsgált agyagtalajban a túlkonszolidáltság 

kére, a kapott értékeket a 6. táblázatban és a 7.10 ábrán mutatom be.  A vizsgálat során a 

vízszintesen ható értékeket is regisztráltam, melyek közül az adott mélységben mért 

maximális értéket használtam (7.9 ábra). 

6. táblázat: OCR értékének vizsgálata 

Mélység 
(m) OCR σv (kPa) σv 

max(kPa) 

16,1 46 322 14812 

18,5 4 370 1480 

20 5,1 400 2040 

24,5 11,2 490 5488 

6,5 12,1 130 1573 

14 8,9 280 2492 

20 10,1 400 4040 

26 15,9 520 8268 

6,5 13,3 130 1729 

14 10,1 280 2828 

20 13,3 400 5320 

26 15 520 7800 
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leges feszültség értékét számítással 

összefüggéssel. Értéke a borehole cella függőleges feszültséget 

leges feszültség mérésére a világ 

situ mérés nincs. Az olvasott szakirodalmak 

 összefüggést fogadja el és alkalmazza. 

A mérés folyamán eredményeket kaptam a vizsgált agyagtalajban a túlkonszolidáltság 

kére, a kapott értékeket a 6. táblázatban és a 7.10 ábrán mutatom be.  A vizsgálat során a 

vízszintesen ható értékeket is regisztráltam, melyek közül az adott mélységben mért 

H max  

(m) 

740,6 

74 

102 

274,4 

78,65 

124,6 

202 

413,4 

86,45 

141,4 

266 

390 
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A túlkonszolidáltság mértékébő ő

a jelenleg számított függő

számításhoz γ=20 kN/m3 közelítő

                                   

A túlkonszolidáltsági értékbő ő

7.9. ábra Vízszintes feszültség értéke a mélység függvényében

7.
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túlkonszolidáltság mértékéből meghatároztam az előterhelés mértékét, m

függőleges feszültség értékek felhasználásával határoztam meg. A 

közelítő térfogatsúly használtam.  

                                                           

A túlkonszolidáltsági értékből átlagosan 400 méter előterhelés számítható ki.

. ábra Vízszintes feszültség értéke a mélység függvényében

.10. ábra OCR értékek a mélység függvényében 
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A vizsgálat során azt feltételeztem, hogy a presszióméter kívánt mélységbe 

nem történt oldalirányú elmozdulás, vagy csak elhanyagolható mértékű

Abban az esetben, ha nem történt jelentő ű ű

következtében, akkor az a nyomás, melynél a membrán elő

elkezd tágulni - az a nyomás, amely természetes környezetben vízszintes feszültségként jelen 

van a talaj-/kőzetrétegben. A nyugalmi vízszintes földnyomáshoz tartozó elmozdulást 0,2 

mm-nél határoztam meg, ennek oka, hogy a membrán tágulása a

merevnek tekinthető. A nyomásértéket a nyomás

meghatározni. Ezt az eljárást lift

 

7.11. ábra Lift-off stress-displacement diagram, nyugalmi vízszintes feszültség
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A vizsgálat során azt feltételeztem, hogy a presszióméter kívánt mélységbe 

nem történt oldalirányú elmozdulás, vagy csak elhanyagolható mértékű

Abban az esetben, ha nem történt jelentős mértékű elmozdulás a mű

következtében, akkor az a nyomás, melynél a membrán először megmozdul

az a nyomás, amely természetes környezetben vízszintes feszültségként jelen 

őzetrétegben. A nyugalmi vízszintes földnyomáshoz tartozó elmozdulást 0,2 

nél határoztam meg, ennek oka, hogy a membrán tágulása a

ő. A nyomásértéket a nyomás-elmozdulás diagram nagyított képébő

meghatározni. Ezt az eljárást lift-off eljárásnak nevezi a szakirodalom. (7.11 ábra)

displacement diagram, nyugalmi vízszintes feszültség
(Geovil Kft, 2008) 

                            Horváth-Kálmán Eszter 

A vizsgálat során azt feltételeztem, hogy a presszióméter kívánt mélységbe juttatása során 

nem történt oldalirányú elmozdulás, vagy csak elhanyagolható mértékű elmozdulás történt. 

ő ű elmozdulás a műszer elhelyezése 

őször megmozdul - azaz az üreg 

az a nyomás, amely természetes környezetben vízszintes feszültségként jelen 

őzetrétegben. A nyugalmi vízszintes földnyomáshoz tartozó elmozdulást 0,2 

nél határoztam meg, ennek oka, hogy a membrán tágulása a kezdeti szakaszban 

elmozdulás diagram nagyított képéből lehet 

off eljárásnak nevezi a szakirodalom. (7.11 ábra) 

 

displacement diagram, nyugalmi vízszintes feszültség-elmozdulás diagram     



Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                                              Horváth-Kálmán Eszter 

70 

 

A lift-off eljárással meghatározásra került három helyszínen, minden esetben 4 mélységben, a 

vízszintes feszültség értéke. A lift-off elemzés eredményeként meghatározásra került adott 

mélységekben a nyugalmi feszültség értéke. 

A mért értékeket σH jelöléssel táblázatba (8. táblázat) foglaltam, majd a mélységhez tartozó 

függőleges feszültség értékével meghatároztam a λ0 mértékét. 

A σV, függőleges feszültségértékek meghatározásához, kiszámításához a γ=20 kN/m3 átlagos 

értéket vettem figyelembe. 

7. táblázat SBP vizsgálatból kapott nyugalmi földnyomás értékek 

Mérési Mélység σH (kPa) σv (kPa) λ0 
FO-F1 16,1 1076 322 3,34 
FO-F1 18,5 331 370 0,89 
FO-F1 20 470 400 1,18 
FO-F1 24,5 798 490 1,63 
KE-F1 6,5 275 130 2,12 
KE-F1 14 523 280 1,87 
KE-F1 20 793 400 1,98 
KE-F1 26 992 520 1,91 
KE-F3 6,5 273 130 2,10 
KE-F3 14 354 280 1,26 
KE-F3 20 819 400 2,05 
KE-F3 26 1061 520 2,04 

 

Az 7. táblázatban összefoglaltam a mért vízszintes feszültségek értékeit, a számított 

függőleges feszültség értékeit és a nyugalmi földnyomás értékét. 

Az eredményeket grafikonon (7.12 ábra) ábrázoltam, mely grafikonra a borehole cella által 

mért maximális λ0 értéket is feltüntettem. 
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7.12. ábra Nyugalmi földnyomási szorzó értékei a mélység függvényében 

7.5 Összefoglalás 

 

Kutatásom során három különböző helyszínen elvégzett mérési sorozat eredményeit 

dolgoztam fel. Minden mérési ponton 4 mélységben történt vizsgálat. 

Megállapítottam, hogy a vizsgálat eredménye alátámasztotta a borehole cella mérési 

eredményeként tett megállapításomat, miszerint a kiscelli agyagban egy vízszintes 

metszetben végzett eltérő mérési irányú eredmények egy ellipszisen helyezkednek el. 

A kiscelli agyag túlkonszolidált, 10<OCR<16, túlkonszolidáltságának mértéke a mélység 

függvényében változik. A túlkonszolidáltság mértéke alapján megállapítható, hogy a kiscelli 

agyag a leülepedést követően megközelítőleg 400 méter vastag talajréteg terhelését viselte, e 

terhelés alatt alakult ki a jelenleg ismert állapota. A kiscelli agyag felett lévő talaj- és 

kőzetrétegek, melyek az előterhelést eredményezték, az erózió következtében lepusztultak. Az 

előterhelés következtében a kőzetrétegben kialakultak a mélységnek megfelelően a 

függőleges és vízszintes feszültségek. A fedőrétegek lepusztulását követően a kiscelli 

agyagban kialakult vízszintes feszültségek konzerválódtak, megőrizve a valaha létező 

legnagyobb előterhelés következtében kialakuló értéküket. 

Kutatásom során megállapítottam, hogy a nyugalmi földnyomásszorzó (λλλλo) értéke a kiscelli 

agyagban 1,2<λλλλ0< 2,5 között változik a mélység függvényében.  
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8 Összefoglalás, mérési eredmények összevetése 

 

Kutatómunkám során több mint két éven keresztül végeztem helyszíni méréseket, hogy 

megállapítsam a kiscelli agyagban az előterhelés okozta túlkonszolidáltsági szintet és az ebből 

következő vízszintes feszültség értékét.  

A méréseket három különböző technikával, helyszíni mérőeszközzel végeztem. A használt 

helyszíni mérőeszközöket a nyugalmi földnyomás meghatározása céljából a lehető 

legminimálisabb megzavarás mellett helyeztem el. A mérési adatokat folyamatosan 

dolgoztam fel. 

Kutatásom során a helyszíni mérésekkel az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

I.      A kiscelli agyag túlkonszolidáltságának mértéke. 

II.    A nyugalmi vízszintes feszültség meghatározása. 

III. Vízszintes síkban mérhető feszültségek értékének meghatározása.  

IV. A talajréteg megzavarását követően mennyi idő szükséges az új stabil 

feszültségállapot kialakulásához. 

V.    A nyugalmi földnyomásszorzó értékének meghatározása. 

I. A kiscelli agyag túlkonszolidáltsági mértékének a meghatározására folytatott méréseimmel 

megállapítottam, hogy a kiscelli agyag a leülepedését követően közel 400 méter vastag 

takaróréteg alatt konszolidálódott, fejlődött ki jelenleg ismert állapotára. A túlkonszolidáltság 

mértékének meghatározása céljából méréseket végeztem borehole cella beépítésével több, 

mint két éven keresztül. Majd Selfboring Pressuremeter vizsgálatok eredményét feldolgozva 

további 3 helyszínen, minden esetben 4 mélységben határoztam meg az OCR értékét. 

A kiscelli agyag jelentősen túlkonszolidált, túlkonszolidáltsági fok, 10<OCR<16, a mélység 

függvényében változik.  
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8.1. ábra OCR értéke a mélység függvényében 

 (az ábra megegyezik 7.10 számú ábrával) 
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II.   A nyugalmi vízszintes feszültség meghatározására a borehole cellával végzett több, mint 

kétéves méréssorozat értékeit és a Selfboring Pressuremeterrel végzett mérések eredményeit 

használtam fel. A borehole cella eredményeit idő-nyomás (6.6. ábra) grafikonon ábrázoltam. 

Megállapítottam, hogy a nyugalmi vízszintes feszültség értékei ellipszis mentén változnak, a 

mértékadó feszültség a kiscelli agyag ép kőzettömegzónájában 4,62 bar, azaz 462 kPa. 

A Selfboring Pressuremeterrel történt mérések eredményeként megállapítottam, hogy a 

nyugalmi vízszintes feszültség értéke 270 és 1100 kPa között változik a mélység 

függvényében. 

A két mérési sorozat által kapott eredmények adott mélységben jól korrelálnak, melyet a 8.2. 

ábra mutat be. A vízszintes feszültség értéke a vizsgált mélységi tartományon belül a 

mélységgel növekszik.  

Mért értékei a vizsgált tartományon: 

• A vizsgált mélységi tartományon: 270 kPa<σH<1100 kPa 

• 15 méteres mélységben: 395 kPa<σH15<582 kPa, mely tartományon belül a borehole 

cella által szolgáltatott eredmény 462 kPa. 

 

 

8.2. ábra Vízszintes feszültség értéke a mélység függvényében 

  



Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                                              Horváth-Kálmán Eszter 

75 

 

III. Egy adott mélységben eltérő irányban mért feszültségértékek alakulása. Egy adott 

mélységhez tartozó vízszintes metszet 4 irányában történtek mérések a feszültség 

meghatározása céljából. Egy tetszőleges metszet/sík 4 különböző irányában mért 

feszültségértékeknek egy ellipszisen kell lenniük. A kutatásom során a térszín alatti 15 

méteres mélységben végeztem méréseket 4 különböző irányban. A négy irányban elhelyezett 

mérőeszköz 45°-os eltérésekkel regisztrálta a feszültség értékét, égtájhoz rendelve: észak-dél, 

északkelet-délnyugat, kelet-nyugat és délkelet-északnyugat. A mérések alátámasztották, hogy 

egy metszet 4 eltérő irányában meghatározott feszültségek értékei egy ellipszisen 

helyezkednek el. Az általam mért vízszintes metszethez tartozó feszültségek értékei egy 

ellipszisen helyezkednek el, mely ellipszisnek a nagytengelye északnyugati irányítottságú. 

(8.3 ábra) Abban az esetben, ha a függőleges feszültségértéket is ábrázoljuk, feszültség- 

ellipszoidról beszélhetünk, melynek nagytengelye, azaz főiránya északnyugati. A Selfboring 

Pressuremeterrel végzett vizsgálatsorozat mérési eredményei is hasonló eredményt hoztak, 

alátámasztva a megállapításomat. 

 

8.3. ábra Vízszintes irányú feszültség-ellipszis 

 (az ábra megegyezik a 6.5 számú ábrával) 
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IV. Megvizsgáltam, hogy a talajréteg megzavarását követően mennyi idő szükséges az új 

stabil feszültségállapot kialakulásához. A vizsgálatot a földnyomásmérő cellák beépítésével 

végeztem, majd a borehole cellával végzett hosszú távú mérési sorozatból kapott 

eredményeket is feldolgoztam.  

Abban az esetben, ha a kőzetkörnyezet vízszintes elmozdulása megengedett, azaz nincsen 

meggátolva, akkor a kőzetkörnyezetben már nem beszélhetünk nyugalmi földnyomásról, 

feszültségről. Ez esetben a kőzetkörnyezetben a megzavarást - esetemben alagúti üregnyitást - 

követően tercier feszültségállapot, azaz új stabil feszültségállapot fog kialakulni. A 

földnyomásmérő cellák által mért eredményeket idő-nyomás grafikonon ábrázoltam, mely 

grafikonról megállapítottam, hogy a kőzetkörnyezet az alagúti üregnyitást követően 6 

hónappal érte él a tercier, az új stabil feszültségállapotot. (8.4. ábra) 

Abban az esetben, ha a kőzetkörnyezet mindenfajta vízszintes elmozdulása gátolva van, azaz 

nincs lehetősége a kőzetkörnyezetnek elmozdulni, a megzavarást követően a nyugalmi 

feszültségállapot és az abból származó vízszintes feszültség terheli a szerkezetet. A borehole 

cellával folytatott vizsgálatommal ezt az állapotot vizsgáltam. A vizsgálat eredményeit idő-

nyomás grafikonon ábrázoltam. A mérés eredményeként megállapítom, hogy a vízszintes 

elmozdulással nem járó megzavarást követően megközelítőleg 1 évre van szükség, hogy a 

kőzetkörnyezetben felépüljön újra a vízszintes nyugalmi feszültség értéke. Azaz 

megközelítőleg 1 évvel az elmozdulást nem okozó megzavarást követően a szerkezetet a 

vízszintes nyugalmi feszültség terheli (8.5. ábra). 
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8.4. ábra Kőzetnyomásmérések- Radiális és tangenciális irányban 

 

 

8.5. ábra Borehole cellából származó idő- nyomás grafikon 
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V. A nyugalmi földnyomásszorzó értékének meghatározásához a borehole cella által és a 

Selfboring Pressuremeter által mért eredményeket használtam fel. A vizsgálat során nemcsak 

a nyugalmi földnyomásszorzó értékét határoztam meg, hanem a mélységbeli alakulását is 

vizsgáltam.  

Megállapítottam, hogy a kiscelli agyagban a nyugalmi földnyomásszorzó értéke 1,2 és 2,5 

között a mélység függvényében változik. (8.6 ábra) 

 

 

8.6. ábra Nyugalmi földnyomásszorzó értéke a mélység függvényében 

 (az ábra megegyezik a 7.12 számú ábrával) 
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9 Új tudományos eredmények 

 

A megfogalmazott új tudományos eredményeket 6 tézisben foglaltam össze. A 

megállapításaimat tartalmazó publikációimat [szögletes zárójelben] adom meg. 

 

1. TÉZIS: TÚLKONSZOLIDÁLTSÁG MÉRTÉKE 

Mérésekkel meghatároztam a túlkonszolidáltság mértékét a kiscelli agyagban, melynek értéke 

a mélységgel változik. A kiscelli agyagot közel 400 méter vastag takaróréteg fedte, mely az 

erózió hatásának következtében lepusztult. Megállapításom alapján, a kiscelli agyagban mért 

túlkonszolidáltság foka, 10<OCR<16, a mélység függvényében változik. A kiscelli agyag 

erősen túlkonszolidált. [5][7] 

 

2. TÉZIS: NYUGALMI VÍZSZINTES FESZÜLTSÉG ÉRTÉKE 

A kiscelli agyagban végzett kísérleteim alapján megállapítom, hogy a nyugalmi vízszintes 

földnyomás értéke 270 és 1100 kPa között változik a mélység függvényében.  A nyugalmi 

vízszintes feszültség értéke nem határozható meg klasszikus talajmechanikai számítási 

módszerekkel. Értéke túlkonszolidált kőzetekre vonatkozó számítási eljárással is csak erősen 

közelítő eredményt ad. Meghatározásának megfelelő módja a helyszíni vizsgálat, mérés. 

[4][7][8] 

 

3. TÉZIS: A NYUGALMI VÍZSZINTES FESZÜLTSÉG IRÁNYÍTOTTSÁG 

A kiscelli agyagban végzett méréseim alapján megállapítom, hogy egy metszet 4 eltérő 

irányában meghatározott feszültségek értékei egy ellipszisen helyezkednek el. Az általam 

mért vízszintes metszethez tartozó feszültségek értékei egy ellipszisen helyezkednek el, mely 

ellipszisnek a nagytengelye északnyugati irányítottságú. [5][6][8] 

 

4. TÉZIS: A VÍZSZINTES FESZÜLTSÉG ÉRTÉKE AZ IDŐ FÜGGVÉNYÉBEN 

A vízszintes feszültség értékének változását vizsgáló mérési sorozataim során 

megállapítottam, hogy a kiscelli agyagban eltérő idő szükséges a vízszintes feszültségek 
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értékének kialakulásához abban az esetben, ha a kőzetrétegben okozott megzavarás vízszintes 

mozgást lehetővé tesz vagy a vízszintes mozgás teljesen mértékben gátolva van. 

4.1 ALTÉZIS: Amikor a kőzetréteg megzavarása lehetővé teszi a vízszintes irányú 

elmozdulások kialakulását, abban az esetben nem beszélhetünk nyugalmi vízszintes feszültség 

kialakulásáról, tercier, azaz új stabil egyensúlyi állapot alakul ki. A méréssel igazoltam, hogy 

a tercier feszültségállapot kialakulásához a kőzetréteg megzavarását követően mintegy, kb. 6 

hónapra van szükség.[3][5] 

4.2 ALTÉZIS: Amikor a kőzetréteg megzavarása nem teszi lehetővé a vízszintes irányú 

elmozdulások kialakulását, abban az esetben a nyugalmi vízszintes feszültségek épülnek fel és 

terhelik a megépített merev szerkezetet. A méréssel igazoltam, hogy a nyugalmi 

feszültségállapot visszaépüléséhez a kőzetréteg megzavarását követően mintegy, kb. 12 

hónapra, azaz 1 évre van szükség.[4][6] 

 

5. TÉZIS: NYUGALMI FÖLDNYOMÁSSZORZÓ ÉRTÉKE 

A kutatásom során végzett mérések eredményeinek feldolgozását követően megállapítottam a 

kiscelli agyagban a vízszintes és a függőleges feszültségek értékét. Majd a vízszintes és 

függőleges feszültségek értékének helyszíni vizsgálatokkal, mérésekkel történő 

meghatározását követően meghatároztam a kiscelli agyagban a nyugalmi földnyomásszorzó 

értéke, mely 1,2 és 2,5 között a mélység függvényében változik.[6][7][8]  
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10 Eredmények alkalmazhatósága 

 

Mérésekkel alátámasztott megállapításaim iránymutatást jelentenek a kiscelli agyagban épített 

szerkezetek tervezéséhez és a kivitelezéshez. Felhívja a figyelmet a túlkonszolidált 

kőzetrétegek viselkedésére, a vízszintes feszültségek helyszíni mérésekkel történő 

meghatározására.  

Kutatásom eredményeképpen kapott új tudományos eredmények lehetővé teszik a kiscelli 

agyagban tervezendő és kivitelezendő szerkezetek biztonságos, gazdaságosabb 

megvalósítását. 

11 Jövőbeli kutatási javaslat 

 

Kutatási eredményeim alapján alábbi kutatási irányok hozhatnak új tudományos 

eredményeket: 

• túlkonszolidált kőzetekben épített alagutak falazatainak elmozdulásai, alakváltozása, 

• alagútfalazat méretezési elvének kidolgozása túlkonszolidált kőzetekben, különböző 

λ0 értékek figyelembevételével, 

• túlkonszolidáltság hatása a résfalak elmozdulására, alakváltozására, 

• résfalak állékonyságának vizsgálata különböző λ0 értékek feltételezésével. 
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Függelék



 

 

 

13.1 Függelék a 2. fejezethez 

Jelmagyarázat: 1. dolomit; 2. mészkő; 3. homokos mészkő; 4. édesvízi mészkő; 5. kavics, 6. kovás mészkő; 
7. homok; 8. agyag;8.sárga; 10. lemezes agyag; 11. tufa; 12. tektonikai fázis paroxizmusa (A-ausztriai, L-

larámi, P-pireneusi, Sz-szávai, S-stájer, R-rodáni); 13. felgyűrődés, kiemelkedés; 14. vulkanizmus; 15. 
tönkösödés, karsztosodás; 16. extenziós tektonika; 17. intnzív törmelékképződés; 18. folyómeder 

bevágódás. Rövidítések (kronosztratigráfiai oszlop): Priab. –priabonai; L. – langhi; Ser. – serravali; Mess. 
– messinai; Egg. – eggenburgi; O. – ottnangi; K. – kárpáti; Sz. szarmata; Pont. – pontusi. 

 

1. ábra függelékben A budai oldal földtani felépítésének elvi rétegoszlopa 

 (Geovil Kft, 2008) 
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2. ábra függelékben 6., 7. magminta 

 

 

3. ábra függelékben 3., 4., 5., 6. Magminta 

 

6. magminta 

11,9-13,4 m  

5. magminta 

10,4-11,9 m  

4. magminta 

8,9-10,4 m  

3. magminta 

7,4-8,9 m  

7. magminta 

13,4-15,0 m  

6. magminta 

11,9-13,4 m  



Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a túlkonszolidált kiscelli agyagban                                                              Horváth-Kálmán Eszter 

III 

 

 

4. ábra függelékben 1., 2. magminta 

  

1. magminta 

4,8-5,9 m  

2. magminta 

5,9-7,4 m  
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13.2 Függelék az 5. fejezethez 

 

 

5. ábra függelékben Kalibrációs görbe R1 jelű radiális cellához 
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6. ábra függelékben Kalibrációs görbe R1-1 jelű radiális cellához 
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7. ábra függelékben Kalibrációs görbe R2 jelű radiális cellához 
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8. ábra függelékben Kalibrációs görbe az R2-1 jelű radiális cellához 
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9. ábra függelékben Kalibrációs görbe az R3 jelű radiális cellához 
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10. ábra függelékben Kalibrációs görbe az R3 jelű radiális cellához 
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11. ábra függelékben Kalibrációs görbe az R3-1 jelű radiális cellához 
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13.3 Függelék a 6. fejezethez 

 

 

12. ábra függelékben Kalibrációs görbe az 1. jelű cellához/Borehole cella 
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13. ábra függelékben Kalibrációs görbe a 2. jelű cellához/ Borehole cella 
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14. ábra függelékben Kalibrációs görbe a 3. jelű cellához/Borehole cella 
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15. ábra függelékben Kalibrációs görbe a 4. jelű cellához/Borehole cella 
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16. ábra függelékben Kalibrációs görbe az 5. jelű cellához/Borehole cella 
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