BUDAI EOCÉN ÉS OLIGOCÉN KORÚ AGYAGTARTALMÚ
KŐZETEK MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE

Görög Péter
okl. építőmérnök, közgazdász

Ph.D. értekezés

Tudományos vezető:
Dr. Török Ákos
egyetemi docens

Budapest, 2008.

TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK
Összefoglalás............................................................................................................................................ 4
Summary.................................................................................................................................................. 5
1.
Bevezetés, célkitűzések.................................................................................................................. 6
2.
Módszertan, irodalmi áttekintés .................................................................................................. 8
2.1.
Adatgyűjtés és adatfeldolgozás.................................................................................................. 8
2.2.
Kőzetmechanikai vizsgálatok..................................................................................................... 9
2.2.1. Laboratóriumi vizsgálatok .................................................................................................... 9
2.2.2. Helyszíni tagoltsági vizsgálatok ......................................................................................... 11
2.2.3. Kőzettestosztályozás........................................................................................................... 12
2.3.
Számítógépes modellezés......................................................................................................... 13
3.
A budai agyag tartalmú kőzetek mérnökgeológiája................................................................. 14
3.1.
A budai oldal általános mérnökgeológiai jellemzése .............................................................. 14
3.1.1. A Budai-hegység kialakulása, kiemelve a két vizsgált kőzet keletkezését ......................... 14
3.1.2. A budai márga és a kiscelli agyag Buda építésföldtanában ................................................ 15
3.2.
Budai márga ............................................................................................................................ 16
3.2.1. A budai márga kora és képződése....................................................................................... 16
3.2.2. A budai márga típusai ......................................................................................................... 17
3.2.3. A budai márga előfordulása a Budai-hegységben............................................................... 18
3.2.4. A budai márga a mérnöki gyakorlatban.............................................................................. 19
3.3.
Tardi agyag ............................................................................................................................. 20
3.4.
Kiscelli agyag .......................................................................................................................... 20
3.4.1. A kiscelli agyag kora és képződése..................................................................................... 20
3.4.2. A kiscelli agyag típusai....................................................................................................... 21
3.4.3. A kiscelli agyag előfordulása a Budai-hegységben ............................................................ 22
3.4.4. A kiscelli agyag a mérnöki gyakorlatban............................................................................ 22
4.
A budai márga fizikai tulajdonságai.......................................................................................... 24
4.1.
A budai márga kőzetfizikai jellemzői....................................................................................... 24
4.1.1. A márga mint közepesen szilárd kőzet ............................................................................... 24
4.1.2. A márga mint talaj .............................................................................................................. 30
4.2.
A vizsgált adatok területi alapon történő összehasonlítása ..................................................... 30
4.3.
A budai márga kőzettest osztályozása és szilárdsági tulajdonságai........................................ 32
4.3.1. A GSI osztályozási mód alkalmazása budai márga kőzettestre .......................................... 32
4.3.2. A budai márga kőzettest szilárdsági értékelése................................................................... 36
4.4.
Szabadon álló márgafal modellezése....................................................................................... 39
5.
A kiscelli agyag fizikai tulajdonságai......................................................................................... 41
5.1.
A kiscelli agyag talajfizikai jellemzői ...................................................................................... 41
5.1.1. A kiscelli agyag összetétele ................................................................................................ 42
5.1.2. A mélységgel kapcsolatos összefüggések........................................................................... 42
5.1.3. A testsűrűség összefüggései................................................................................................ 44
5.1.4. A képlékenységi diagram értékelése................................................................................... 46
5.1.5. Az összenyomódási és a rugalmassági modulussal kapcsolatos összefüggések ................. 47
5.1.6. A nyírószilárdsági jellemzőkkel kapcsolatos összefüggések .............................................. 49
5.2.
A vizsgált adatok területi alapon történő összehasonlítása ..................................................... 50
6.
Esettanulmányok a kőzetkörnyezet modellezésére................................................................... 54
6.1.
A Gellért-hegy É-i lábánál budai márgába mélyítendő munkagödör vizsgálata..................... 54
6.1.1. Feltárásos kutatás áttekintése.............................................................................................. 54
6.1.2. Feltárások kiértékelése, a GSI érték meghatározása ........................................................... 55
6.1.3. Kőzetfizikai vizsgálatok eredményei .................................................................................. 57
6.1.4. Kőzettest értékelése, a modell bemenő adatainak meghatározása ...................................... 57
6.1.5. Modell felépítése, a biztonsági tényező meghatározása...................................................... 58

2

TARTALOMJEGYZÉK
6.2.
A Várhegy DNY-i lejtőjén tervezett mélygarázs vizsgálata ..................................................... 59
6.2.1. Feltárások bemutatása......................................................................................................... 59
6.2.2. Feltárások kiértékelése, a GSI érték meghatározása ........................................................... 60
6.2.3. Kőzetfizikai vizsgálatok eredményei .................................................................................. 61
6.2.4. Kőzettest értékelése, a modell bemenő adatainak meghatározása ...................................... 62
6.2.5. Összefoglalás ...................................................................................................................... 62
7.
Eredmények, tézisek.................................................................................................................... 63
7.1.
1. tézis...................................................................................................................................... 63
7.2.
2. tézis...................................................................................................................................... 63
7.3.
3. tézis...................................................................................................................................... 63
7.4.
4. tézis...................................................................................................................................... 64
7.5.
5. tézis...................................................................................................................................... 64
8.
Köszönetnyilvánítás..................................................................................................................... 65
9.
Irodalmi hivatkozások ................................................................................................................ 66
FÜGGELÉKEK .................................................................................................................................... 72
1. Függelék: Jelölések
2. Függelék: Kőzettest-osztályozási módszerek
3. Függelék: Ábrák
4. Függelék: Táblázatok
A függelék irodalmi hivatkozásai
Ábrák és táblázatok jegyzéke

3

ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalás
A budai oldal két legjellemzőbb kőzettípusa a budai márga és a kiscelli agyag.
Mindkettő nagyon változatos, különböző megjelenési formáik léteznek. A kiscelli agyag a
legtöbb esetben geotechnikai értelemben vett talajként viselkedik, de előfordul olyan változata
is, amely már gyenge szilárdságú kőzetnek tekinthető. A budai márga legnagyobbrészt
kőzetként viselkedik, de előfordul, hogy a mállott részei, már plasztikus agyagként kezelhetőek.
Budapest területén előforduló kőzetek közül ez a két kőzetváltozat az, amelyiken jól
vizsgálható a talaj és a kőzet közötti átmenet.
A kiscelli agyagot kőzetmechanikai módszerekkel keveset vizsgálták, ezért ilyen téren
jóformán csak a saját vizsgálatokra hagyatkozhattam. A budai márgából a legtöbb esetben
kőzetmechanikai vizsgálatok készülnek, így a talajmechanikai vizsgálatával nem foglalkozik a
dolgozat. A két kőzettípusból csaknem 4000 adatot dolgoz fel az értekezés, amely több mint
900 kőzetminta vizsgálatából származik, ezek közül kőzettípusonként 200-200 darab saját
eredmény.
Az összegyűjtött és a vizsgált fizikai jellemzők között, mind a budai márgára, mind a
kiscelli agyagra vonatkozóan statisztikai módszerekkel összefüggéseket mutat be a dolgozat. A
budai márga kőzettest szilárdsági jellemzőinek meghatározását is ismerteti, de a kiscelli
agyagnál a mérnöki gyakorlatban ritkán értelmezhető a kőzettest, ezért ennek vizsgálatát nem
tartalmazza az értekezés. A talaj-kőzet átmenet megközelítése a kőzet oldaláról történt.
Mind a budai márgára, mind a kiscelli agyagra vonatkozóan egyirányú nyomószilárdság
és a rugalmassági modulus, illetve a testsűrűség és a rugalmassági modulus kapcsolatát leíró
egyenletek születtek meg. A budai márga légszáraz és vízzel telített állapotában mért fizikai
paraméterei közötti összefüggések is elkészültek. A budai márga esetén az ultrahang-terjedési
sebesség és a testsűrűség, valamint egyirányú nyomószilárdság értékei közötti összefüggésekre
is kitér a dolgozat. A kiscelli agyagnál a mintavételi mélység és a tömeg-összetételi jellemzők
(hézagtényező, testsűrűség) közötti kapcsolatok elemzése, valamint két összefüggés készült a
sárga és szürke kiscelli agyag összenyomódási modulusának becslésére a konzisztencia index
függvényében. A vizsgált minták Buda különböző területeiről származnak, ezért mindkét típusú
kőzetnél elkészült az egyes fizikai jellemzők területi jellegű összefüggéseinek vizsgálata.
A budai márga kőzettest általában heterogén: mészmárgából, márgából és
agyagmárgából, illetve ezek mállott változataiból épül fel. A heterogén kőzettestre vonatkozó
GSI (Geológiai Szilárdsági Index) grafikon alapján, elméleti úton a budai márga
jellegzetességeihez igazodó módosított grafikon készült, amivel a budai márga kőzettestek
osztályozása egyszerűbben elvégezhető, ehhez a kőzettömb szilárdsági jellemzői mellett a
tagoltságok figyelembe vétele szükséges.
A GSI érték és a kőzettömb szilárdsági jellemzői (egyirányú nyomószilárdság, HoekBrown-állandó) ismeretében a Hoek-Brown-törési kritérium segítségével meghatározhatók a
kőzettest szilárdsági jellemzői. Grafikonok készültek, amelyek alapján a GSI érték és a
kőzettömb egyirányú nyomószilárdsága alapján egyszerűen meghatározható a kőzettest
nyírószilárdsága. A grafikonok a budai márgára felállított egyirányú nyomószilárdságpontszilárdság összefüggés felhasználásával alkalmasak olyan rossz állapotú kőzettestek
értékelésére is, amelyeken nyomószilárdság méréseket nem lehet elvégezni.
Szabadon álló átlagos szilárdságú kőzettömbökből felépülő budai márga fal
állékonysági biztonságának becslésére szolgáló grafikon is készült, amely a biztonságot a GSI
érték és a fal magasságának függvényében mutatja.
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SUMMARY

Summary
The Buda Marl and the Kiscell Clay are the most common rock types of Buda. Although
the Kiscell Clay behaves like a soil from geotechnical point of view, some varieties also exist
which are considered as weak rock. The Buda Marl is a solid rock, but weathered zones of it
can be investigated as plastic clays. From this point of view both rock types are appropriate to
show the transition between rock and soil.
It is often difficult to use rock mechanical methods to analyse the Kiscell Clay, due to its
plasticity, but during this study it was possible to perform rock mechanical tests on strongly
consolidated rock-like cylindrical test specimens. Meanwhile all samples from the Buda Marl
were tested by rock mechanical methods and soil mechanical laboratory analyses were not
carried out within the frame of this research. Altogether almost 4000 data were encountered for
the analyses, which came from the laboratory investigations of more than 900 samples. 200-200
testings for each rock type are considered as the own laboratory results.
Relationships between physical properties were calculated for the Buda Marl and the
Kiscell Clay. Rock mass and strength parameters of the Buda Marl were determined, but the
thesis does not include rock mass parameters of the Kiscell Clay since in engineering practice it
is very rarely used. The hard soil – soft rock relationship was analysed from rock mechanical
point of view and not from soil mechanical one.
The correlation between the compressive strength and Young-modulus; and between the
density and Young-modulus; and between the density and Young-modulus were analysed both
for the Buda Marl and for the Kiscell Clay. In case of the Buda Marl relationships were found
between the air-dried and water saturated values of these physical properties. The correlation
between the ultrasonic wave propagation velocity and the density or the compressive strength
of the Buda Marl were analysed as well. Correlations between the sample depth and the mass
composition properties (void ratio, density) were found and two relations were made to estimate
the coefficient of compressibility of the yellow and grey part of the Kiscell Clay also as a
function of the consistency index. The investigated data are from different locations of Buda,
therefore the geographical analyses of individual physical properties of both rocks were made.
After the evaluation of the strength properties of the intact part of the Buda Marl, the
evaluation of the rock mass were made by a rock mass classification method; the GSI
(Geological Strength Index).
The rock mass of the Buda Marl is usually heterogeneous: it consists of calcareous marl,
marl and clayey marl, and their weathered counterparts. A new GSI based chart of the Buda
Marl rock masses was designed by using rock mechanical theories and considerations.
The strength parameters of the rock mass can be estimated by using the Hoek-Brown
failure criterion. For these calculations the laboratory strength (compressive) and GSI values
are needed as input parameters. Charts were made to estimate the strength properties of the rock
mass of the Buda Marl as a function of the GSI value and the compressive strength of the intact
rock. By using these charts one can estimate the strength properties of poor quality rock masses
as well can find relationship between compressive strength and point load values.
An other chart was compiled to estimate the safety factor of a free standing Buda Marl
wall, which consists of rock blocks with average strength in the function of the GSI value and
the height of the wall.
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1. Bevezetés, célkitűzések
Napjainkban minden nagyobb létesítmény építése előtt a kőzetkörnyezettel való
kölcsönhatást számítógépes modellekkel próbáljuk minél pontosabban leírni és előre jelezni.
Budapesten is egyre több beruházás készül, és mivel a budai oldalon ezek legnagyobb része
kiscelli agyag vagy budai márga kőzetkörnyezetbe kerül, így e két kőzettípus vizsgálata nagyon
időszerű és fontos. Mindkettőnek sokféle megjelenési formája van, és ennek következtében
eltérően viselkednek, fizikai tulajdonságaik meghatározása különböző módszerekkel történhet.
A kiscelli agyag legtöbb esetben plasztikus kőzetként viselkedik és ugyanígy a budai márga
felső agyagos mállott zónája is, így vizsgálatuk talajmechanikai módszerekkel végezhető. A
mélyebben elhelyezkedő kiscelli agyag inkább márgás megjelenésű, sokszor az irodalomban
kiscelli agyagmárgának is hívják. Az elég szilárd kiscelli agyag (agyagmárga), illetve a kőzetek
között közepes szilárdságúként jellemezhető budai mészmárga és agyagmárga fizikai
paraméterei kőzetmechanikai módszerekkel határozhatóak meg. A plasztikus tulajdonságokkal
rendelkező agyagos kőzetek és a már szilárdnak tekinthető agyagmárga között mindig van
átmeneti szakasz, amikor sem az általános kőzetmechanikai, sem a talajmechanikai módszerek
nem alkalmazhatóak eredményesen. Meg kell jegyezni, hogy egy magminta, ún. zavartalan
minta sem tekinthető a környezetben megjelenő kőzettel azonosnak, így a laboratóriumi
vizsgálatokkal kapott szilárdsági jellemzők csak közelítik a természetben megjelenő kőzetek
jellemzőit.
A dolgozatom a mérnökgeológiai feltárástól a számítógépes modellalkotásig követi
végig a tervezéshez szükséges adatgyűjtési és feldolgozási folyamatot, kiemelve a kőzettömb és
a kőzettest szilárdsági tulajdonságainak meghatározását.
Az oligocén és eocén agyagtartalmú kőzetek mérnökgeológiai értékelése során a kiscelli
agyaggal és a budai márgával foglalkoztam részletesen, a harmadik ilyen típusú kőzet, a tardi
agyag vizsgálatát nem foglalja magába a munkám, hiszen ez az előző kettőhöz képest kevésbé
elterjedt, sokszor nehezen ismerhető fel, így a fizikai tulajdonságait jellemző adatok is
korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.
Mind a budai márga, mind a kiscelli agyag esetében összegyűjtöttem a fizikai
jellemzőiket, az összegyűjtött adatokat saját vizsgálatokkal egészítettem ki és a statisztikai
módszerekkel értékeltem. Értekezésem egyik fő célja, hogy a két vizsgált kőzetnél statisztikai
alapon, elméleti megfontolásokat figyelembe véve, olyan összefüggéseket állítsak fel, amelyek
segítségével az egyszerűen meghatározható fizikai jellemzők alapján becsülhetők a kőzetek
szilárdsági jellemzői, illetve a légszáraz állapotban végzett vizsgálati eredményekből
következtetni lehessen a kőzet telített állapotú viselkedésére. Az azonos jellegű kőzetek területi
alapú statisztikai értékelését is elvégeztem. További célom egy olyan módszer kidolgozása volt,
amelynek alapján a budai márga kőzettest szilárdsági jellemzői egyszerűen meghatározhatók
akkor is, amikor a kőzettest olyan gyenge állapotú, hogy a szokásos laboratóriumi vizsgálatok
nem alkalmazhatóak a kőzettömb jellemzésére.
A kőzetmechanikában a laboratóriumi vizsgálatok a kőzettömb tulajdonságairól adnak
részletes képet, a modell bemenő adatainak meghatározásához a létesítmény
kőzetkörnyezetének tagoltsági jellemzőit is meg kell határozni. A laboratóriumi eredmények és
tagoltsági jellemzők ismeretében lehet a kőzettest szilárdsági paramétereit megadni. A
mérnökgeológia egyik célja, hogy a kőzettömb szilárdsági jellemzői és a tagoltsági jellemzők
alapján minél használhatóbb és egyszerűbb összefüggéseket alkalmazzon a kőzettest
szilárdságának meghatározására. Külföldi analógiák alapján ezért kidolgoztam egy olyan, új, a
budai márga kőzettestekre vonatkozó módszert, melynek segítségével a különböző tagoltságú
kőzettestek szilárdsági paraméterei könnyen meghatározhatók.
A kiscelli agyagnál számos laboratóriumi vizsgálati eredményt gyűjtöttem össze, és
emellett a szürke kiscelli agyag esetében kőzetmechanikai vizsgálatokat is végeztem és az
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eredményeket kiértékeltem. A kiscelli agyag sárga és szürke változatának fizikai jellemzőire
vonatkozó összefüggéseket külön vizsgáltam. A kiscelli agyag plasztikus tulajdonságai miatt
legtöbbször a kőzettestet és kőzettömböt nem lehet elkülöníteni, így a kiscelli agyagnál nem
foglalkoztam a kőzettest értékelésével.
Végezetül a dolgozatban két esettanulmányt mutatok be az általam kidolgozott
módszerek gyakorlati alkalmazhatóságára.
A dolgozat a kőzetmechanika és talajmechanika határterületével foglalkozik, a két
tudományterületnek sok esetben eltér a jelölésrendszere. Az egységes megjelenés érdekében az
eltérő jelölések, megnevezések esetén a kőzetmechanikai jelölésrendszert használom. Az
1. Függelékben szerepelnek a dolgozatban használt jelölések.
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2. Módszertan, irodalmi áttekintés
2.1.

Adatgyűjtés és adatfeldolgozás
A dolgozat eredményeinek egy része a két kőzet fizikai paramétereinek adatgyűjtéséből
és az adatok feldolgozásából származik. Több ezer – a vizsgált kőzetekre vonatkozó – adatot
gyűjtöttem össze és dolgoztam fel, természetesen számos saját vizsgálatot és kiértékelést is
végeztem (1. táblázat). A feldolgozott adatok több mint 900 db minta vizsgálatából származnak.
budai márga
kiscelli agyag

Összes adat
1390
2420

Saját vizsgálatok
200
200

1. táblázat. A feldolgozott adatok

A budai márga esetében az összegyűjtött adatok és az általam végzett laborvizsgálati
eredmények csaknem mindegyike az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék kőzetfizikai
laboratóriumában készült. Ez szerencsés eset, ugyanis az adatok statisztikai paramétereit nem
terhelik a különböző laboratóriumok különböző bizonytalanságainak hatásai.
A kiscelli agyag esetében az általam összegyűjtött fizikai paraméterek vizsgálata több
laboratóriumban készült: Főmterv Rt., Geohidro Kft., Mélyépterv Rt., ami a meghatározott
statisztikai paramétereket bizonytalan mértékű hibával terheli. A kiscelli agyag szürke
márgásodott részén végzett kőzetfizikai vizsgálatokat szintén az Építőanyagok és
Mérnökgeológia Tanszék laboratóriumában készítettem.
Az összegyűjtött, illetve saját vizsgálatból származó adatokat az MS Excel szoftver
statisztikai csomagjával dolgoztam fel. A statisztikai vizsgálatokhoz főleg a geostatisztikával
foglalkozó hazai irodalmat tekintettem át és emellett külföldi irodalmat is kerestem.
Rétháti (1985) szerint korábbi talajvizsgálatok adatainak statisztikai értékelése hasznos
többletinformációt adhat új létesítmények tervezéséhez, különösen akkor, amikor geológiailag
jól lehatárolható nagy kiterjedésű és viszonylag homogén rétegekről van szó. A geológiailag jó
lehatárolható és homogén rétegekre példaként a londoni agyagot (London clay) és a budai
márgát hozta, de ennek a követelménynek eleget tesz a kiscelli agyag is. Carter és Bentley
(1991) írja könyvének előszavában, hogy geológusoktól és mérnököktől gyakran várnak el
javaslatokat a talajok viselkedésére akkor is, ha nagyon kevés laborvizsgálat készült, vagy
egyáltalán nem áll rendelkezésre laborvizsgálat. Ez esetben egyedül, korábbi vizsgálatok
adataira lehet hagyatkozni, ekkor nagymértékben megkönnyíti az adatszolgáltatást, ha ismert az
adott réteg egyes fizikai tulajdonságainak az egymáshoz való viszonya, amit kizárólag
matematikai statisztikai módszerekkel lehet meghatározni. Szabó (1976) megállapította, hogy a
matematikai statisztika módszerével a képződményeket átfogóan tudjuk jellemezni és értékes
összehasonlító vizsgálatokat végezhetünk. Carter és Bentley (1991) a jellegzetes angol talajok,
többek között a „London clay” fizikai jellemzői között dolgozott ki összefüggéseket.
Magyarországon nagy települések altalajának statisztikai értékelését Rétháti és Ungár (1978)
mutatta be Szeged példáján. Emellett számos terület, vagy jellegzetes kőzettípus statisztikai
értékelése is elkészült. Boros és Cserny (1983) a Balaton környékének negyedidőszaki
képződményeit, Kéri (1978) pedig a Salgótarján környéki üledékeket vizsgálta. Kaszab (1987)
Szeged és környéke felszínközeli üledékeinek építésföldtani összefüggéseit tekintette át az
egyes fizikai paraméterek közötti kapcsolat elemzésével. Paál több cikkében közölte a kiscelli
agyag, illetve a budai márga erősen mállott, agyagosodott részének statisztikai elemzését (Paál
1974, 1975, 1976). Kőzetek fizikai jellemzőinek statisztikai vizsgálatára példa Vásárhelyi
(2005) durva mészkövekkel foglalkozó, illetve Tiryaki (2008) az egyirányú nyomószilárdság és
a rugalmassági modulus statisztikai módszerekkel történő meghatározásáról írt cikke.
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2.2.

Kőzetmechanikai vizsgálatok
A mérnökgeológiában a kőzetkörnyezet, amellyel a mérnök által tervezett létesítmény
kölcsönhatásban van, csaknem minden esetben inhomogén, így fizikai paraméterei nehezen
számszerűsíthetők. A legtöbb esetben, laboratóriumi környezetben a kőzettestből begyűjtött
kőzettömb fizikai paramétereit tudjuk megfelelő pontossággal meghatározni, de ez nem
jellemzi kellően a valóságban előforduló inhomogén kőzettestet. Így a kőzetmechanikai
vizsgálatok két részre bonthatóak, a laboratóriumban kőzettömbön végrehajtott vizsgálatokra és
általában a helyszínen vagy magfúrásos rétegsoron végzett tagoltsági vizsgálatokra. A tagoltság
jelenti a kapcsolatot a homogén kőzettömb és az inhomogén kőzettest között (Gálos és Kertész
1989).
Laza üledékes kőzetkörnyezet esetén maga a kőzetkörnyezet szintén ritkán tekinthető
homogénnek. Itt azonban nem definiálható sem a kőzettömb, sem a tagoltság, így a vizsgálati
módszerek is mások. Laza üledékes kőzetek (talajok) esetén is megkülönböztetünk statikus és
dinamikus jellemzőket. A statikus jellemzők közé a talajok osztályozására, összetételére,
állapotára vonatkozó paraméterek tartoznak, a dinamikus jellemzők pedig a talajok külső
hatásokkal szembeni viselkedését írják le (Kabai 1988). A laza üledékes kőzetek
talajmechanikai besorolása az azonosító vizsgálatok alapján történik, azonban ez a besorolás
nem mindig egyezik meg a geológiai, ásványtani összetétel alapján megállapított besorolással.
2.2.1.
Laboratóriumi vizsgálatok
Tömegösszetételi vizsgálatokon értjük a sűrűségi, a tömörségi és a víztartalmi
tulajdonságok meghatározását, amely az MSZ EN 1936:2000 számú „Természetes építőkövek
vizsgálata. Az anyagsűrűség, a testsűrűség, a nyílt porozitás és az összes porozitás
meghatározása” című szabvány szerinti háromfázisú kőzetmodellt (Gálos és Kertész 1981)
veszi figyelembe. A fúrómagokból kialakított próbatestek testsűrűségének meghatározására és a
víztartalmi jellemzők meghatározására a fenti szabvány ad iránymutatást.
Szilárdsági és alakváltozási vizsgálatok közül az egyirányú nyomószilárdság
meghatározását az MSZ 1926:2000 számú „Természetes építőkövek vizsgálata,
nyomószilárdság meghatározása” című szabvány írja le. A rugalmassági modulus és a Poisson
tényező meghatározásához az egyirányú nyomószilárdság vizsgálatot hossz- és keresztirányú
alakváltozás-méréssel kell kiegészíteni, melyre iránymutatást ad az ISRM (1978) is. A
rugalmassági modulust és a Poisson tényezőt az alakváltozás-mérések eredményeként kapott
σ – ε és az εaxiális – εlaterális görbék alapján határoztam meg. A nyomószilárdság értékeit és ezáltal
az eredmények összehasonlíthatóságát befolyásolja a vizsgált próbatestek mérete. E hatás
elkerülésére az eredményeket 2:1 magasság – átmérő arányú és 50 mm átmérőjű próbatestekre
vonatkoztattam. A 2.1. összefüggés segítségével bármilyen arányú próbatesten mért egyirányú
nyomószilárdság átszámolható 2:1 arányú, 50 mm átmérőjűre, magyarul lásd Gálos és
Vásárhelyi 2006.

σ c ( 2:1);(50) =

σ c d 0,18

[2.1]
d
1,78 + 0,485
h
A 2.1. összefüggésben „σc” a mért nyomószilárdság, „d” [mm] a vizsgált próbatest átmérője,
„h” [mm] pedig a magassága.
A húzószilárdsági vizsgálatok elvégzéséhez az MSZ 18285/2 számú „Közvetett
húzóvizsgálat” című szabvány ad iránymutatást, amely megegyezik az ISRM (1981)
ajánlásával.

9

MÓDSZERTAN, IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Pontszilárdság vizsgálata esetén a terhet nem két párhuzamos felületen, hanem kúpos
kialakítású acél nyomófejen közöljük (2.1. ábra). A pontterheléses vizsgálat szerepel az ISRM
(1985) ajánlásában, előnye, hogy szabálytalan próbatesten és helyszínen is elvégezhető.

2.1. ábra. Pontterheléses vizsgálat

A pontszilárdság számítása különböző alakú próbatestek esetén az egyenértékű átmérő
bevezetésével lehetséges, meghatározása a 2.2. összefüggés alapján történik (ISRM 1985).
πF
F
Is = 2 =
[2.2]
De 4 WD

Itt „F” [N] a törőerő, „De” [mm] az egyenértékű próbatest átmérője, „D” [mm] a
próbatest magassága, „W” [mm] a próbatest szélessége. A különböző alakú próbatestek
vizsgálatát és a méretek értelmezését a Függelék F3.1. ábrája mutatja (ISRM 1985).
A pontszilárdság értéke függ a próbatest méreteitől, így ennek is elkészítették az
átszámítását 50 mm egyenértékű átmérőre (ISRM 1985). Az átszámítás egyik lehetősége, hogy
az „Is” értékét megszorozzuk egy „f” korrekciós tényezővel, amely a 2.3. összefüggés
segítségével határozható meg.
0 , 45

⎛D ⎞
f =⎜ e⎟
[2.3]
⎝ 50 ⎠
A pontszilárdság egyszerűbben vizsgálható, mint az egyirányú nyomószilárdság, így
jelentőségénél fogva a két jellemző közötti kapcsolatot több szerző is vizsgálta. Az ilyen irányú
nemzetközi tapasztalatokat Gálos és Vásárhelyi (2006) foglalta össze.
A kőzetek ultrahangterjedési vizsgálatára az MSZ EN 14579:2005 „Természetes
építőkövek vizsgálati módszerei. A hangterjedés sebességének meghatározása” című szabvány
ad iránymutatást. A rugalmas hullámok terjedési sebessége nagymértékben függ a kőzetalkotó
szemcsék egymáshoz való kapcsolódásának minőségétől és mértékétől. A jobban konszolidált,
az alkotó ásványok között szilárd kapcsolattal rendelkező, rugalmas tömör kőzetek
hullámterjedési sebessége nagyobb, mint a laza repedezett kőzeteké (Egerer és Kertész 1993).
Ezért az ultrahangterjedési sebességből következtetni lehet a vizsgált kőzet testsűrűségére és
szilárdsági jellemzőire.
A triaxiális vizsgálatokat kőzeten ún. Hoek-cellában végeztem, az oldalnyomást kézi
nyomásszabályozóval adtam a próbatestre. A triaxiális vizsgálatot folytonos törési állapotban
lévő kőzetmintán magyarul Gálos és Vásárhelyi (1997) mutatta be, aminek az előnye, hogy a
törési határgörbe meghatározásához elegendő egy próbatest vizsgálata. Esetemben az ilyen
vizsgálatnak nem voltak meg a laboratóriumi feltételei, ezért a törési határgörbe
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meghatározásához minimum 10 db próbatesten végeztem el a vizsgálatot különböző
oldalnyomás alkalmazásával.
Laza üledékes kőzetek azonosító vizsgálatai MSZ EN ISO 14688-1,2 „Geotechnikai
vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása” c. szabványok alapján készültek. Az
azonosító vizsgálatokat agyagos kőzet lévén kizárólag plasztikus vizsgálattal végezték. A
további fizikai jellemzők (testsűrűség, hézagtényező, nyírószilárdsági jellemzők,
összenyomódási modulus) vizsgálatai a MSZ ENV 1997-2 „Eurocode 7: Geotechnikai tervezés.
Tervezés laboratóriumi vizsgálatok alapján” című szabvány ajánlásainak figyelembevételével
történt. A nyírószilárdsági jellemzők meghatározása triaxiális vizsgálatokkal, 0,2 mm/perc
terhelési sebességgel készült. A „márgásodott” kiscelli agyag egyirányú nyomószilárdság
vizsgálatainak nagy részét az Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszéken készítettem a
márgához hasonlóan MSZ 1926:2000 számú „Természetes építőkövek vizsgálata,
nyomószilárdság meghatározása” című szabvány szerint hossz- és keresztirányú alakváltozásméréssel kiegészített vizsgálattal. A rugalmassági modulust és a Poisson tényezőt ez esetben is
MS Excel táblázat segítségével a σ – ε és az εaxiális – εlaterális görbék alapján határoztam meg.
Helyszíni tagoltsági vizsgálatok
2.2.2.
A helyszíni vizsgálatok egyik csoportja a tagoltsági vizsgálatokat foglalja magába.
Ezenkívül a mérnökgeológiában számos helyszíni vizsgálatot alkalmaznak: a kőzettípus, a
mállottság, a települési mód, a kőzettest kiterjedésének megállapítását, és pl.: nagyobb alagutak
építésekor végeznek helyszíni szilárdság- és alakváltozás-méréseket is a kőzettesten, illetve
kőzettömb szilárdságának helyszíni megállapítása is lehetséges.
A tagoltságot meg lehet határozni a kőzettest felületén a tagoló felületek vizsgálatával.
Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a kőzet felszíne szabadon van, pl.: alagút, kőzetrézsű
esetén. A legtöbb esetben a kőzet mélyebben van és a tagoltságot a fúrómagkihozatal alapján,
vagy helyszíni geofizikai mérések segítségével tudjuk meghatározni.
Fúrómagkihozatal alapján több módszer ismert a tagoltság számszerűsítésére: az RQD
érték (Deere 1964), a C (Hansági vagy Kiruna) módszer (Hansági 1965, 1986), az
integrálgeometrai módszer (Gálos 1985), a wJd érték (Palmström 1996).
Gálos (1985) egy már létező feltárásokban lévő tagoltságok meghatározására
kifejlesztett módszert dolgozott át a tagoltság mértékének fúrómagból történő meghatározására
A tagoltság mértékét a tagoltsági felület fajlagos értékével „t” jellemzi. A tagoltság fajlagos
értéke a teljes magkihozatalú fúrómagból a hb-ha fúrómag szakaszon előforduló tagoló felületek
száma, „Ni” figyelembevételével az alábbiak szerint számolható (Gálos 1985):
hb

t=

2∑ N i
ha

hb − ha

[m

2

/ m3

]

[2.4].

A módszer segítségével lehetőség van a kőzettestek osztályozására is, amit a Függelék
F3.2. ábrája mutat be.
Az RQD (Rock Quality Designation) értéket Deere 1963-ban vezette be magfúrások
értékelésére és a kőzettest tagoltságának számszerűsítésére. A mérőszám a vizsgált
maghosszúság százalékában adja meg azoknak a magdaraboknak az összesített hosszát, „Σh10”,
melyek legalább 10 cm hosszúságúak:
∑ h10 100 [%]
RQD =
[2.5].
hb − ha
Az RQD érték a tagoltság számszerűsítésére szolgáló legelterjedtebb módszer. Az RQD
alapján nem csak a kőzettestek tagoltság szerinti osztályba sorolását lehet elvégezni, hanem az
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irodalomban számos összefüggés található a kőzettest alakváltozási modulusának (Erm)
meghatározására az RQD figyelembevételével. Zhang és Einstein 2004-ben készített a kőzettest
alakváltozási modulusa és az RQD érték közötti összefüggéseket alsó, felső közelítésben és
átlagosan, amely figyelembe veszi a kőzettömb rugalmassági modulusát is. A 2.6. összefüggés
az általuk meghatározott átlagos egyenletet mutatja. Mindemellett a két legszélesebb körben
elterjedt kőzettestosztályozási módszer, az RMR és a Q módszer is az RQD értéket használja
legfontosabb bemenő adataként.
Erm / Ei = 100, 0186 RQD −1,91
[2.6]

Az RQD érték bár nagyon széles körben elterjedt és egyszerű a meghatározása, számos
korlátja is van. Az RQD érték érzéketlen a 10 cm-nél rövidebb maghosszakra, azaz az RQD
érték akkor is 0%, ha teljesen szétaprózódott a mag, és akkor is, ha éppen 10 cm-nél kicsit
rövidebb magdarabokból áll. Ugyanez a helyzet a 10 cm fölötti egybefüggő maghosszak esetén
is, az RQD érték akkor is 100%, ha csupa 10 cm-es magdarabból áll a fúrás, és akkor is, ha
néhány jóval hosszabb darabból (2.2. ábra). További korlátja, hogy nem tudja figyelembe venni
a fúrással párhuzamos tagoltságokat, illetve 54,7 mm-nél kisebb átmérőjű fúrások esetén nem
alkalmazható.

2.2. ábra. Az RQD érték minimum és maximum értékeinek szélsőségei (Palmström 2005)

Hansági (1965, 1986) alakította ki az ún. „C tényezőt”, amely lehetővé teszi 54 mm-nél
kisebb átmérőjű fúrásoknak is az értékelését. A „C tényező” meghatározása jóval bonyolultabb,
mint az RQD számítása, azonban az előzőnek több hátrányát is kiküszöböli. A „C tényező” a
„Cp” próbatest-tényezőnek és a „Cm” maghosszúság-tényezőnek a számtani átlagából
határozható meg, melyet Gálos és Vásárhelyi (2006) ismertet. A „C tényező” nagysága 0 és 1
között változik, 0, amikor nem lehetséges kialakítani próbatestet a fúrómagból és 1, ha a
fúrómag egyetlen (hb – ha) hosszúságú darabból áll. A C=1 érték a gyakorlatban csak nagyon
ritkán fordulhat elő. A „C tényező” alapján számítható a kőzettest szilárdsága a „C tényező” és
a laboratóriumban meghatározott kőzettömb szilárdságának szorzataként.
Palmström, hogy az RQD gyengeségeit kiküszöbölje, kialakított egy újabb tagoltság
számszerűsítésére vonatkozó módszert, bevezette a térfogati tagoltságszámot „Jv” (Palström
1982). A térfogati tagoltságszám azt mutatja meg, hogy 1 m3 kőzettestben mennyi a tagoltság
száma. „Jv” akkor határozható meg, ha a kőzettest tagolt felülete vizsgálható. Annak érdekében
hogy „Jv” értéke meghatározható legyen magfúrásból is Palmström (1996) bevezette a „wJd”
értéket, amit súlyozott tagoltsági értéknek nevezünk. A „wJd” érték azonosnak tekinthető a „Jv”
értékével (wJd ≈ Jv), és meghatározható kőzettest felületén és fúrásos feltárás esetén is. A
módszer alapja a tagoltságok iránya és a felszín vagy a tagoltságok iránya és a fúrás tengelye
közötti szögek meghatározása.
2.2.3.
Kőzettestosztályozás
A kőzettestosztályozás feladata, hogy a laboratóriumban vizsgált, kőzettömbre
vonatkozó kőzetfizikai paramétereket kiterjessze a kőzettestre, és az osztályozás alapján a
mérnök döntést tudjon hozni pl.: egy megtámasztó szerkezetről vagy a kőzettestről számszerű
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adatokat kapjon a további számításaihoz. Az előző részben bemutatott tagoltság
számszerűsítésére használható módszerek legtöbbje alkalmas osztályozásra is, azonban ezek
csupán egy paramétert vesznek figyelembe az osztályozás során, a tagoltságot. A kőzettest
tulajdonságai a legtöbb esetben nem csak a tagoltság miatt térnek el a kőzettömbétől, hanem
jelentősen befolyásolja a kőzettest szilárdsági paramétereit a tagoltságok nyitottsága,
kitöltöttsége, iránya és a víz jelenléte. Ezen paraméterek figyelembevételére számos kőzettestosztályozási módszert dolgoztak ki. Napjainkban a négy legelterjedtebb módszer az RMR, amit
Bieniawski 1973-ban vezetett be majd a későbbiekben többször is módosított rajta (Bieniawski
1976, 1979, 1989), a Q-módszer (Barton et al. 1974, Barton 2000), az RMi módszer
(Palmström 1995), illetve a GSI módszer (Hoek 1994, Hoek et al. 1995). A GSI módszer
bevezetése óta számos cikk készült az alkalmazhatóságának bemutatására, használatának
megkönnyítésére (pl.: Hoek et al. 1998, 2005, Marinos és Hoek 2000, 2001, Marinos P. et al.
2006, Marinos V. et al. 2005). A 2. Függelékben ezek közül, a munkám szempontjából, a két
legfontosabbat, az RMR módszert és a GSI módszert mutatom be.
2.3.

Számítógépes modellezés
A számítógépes modell elkészítéséhez szükség van a feltárások alapján meghatározott
rétegzettségre, a mérnökgeológiai modell elkészítésére. A rétegzettséget a feltárások
kiértékeléséből, laboratóriumi vizsgálatok alapján lehet meghatározni. Az egyedi fúrásokban
észlelt rétegződést össze kell vetni egymással, és mérnökgeológiai rétegszelvényt kell
szerkeszteni. A szelvény szerkesztését el lehet végezni egyszerű szerkesztéssel is, figyelembe
véve a geológiai adottságokat és lehetőségeket. Számos szoftver létezik, amelyik képes az
egyedi fúrások rétegsora és elhelyezkedése alapján két- vagy háromdimenziós
rétegszelvényeket szerkeszteni. A legismertebb ilyen szoftver a RockWorks.
A számítógépes modell egyrészt a fentebb ismertetett rétegzettségen, másrészt pedig a
laboratóriumi vagy laboratóriumi és helyszíni (tagoltsági) vizsgálatok alapján meghatározott, az
egyes rétegekre vonatkozó szilárdsági paramétereken alapul. Laboratóriumi vizsgálatok
egyenes használata olyan esetekben lehetséges, amikor a kőzettömb és kőzettest paraméterei
megegyeznek, például plasztikus agyagok esetén. Abban az esetben, ha a tagoltsági
tulajdonságokat is figyelembe kell venni, valamilyen átszámítási módszer segítségével a
kőzettömbre vonatkozó szilárdsági értékeket ki kell vetíteni a kőzettestre (Gálos és Kertész
1989).
A modell fő paramétereinek ismeretében lehet a számítási folyamatot elvégezni. A
számításhoz sokféle szoftver áll rendelkezésünkre, a legismertebbek: Plaxis, Geo4, GeoSlope,
Examine2D, UDEC, 3DEC. Napjainkban a legtöbb ilyen szoftver a véges elemek módszerével
dolgozik, de ennek ellenére, főleg a használhatóságban és a használati rendszerben jelentős
különbségek vannak közöttük. A szoftverek alkalmazásakor számtalan hibalehetőség adódik,
ezért célszerű a végeredményt összehasonlítani más egyszerűbb, akár közelítő, vagy
szemléletből származó eredménnyel és nagy eltérés esetén ellenőrizni a számítást. A szoftverek,
azaz a számítási mód pontosságában is vannak különbségek, azonban tapasztalataim szerint
mérnökgeológiai problémák esetén a bemenő adatokban lévő pontatlanságok csaknem minden
esetben nagyobb eltérést okoznak a végeredményben, mint a számítási módból adódó hibák,
természetesen a durva számítási és modellhibáktól eltekintve. Greschik (2007) alagutak
számítógépes modelljeiről írja, hogy a számítás eredménye nem lehet megbízhatóbb, mint a
felhasznált adatok és elméletek, közelítések és általánosítások megbízhatósága. A szoftverek
által alkalmazott különböző anyagmodellek is hatással vannak a számítás végeredményére, a
dolgozat számításaiban én a Mohr-Coulomb anyagmodellt alkalmaztam, ugyanis ez az egyik
legegyszerűbb és legleterjedtebb. Eredményes modell elkészítéséhez a feltárt kőzettípusokhoz
anyagmodellt kell választani, a feladatot pedig idealizálni kell, és az ahhoz legjobban illeszthető
szoftvert kell megválasztani (Greschik 2007).
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3. A budai agyag tartalmú kőzetek mérnökgeológiája
3.1.

A budai oldal általános mérnökgeológiai jellemzése

3.1.1.
A Budai-hegység kialakulása, kiemelve a két vizsgált kőzet keletkezését
A Budai-hegység töréses, sasbérces szerkezetű középhegység, amely a Dunántúli
Középhegységhez tartozik. Közepes, 350 – 550 m tengerszint feletti magasságú, árkos
medencékkel, szerkezeti völgyekkel harántolt, kisebb sasbércek sorozatából álló, tetőszintjében
elegyengetett hegység. NY-on a Zsámbéki-medence a Gerecsétől, É felől a töréses DorogPilisvörösvári völgymedence a Pilistől választja el. K-ről a Duna menti erős hegységszerkezeti
törés határolja el a Pesti síkságtól, D felől a Budaörsi-medence zárja le (Juhász 2002).
Fő tömegét triász időszaki tömött mészkő (Dachsteini Mészkő Formáció) és dolomit
(Sashegyi Dolomit Formáció, Fődolomit Formáció) alkotja (Juhász 2002). A Budai-hegység
területén a késő-triásztól a kora-eocénig (130 millió év) szárazföldi szakasz volt, így
üledékképződés nem történt (Wein 1977). Ezáltal mint hegységalkotó kőzeteknek a triász
mellett a harmadidőszaki képződményeknek van jelentős szerepük. A Budai-hegységet a
földtörténeti újkort bevezető hegységképződéskor DNy – ÉK-i és arra merőleges ÉNy – DK-i
törésvonalak tagolták, kiemelkedő sasbércekre és azok által határolt, árkosan besüllyedt
medencékre osztva a területet.
A Budai Paleogén medence paleogén képződményei egyetlen nagy üledékciklus
termékei. Ez az üledékciklus a D-DNy-i irányból érkező transzgresszió hatására kezdődött. A
középső-eocéntól kezdve a tenger változatos előrenyomulásának-, visszahúzódásának ciklusait
rekonstruálhatjuk. A Budai-hegységet a felső-eocén elején érte el a tenger, amikor is legelőször
durvakavics rakódott le, amire a sekélytengeri Szépvölgyi Mészkőformáció települt. Ezt
megelőzően a hosszú szárazulati időszakot bauxitos tarka agyag jelzi. A felső-eocénben gyors
tengermélyülés következtében a Szépvölgyi Mészkőre a mélyvízi agyagos-márgás összlet, a
Budai Márga Formáció rakódott. A Budai Márga minden esetben a Szépvölgyi Mészkőből
fejlődik ki. A Szépvölgyi Mészkő és Budai Márga együttes vastagsága általában 150 – 200 m
(Nagymarosy 2002a).
A kora-oligocénben a Budai-hegység egykori területén olyan tenger hullámzott, amely
csak kis mértékű kapcsolatban állt a világtengerekkel (Báldi 1983).
Az kora-oligocén korban ülepedett le a Tardi Agyag Formáció, amely a tengerfenék
oxigénszegény környezete miatt jellegzetesen ősmaradványszegény kőzet. Az oxigénhiányos
környezet az oka a Tardi Agyag mikrorétegzettségének (laminációjának) is, ugyanis nem volt
tengerfenéki élővilág, amely az üledéket átdolgozta (bioturbálta) volna.
A kiscelli korszak közepén helyreállt a világtengerekkel a kapcsolat, és megszűnt az
oxigénszegény környezet, így ismét megjelentek a bioturbált tengeri üledékek, a tardi
rétegekből folyamatosan kifejlődő Kiscelli Agyag Formáció, amely sokkal nagyobb területen
található a Tardi Agyagnál. A Kiscelli Agyag a Tardi Agyagra vagy a Hárshegyi Homokkőre
települt. A Hárshegyi Homokkő Formáció a Kiscelli Agyaggal azonos korú, de partközeli
képződésű, vastagsága általában mindössze néhány tíz méter, azonban a Duna bal partján
előfordul 100 métert meghaladó vastagságban is. A Kiscelli Agyag mélytengeri üledék
vastagsága a Budai-vonaltól K-re 400-500 m, de néhol ennél is vastagabb. A késő-oligocénben
folyamatosan fejlődött ki a Kiscelli Agyagból a Törökbálinti Homokkő Formáció, amely már
sekélytengeri eredetű (Nagymarosy 2002b).
A miocén kor egy részében a Budai-hegység szárazulat volt, így ott csupán a korábbi
üledékek lepusztulása történt (Nagymarosy 2002c). Ezt követően a miocén bádeni korszakában
változatos kőzetek képződtek. A legismertebb a hegység peremein is túlterjedő, a sekélytengeri,
főleg mészhomok anyagú kőzet a durva mészkő, vagy lajtamészkő (Rákosi Formáció), amely a
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budai oldalon a Tétényi-fennsíkon rakódott le jelentős vastagságban (Müller 2002). Ezt követte
a hasonló minőségű, de fiatalabb, ún. szarmata durva mészkő (Tinnyei Formáció), amely a
Tétényi-fennsík mellett a Pesti-síkságon (Kőbánya) is elterjedt kőzet. A tengeri
üledékképződést a pannon agyag- és homoküledékek zárják, amelyek már részben csökkent
sótartalmú vizeket jeleznek.
A Budai-hegység kialakulásában a forrásvízi mészkő is fontos szerepet játszott, ugyanis
több sasbérc puhább kőzeteit ez védte meg a lepusztulástól, pl.: Várhegy (Hajnal 2003),
Szabadság-hegy. Keletkezése általában törések mentén felszínre törő meleg források környékén
történt a harmad- és negyedidőszakban egyaránt. A negyedidőszak további fontos üledékei a
lösz, a lejtőlösz és a hegység K-i előterében és főként a Pesti-síkságon a folyóvízi – dunai –
homokos kavics, homok, iszap, szerves iszap lerakódás.
3.1.2.
A budai márga és a kiscelli agyag Buda építésföldtanában
Buda építésföldtanában meghatározó szerepet játszik az eocén budai márga (Budai
Márga Formáció) és az oligocén kiscelli agyag (Kiscelli Agyag Formáció). Mindkettő sok
helyen a felszín közelében is előfordul (Függelék F3.3. ábra), így ezekkel a kőzetekkel
találkozhatunk alapozási munkák vagy mélygarázsok építésénél. A 4-es metró budai szakasza
csaknem teljes hosszában kiscelli agyagban halad. A budai oldal felszínmozgásainak legtöbbje
is e két formációhoz kötődik. Ezekből következően vizsgálatuk nagy jelentőséggel bír.
Korábban többen foglalkoztak e két kőzet vizsgálatával pl.: Vendl (1932), Sztrókay (1933),
Dudich (1957), Paál (1974, 1975, 1976), Greschik (1978), Marcal (1978), Farkas et al. (1999).
A budai márga és kiscelli agyag vizsgálatakor meg kell említeni a tardi agyagot is (Tardi Agyag
Formáció), bár e képződményre nem terjedtek ki vizsgálataim. Régebben nem különböztették
meg a tardi és kiscelli agyagot, bár Majzon már 1940-ben kimutatta a budai márga és kiscelli
agyag között.
E három képződmény hasonló módon keletkezett. Fő tömegükben mélyebb
medenceüledékekből alakultak ki, de eltérő hidrokémiai és hidrobiológiai feltételek mellett
rakódtak le (Monostori 1973). A három formáció mérnöki, műszaki szempontból nézve
átmenetet képez a kőzet és a talaj között, geológiai szempontból az agyag laza üledékes kőzet, a
márga átmenet a laza törmelékes és a vegyi üledékes kőzetek között. A márga magas
mésztartalommal (mészmárga) kőzetként vizsgálható, azonban alacsonyabb mésztartalommal
(agyagmárga), illetve a mállott részei sokszor talajként kezelhetők. A kiscelli és tardi agyag
általában talajként viselkedik azonban magasabb mésztartalom, illetve mélyebb helyzetű,
vastag üledéktakaróval borított változataik esetén előfordul keményebb kőzetszerű típusuk is. A
kiscelli és tardi agyagot nehéz egymástól elkülöníteni, fő különbség, hogy a kiscelli agyagban
túlnyomórészt foraminiferákat találhatunk, a tardi agyag foraminiferamentes, azonban hal- és
növénymaradványokban gazdag és mikrorétegzett (Monostori 1973). Ennek alapján csak
őslénytani vizsgálatokkal dönthető el, hogy az adott agyag melyik formációba tartozik, ami az
építésföldtanban nem szokásos vizsgálat, így nehezen kivitelezhető. A gyakorlatban az alapján
választható szét a két különböző kőzet, hogy a tardi agyag laminált, vékony lemezekre esik szét
és sötétebb szürke színű, mint a kiscelli agyag. Építésföldtani szempontból a kettő szilárdsága
közel azonos, a tardi agyag a vékony lamináltsága miatt némileg kedvezőtlenebb
tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanis a réteglapok között gyengén vízvezető lehet. A három
különböző formáció mésztartalom alapján is elkülöníthető. Báldi (1983) vizsgálatai szerint a
budai márga mésztartalma 35%-nál több, a kiscelli agyagé 10 – 35% között változik, míg a
tardi agyagé általában kisebb 10%-nál. A keletkezési körülményei miatt a tardi agyagban
általában kimutatható szerves anyag és néhol metán is előfordul benne (Báldi 1983).
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3.2.

Budai márga

3.2.1.
A budai márga kora és képződése
A Budai Márga Formáció mélyebb részében márga, mészmárga, magasabb részében
uralkodóan agyagmárga, gyakori a tufit, tufitos homokkő-rétegek és allodapikus mészkő
betelepülés (Gyalog 2005). Tufit és tufabetelepülések a Budai-hegységben és Bükkszéken
jellemzők a formációra. Mészkő betelepülést a Rózsadombon a Vérhalom tér K-i oldalán
figyeltek meg a felszínen (Báldi 1983), illetve számos fúrásban (Kleb et al. 1993).
A felső-eocén korban keletkezett, a Budai-hegység nagy részén megtalálható a bryozoás
és a budai márga. A geológusok körében a budai márga kormeghatározása vitákat váltott ki,
korábban alsó-oligocén korúnak feltételezték (Vadász 1960), azonban őslénytani vizsgálatok
alapján Báldiné 1972-ben bizonyította a budai márga felső-eocén korát. Számos kutató
foglalkozott az eocén – oligocén határképződményekkel (Dudich 1957, Báldiné 1977, Balázs et
al. 1981, Varga 1982). Az oligocén rétegsorok őslénytani vizsgálatával azt is bizonyították,
hogy az eocén – oligocén határ a tardi agyag legalján húzódik (Báldiné 1977). A bryozoás és a
budai márga viszonyáról korábban szintén megoszlottak a vélemények, volt, aki egy
képződménynek vette őket (Hantken 1881) és volt, aki szétválasztotta a két képződményt
(Hofmann 1881). Az újabb vizsgálatok szerint a márga folyamatos rétegsort alkot, de a
bryozoás és budai összlete eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, és a kettőt egy vékony
törmelékes-nummuliteszes mészkőpad választja el egymástól. A bryozoás márga mésztartalma
70-80%, míg a budai márgáé 70% alatt van, ezáltal a bryozoás márgaösszletben egyáltalán
nincs agyagmárga (Dudich 1957).
A Budai-hegység K-i részén a budai márga fokozatosan átmegy a felette megjelenő tardi
agyag rétegekbe, ilyen átmenetről számolnak be a metró Batthyány tér – Déli pályaudvar
közötti szakaszán készült fúrásokban és feltárásokban is (Hajós 1955, Wein 1973).
A budai márga a legtöbbször földes megjelenésű, többnyire szürke, a felszínen
(oxidáltan) sárgás színű. Általában vékonypados elválású, málláskor lemezesen-levelesen
széteső, majd laza agyaggá bomlik (Fodor T.-né, Kleb 1986). Helyenként pados, illetve
rétegzetlen (Kis Gellért-hegy, Üröm), így építőkőnek is használták (ürömi kőbánya). Átlagos
szemcseátmérője a gyengén finom homokos, agyagos aleuritnak felel meg, ami alapján nagyon
hasonlít a kiscelli agyaghoz. A mésztartalma 40%-nál nagyobb, ami lényegesen nagyobb a
kiscelli agyag mésztartalmánál, ebből adódóan fizikai tulajdonságai is mások: nagyobb
keménységű, általában világosabb színű, így a terepen is jól megkülönböztethető egymástól a
két kőzet. A tardi agyagtól a magasabb mésztartalom mellett a lemezesség hiánya alapján is
elkülöníthető (Báldi 1983).
Az szürke budai márga ásványai általában üdék, gyakran pirit található benne. A sárga
budai márgában elszórtan jelentkező nehézásványok általában mállottak, a biotit kifakult és az
amfibolok is jelentősen elváltoztak. Az üde kőzetben lévő pirit a kiscelli agyaghoz hasonlóan a
mállott részeken limonittá alakul, és így a kőzet színe sárgává válik (3.1. ábra). Sokszor
megfigyelhető sárga limonitos kéreg a mállásnak indult budai márgán (Sztrókay 1933). A budai
márgát legtöbb esetben kisebb törésvonalak járják át, amelyek mentén a kőzettömbök könnyen
elválnak (Török et al. 2007, Petik et al. 2007). A repedésrendszerek mentén mozogó, oldott
karbonátokban gazdag felszín alatti vizekből kalcitkristályok válnak ki a nyílt repedések falán
(3.2. ábra).
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3.1. ábra. Szürke üde foltok sárga mállott mészmárgában (Gellért-hegy)

3.2. ábra. Kalcitkristályok a mészmárga repedésében (Gellért-hegy)

3.2.2.
A budai márga típusai
A márga átmeneti jellegű kőzet a törmelékes üledékes és a vegyi üledékes kőzetek
között. Mészkő és agyag keveréke, a felépítő anyagok százalékos arányában különböző
elnevezést kapott és ennek függvényében különbözően is viselkedik. A földtanban Bárdossy
(1961) osztályozását használjuk (2. táblázat). A nagy mésztartalmú márgát kőzetszerű
viselkedése és fizikai jellemzői alapján a szilárd kőzetekhez sorolják, míg a teljesen mállott
márga agyagszerű. A márga a tömött mészkőnél lágyabb és nagyobb hézagtérfogatú, az
agyagnál jóval kötöttebb.
CaCO3 [%] Agyag [%]

80-60
60-40
40-20

20-40
40-60
60-80

Kőzetnév

mészmárga
márga
agyagmárga

2. táblázat. A márga csoportosítása mész és agyagtartalom alapján (Bárdossy 1961)

A mészmárga (3.3. ábra) általában közepesen szilárd kőzetként jelentkezik, így
vizsgálatakor a kőzetmechanikai módszerek alkalmazhatóak. A márga (3.4. ábra) a közepesen
vagy gyengén szilárd kőzetek közé sorolható, sokszor vékonyan laminált szerkezetű, amelyek
mentén kisebb erőhatásra is elválik. A laminált szerkezete miatt nagyon nehéz próbatestet
kialakítani belőle. Mindemellett talajmechanikai vizsgálata is csak nehezen oldható meg,
ugyanis zavartalan mintát általában nem lehet kiszúrni belőle, továbbá ha sikerül is
meghatározni a plasztikus indexét vagy a szemeloszlási görbéjét (legtöbb esetben víz hatására
szétmállik), ezen eredmények alapján nem határozhatók meg biztonsággal fizikai paraméterei.
Sokszor ugyanis nem plasztikus, azaz inkább kemény kőzetként jellemezhető anyagokon
elvégezhető a plasztikus index meghatározása (vízzel való kezelés, lereszelés segítségével), de
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a szabványok alapján így nyerhető fizikai paraméterek nagy valószínűséggel nem jellemzik
megfelelőképpen a vizsgált kőzetet. Az agyagmárga (3.5. ábra) és a mállott márga a legtöbb
esetben az agyaghoz áll közelebb, bár sokszor megfigyelhető benne a vékony laminált
szerkezet. Ennek vizsgálata leginkább talajmechanikai módszerekkel végezhető (Görög 2006).

3.3. ábra. Mészmárga

3.4. ábra. Márga

3.5. ábra. Agyagmárga

A három márgatípus között nem húzható éles határ, ennek megfelelően az, hogy milyen
vizsgálati módszer alkalmazható ezekre, csak fúráskor, vagy a kőzetminták szemrevételezésével dönthető el.
A budai márga előfordulása a Budai-hegységben
3.2.3.
A Budai-hegység lankásabb részének egyik legelterjedtebb kőzete, legrégebbi feltárásai
a Várhegyről, Rózsadombról, Szépvölgyből ismertek, de körülöleli a Gellért-hegyet és a Sashegyet is.
A budai Várhegy fő tömegét is a budai márga alkotja, amely a triász dolomitra települt,
a fedője pedig általában a Várhegy forrásvízi mészkő sapkája (Schafarzik et al. 1964). A
Várlejtőkön a felszínen is megjelenik, a hegy platóján több különálló üregben és a Nagy
Labirintusban is megtalálható, főleg a nyugati oldalon. Fúrásokban a Szentháromság téren, az
Országház utcában és az Úri utcában több helyen is feltárták (Hajnal 2003). A BME (2003)
jelentésben leírt Várkerti fúrások csaknem teljes hosszban budai márgát találtak. A Várhegy
Ny-i oldalán fúrásokkal is és a mélyalapozásnál is vastag márgarétegeket tártak fel (Petik et al.
2007). A fúrások alapján jól elkülöníthető a márga mállott agyagos felső része, a kőzetnek
tekinthető, de már oxidált sárga változata és az üde sötét, illetve világos szürke típusa (BME,
2003). A korábbi, 1938-ben mélyült Várkerti kutatófúrás harántolta a budai márgát és a triász
dolomit alapkőzetet is feltárta 238 m mélységben (Horusitzky 1939).
A Gellért-hegy körül – a Dunára néző oldalt kivéve – a dolomitra, illetve a dolomit
breccsára eltérő kifejlődéssel budai márga települt. A feltörő források környékén a budai márga
mállását a víz felgyorsította és ezáltal agyagos jellegű kőzet keletkezett, ilyen agyagmárga
borítja például a Mátyás-forrás hasadékának az alját a Rác-fürdőnél (Schafarzik et al. 1964). Az
Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék több fúrást készítetett a Rác fürdő környékén,
melyek általában üde szürke budai márgát tártak fel, amelynek a fedője mállott agyagmárga
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(BME 2005, Hajnal et al. 2005, Török et al. 2007). A Gellért-hegy lábánál készült fúrás elérte a
dolomit alapkőzetet is 20,2 m mélységben (Török et al. 2007). A Gellért-hegy É-i oldalában
nyílt feltárásban találtunk padosan elváló budai márgát (3.6. ábra).

3.6 ábra. Pados elválású budai mészmárga a Gellért-hegyen, Bérc utca

A Rózsadomb nagy részét is budai márga építi fel, amit barlangokban és fúrásokban is
feltártak. A felszín közelében sárga, míg mélyebben szürke színű (Kleb et al. 1993). A Phare
134/2 sz. projektjében a BME Mérnökgeológiai Tanszéke és a VITUKI 3 db mélyfúrást
készített a Rózsadombon. Mindhárom fúrás harántolt budai márgát és kettő tardi agyagot is, a
Kapy utcai (Kp-1) és a Lukács-fürdői (L-VII) fúrás teljes szelvényben feltárta a budai márgát,
melynek vastagsága 60-100 m. Az itt feltárt márga karbonáttartalma 50-80%, agyagtartalma
10-30%. A felső szintjeiben gyakran találtak néhány cm vastag mészhomokkő és sziliciklasztos
homokkő betelepüléseket. A néhány cm-es vulkanomikt homokos betelepülések a márga egész
szelvényében jellemzőek (BME 1993a).
3.2.4.
A budai márga a mérnöki gyakorlatban
A Budai-hegység egyik leggyakoribb felszín közelben elhelyezkedő kőzete a budai
márga, ezáltal részletes vizsgálata és ismerete műszaki szempontból lényeges. A budai Várhegy
környékén mélygarázsok létesítése legtöbb esetben budai márga (Petik et al. 2007), olykor
kiscelli agyag kőzetkörnyezetben történik. A Gellért-hegyre vezető sikló és mélygarázs
tervezésénél is ezzel a kőzettel találkozhatunk (Hajnal et al. 2005, Török et al. 2007). Az
Erzsébet-híd budai pillérének alapozása is budai márgába történt (Kleb 1964), a márga
kifejlődését, települését részleteiben tárta fel a Váralagút (Szontagh és Papp 1908), továbbá
ezeken kívül még számos alapozási munkánál és mélygarázs építésénél tárták fel a budai
márgát.
A 2. metró Batthyány tér – Déli pályaudvar közötti szakasza legnagyobbrészt budai
márgában és tardi agyagban, kisebb részben pedig kiscelli agyagban halad. Budai márgát a
Vérmezőtől a Krisztina körútig, tardi agyagot a Krisztina körúttól a Batthyány térig tártak fel a
metróépítéskor (Wein 1973). A Krisztina körútnál keresztezte a metróvonal az Ördögárok
törésrendszerének egyik fő elemét. A törésvonaltól ÉK felé a tardi agyag a budai márga mellé
került. Így a Vérmező tömbjéhez képest a Moszkva tér szerkezete lezökkent (Wein 1973). A
vetők részletes leírását és a tektonikai igénybevételek hatását az itt feltárt kőzetekre Járai (1954)
vizsgálta modellkísérletek segítségével.
A budai márga vizsgálata azért is fontos, mert Buda felszínmozgás-veszélyes
területeinek és a barlangi járatok felszakadásának egy része (Várhegy, Rózsadomb) is e
kőzethez köthető (Schafarzik et al. 1964, Kleb et al. 1993, Hajnal 2003).
A Várhegy Krisztinaváros felőli lejtője mozgásveszélyes, ugyanis a budai márga a
felette lévő forrásvízi mészkő hatása miatt meredekebb lejtőt alkot, mint önmagában alkotna.
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Az épületek alapozását általában nem vitték le a szálban álló márgára, hanem a felette lévő
agyagra terheltek, a szálban álló márga kedvezőtlen, völgyirányú dőlése és a felette lévő átázott
agyagréteg csökkent belső súrlódási szöge miatt keletkeztek ezek a mozgások (Schafarzik et al.
1964). Ilyen mozgás volt az 1936-os Logodi utcai csúszás, ahol a márga feletti lejtőtörmelékes
és laza feltöltés eredetű agyag a nagy esőzések hatására átázott, valamint a márgarétegbe
települt néhány cm vastagságú agyagrétegek, amelyek a márga törései mentén szivárgó víztől
szintén átnedvesedtek (Schmidt Eligius 1936, Papp 1936, Posewitz 1936). A csúszás közvetlen
kiváltó oka azonban a különlegesen csapadékos tél volt. A stabilizációkor a fő cél a terület
víztelenítése volt (Horusitzky 1937). Azóta a terület nyugalomba van, bár a BME Ásvány- és
Földtani Tanszék 1979-es megfigyelései alapján kisebb mozgásveszély még fennáll (BME,
1979a). Kabai és Nagy (1976) a Logodi utca környékén tervezett beépítés miatt vizsgálták a
terület állékonyságát.
Napjainkban is láthatóak a Várhegy oldalában felszínmozgások nyomai, pl.: Tábor utcai
támfalon figyelhetők meg a mozgások nyomai, de e mellett számos megrepedt támfalat, bástyát
és aládúcolt épületrészt lehet megfigyelni a területen (Hajnal 2007).
A budai márgához köthető az Apostol utcai lejtőcsúszás is. A József-hegy oldalában
kialakult felszínmozgás kiváltó oka a lejtő terhelésének törmeléklerakás miatti növekedése, és
az emiatt visszaduzzadt forrásvíz által lecsökkentett nyírószilárdság (Paál 1987).
3.3.

Tardi agyag
A Tardi Agyag Formáció folyamatos átmenetet képvisel a Budai Márga Formáció és a
Kiscelli Agyag Formáció között. Kőzettanilag kétosztatú, alsó szakaszára agyag (agyagkő) –
homokkő egyensúlya, andezites – dácitos tufabetelepülések jelentős száma, a felső szakaszára
az agyagos kifejlődés dominanciája jellemző (Gyalog 2005). Az egész összlet ritmikusan
finomsávos, lemezes, helyenként leveles mikrorétegzettségű. Alig meszes, gyakran bitumenes,
pirites, általában sötétszürke színű. A Gellért téri SZGK 1. karsztvíz megfigyelő kút fúrása
közel teljes szelvényét tárta fel (170,5 – 220,0 m) (BME 2006).
A tardi agyag műszakilag kevéssé jelentős, mint a másik két vizsgált formáció, bár a 2.
metró Batthyány tér – Déli pályaudvar közötti szakaszának egy része tardi agyagban halad.
Jelenleg a 4. metró Duna alatti átvezetéséhez készült fúrásokban tárták fel nagyobb
vastagságban (Aujeszky et al. 1985). A 4. metró feltárásaihoz kapcsolódóan fizikai jellemzőit
Farkas et al. (1999) vizsgálta.
3.4.

Kiscelli agyag

3.4.1.
A kiscelli agyag kora és képződése
A kiscelli agyag középső oligocén korú tengeri képződmény. A Budai-hegység területén
általában 100-200 m vastagságban található, de a Pesti-síkság területén eléri az 500-600 m
vastagságot is. Ny-on a hárshegyi homokkőre, míg keleten a tardi agyagra települ (Wein 1977).
A metró Moszkva téri állomásának kihajtásánál jól megfigyelhető volt a tardi agyag átmenete a
kiscelli agyagba (Wein 1973).
A Kiscelli Agyag Formáció világosszürke agyagos, agyagmárgás aleurit, agyagmárga,
rétegsorában helyenként homokköves szakaszok is előfordulhatnak (Gyalog 2005).
A típusos kiscelli agyag üde állapotban szürke, gyengén zöldesszürke, szárazon kemény,
kagylós törésű, fő tömegében alig vagy nem rétegzett. Legtöbb esetben nedvesítve plasztikus
tulajdonságokkal rendelkezik. Szemeloszlás alapján 40-50% agyagfrakció, 50-60% aleurit
alkotja, homokot általában csupán 6-7%-ban tartalmaz. Felsőbb rétegeiben az agyagfrakció
mennyisége csak 20-30%-nyi, míg az aleurit aránya 70-80%-ra nő. Így a típusos kiscelli agyag
felső rétegeinek kőzettani megnevezése agyagmárgás aleurit, a mélyebben fekvő rétegeinek
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pedig aleuritos agyagmárga (Báldi 1983). A kiscelli agyag mésztartalma 10-35% közötti, ezért
is gyakran „márgás” megjelenésű (Báldi 1983).
A típusos kiscelli agyagon kívül a formációra számos változat jellemző. Előfordulnak a
formációban gradált homokkő-betelepülések is (Kleb et al. 1993), a Rózsadombon például
1-6 m vastag laza durvahomokkő váltakozik a kiscelli agyaggal (Báldi 1983). A kiscelli agyag
általában nem tufás, azonban egyes területeken, pl. a Gellért téri LVIII. Metró fúrásban és a
Gellért téri karsztvíz megfigyelőkút fúrásában is észlelhetők a formációban tufabetelepülések
(BME 2006).
3.4.2.
A kiscelli agyag típusai
A kiscelli agyagot a felszínen egy kissé fellazult, piszkossárga, helyenként breccsás
felső mállott zóna jellemzi. Színéből és állagából következtetve a kőzetben kilúgozódott a
karbonát java része, a pirit és egyéb vastartalmú ásványok limmonitosodtak. Ez egyértelműen
egy mállási kéregben végbement hipergenetikus folyamatsorra utal, amely valószínűleg a
pleisztocén elején következett be (Kalmár et al. 2003). A sárga mállott rész kialakulására már
Vendl 1932-ben rámutatott: a szálban álló kiscelli agyag pirittartalma a mállás során oxidálódik
és limonit keletkezik belőle, ami a kiscelli agyag színét is megváltoztatja. Eredeti településében
jó teherbírású kőzet, a felszín közeli mállott sárgás része azonban vízérzékeny és mozgásra
hajlamos. Repedéseiben gipszkristályok fejlődhetnek ki (Fodor T.-né, Kleb 1986).
A kiscelli agyag legnagyobb részben képlékeny laza üledékes kőzetként fordul elő,
amikor a talajmechanikai vizsgálati módszerek alkalmazhatóak rá. Ritkább esetben, a budai
márgához hasonlóan, kemény, csaknem összeálló üledékes kőzetként is megtalálható, ugyanis
általában nagy vastagságban települ, így a mélyebb (min. 20-30 m mélységben lévő) rétegei
erősebben kompaktálódtak, előterheltek, ugyanis nagy vastagságú része pusztulhatott le, így
jóval keményebbek (3.7. ábra). Fizikai vizsgálatuk ez esetben nem egyszerű, ugyanis általában
olyan kemények, hogy zavartalan minta nem szúrható ki belőlük, és kőzetfúrógéppel sem
egyszerű próbatesteket kialakítani belőlük. Ilyen kemény kiscelli agyaggal találkozhatunk
például a 4. metró nyomvonalán.

3.7 ábra. Kiscelli agyag a 4. metró pajzsindító állomás munkagödréből, Etele tér

A 4. metró budai nyomvonalán készült feltárások az RQD értékek alapján három zónára
oszthatóak. A felső a mállott tört expandált zóna, ami a kiscelli agyag felső sárga mállott rétegét
jelenti, ebbe a zónába sorolható a szürke kiscelli agyag felső tört, töredezett expandált része is.
A második az expandált repedezett zóna felszín alatt 10-20 m-es mélységben található. Végül
az expandációs határon túli zóna, kőzettömeg, ami már kőzetként viselkedik (Horváth et al.
2000). Ehhez hasonló felosztást már Hegyi et al. (1981) is alkalmazott, amelynek lényege a
fúrási maganyagon észlelt csúszólapok számának vizsgálatán alapult. Eszerint a csúszólapok
gyakorisága a felszín alatti mélység növekedésével csökken, aminek az oka az, hogy a
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földtörténeti terhelés csökkenését követő vertikális expanzió mértéke meghaladta a kőzet
rugalmas alakváltozását.
A kiscelli agyag előfordulása a Budai-hegységben
3.4.3.
Budapest térségének jellegzetes képződménye a kiscelli agyag, amely a Pesti-síkság
fiatalabb képződményei alatt az Északi középhegységig követhető (Fodor T.-né, Kleb 1986).
A Kiscelli Agyag Formáció nevét a Kiscelli fennsíkról kapta, így felszíni előfordulási
helyei közül ez tekinthető legfontosabbnak. Az itteni agyagot régebben az óbudai agyagbányák
feltárásaiból lehetett tanulmányozni (Újlaki I-II., Paál 1997, Németh 1980; Drasche
agyagbánya, Görög és Török 2007), azonban a hatvanas – hetvenes évektől már betöltötték az
egykori bányagödröket (Németh 1980) és a kiscelli agyagot Solymáron bányásszák tovább.
A Kiscelli fennsík terasz jellegű, alapja és legelterjedtebb kőzete a kiscelli agyag, amit
forrásvízi mészkősapka fed, ami megóvta a lepusztulástól az alatta fekvő puhább rétegeket. A
forrásvízi mészkőre helyenként lösz települt. Itt az agyag nem egységes kifejlődésű, hanem
rétegzett és a későbbi tektonikai mozgások miatt számos harántelválás is megfigyelhető a
feltárásokban. Az agyag rétegei között néhol deciméteres vastagságú vulkáni tufa
betelepüléseket találni, és ritkán néhány centiméternyi vastagságban barnakőszén bukkan elő
(Schafarzik et al. 1964). Az eredeti településű szürke agyag fölött annak mállott, oxidálódott
sárga változata figyelhető meg, amelyben a Mátyás-hegy, Hármashatár-hegy vonulatából
származó dolomit-, mészkő-, és márgatörmelék ismerhető fel. Az idősebb korú törmeléket
tartalmazó sárga változat a pleisztocén szolifunkció révén áthalmozott másodlagos fekvésű
réteg, ezáltal keveredhetett bele az idősebb korú törmelék. A fennsík K-i peremén az Ős-Duna
sárga iszapos homok és kavics üledéke települt az agyagra (Schafarzik et al. 1964).
A Solymári-völgy, a Mátyás-hegy – Hármashatár-hegy összefüggő vonulatát élesen
vágja le. A széles völgyet a fiatal feltöltés alatt kiscelli agyag tölti ki (Schafarzik et al. 1964). A
solymári kiscelli agyagot ma is bányásszák, és téglát gyártanak belőle.
3.4.4.
A kiscelli agyag a mérnöki gyakorlatban
A kiscelli agyag az egyik legtöbbet kutatott kőzettípus, további vizsgálata mégis fontos,
ugyanis ez a formáció nemcsak Budapesten, de az ország északi részein is vastag kifejlődésben
található meg a felszín közelében (Majzon 1940, Báldi 1983, Gyalog 2005). Az alapozási
munkák gyakran érintik ezt a kőzettípust, és építőanyag-gyártás szempontjából is lényeges. Ezt
az agyagot már a rómaiak is fejtették, ez volt az alapanyaga az aquincumi bélyeges tégláknak
is. A 2. metró Batthyány tér – Déli pályaudvar közötti szakaszán kiscelli agyaggal csak kis
mennyiségben a Moszkva és Széna tér környékén találkoztak (Wein 1973). A területet számos
vetődés szabdalja, ezért a Széna tér környékén a tardi agyag a kiscelli agyag fedőjébe került,
ami csak tektonikai folyamatokkal magyarázható (Hajós 1955). A most épülő 4. metróvonal
jóformán az egész budai szakaszán kiscelli agyagban halad. A Duna alatti átvezetésnél a Gellért
tér környékén a vékonypados, lemezes tardi agyag mellett tömeges rétegzetlen kifejlődésű
kiscelli agyagot is feltártak (Aujeszky et al. 1985). A metró nyomvonalán feltárt kiscelli agyag
fizikai jellemzőit és viselkedését Farkas et al. (1999) írta le részletesen. Mindemellett Budapest
felszínmozgás-veszélyes területeinek jó része is ehhez a kőzethez köthető (Paál 1961, 1997,
2001, 2003, Marcal 1978, Németh 1980, Farkas 2004, Görög és Török 2005, 2006, 2007). A
Várhegy Moszkva tér felőli oldala is mozgásveszélyes, de itt nem a budai márga, hanem a
kiscelli agyag okozza a problémákat.
Óbudán, a Bécsi út mentén található agyagbányák területe már a bányászat megkezdése
előtt is mozgásveszélyes volt. A bányák megnyitásával a hosszú idő alatt beállt egyensúlyi
helyzetet megbontották, és így ismét megindultak a csúszások (Németh 1980). A területen
rendszeres jelleggel történtek csúszások. Az Újlaki III. (Drasche) bánya területén felszínmozgás
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történt 1937-ben, ami folytatódott 1938-39-ben, 1955-56-ban, 1966-ban és 1976-ban, ezek a
csúszások mind a bánya NY-i oldalán a Jablonka úttal párhuzamosan történtek (BME 1979b).
A csúszás fő kiváltó oka a hiányzó vízelvezető rendszer, illetve a csatornázatlanság volt. A
beszivárgott csapadékvíz a kiscelli agyag felszínéig jut le és azon völgyirányba szivárog és
lerontja az agyag fizikai paramétereit (BME 1979b, Németh 1980). A Újlaki III. sz. agyagbánya
D-i oldalán elhelyezkedő egykori meddő anyag elhelyezésére szolgáló terület állékonysága is
problémás (Görög és Török 2005, 2006, 2007).
Az Újlaki I. sz. bánya területén több felszínmozgás is lezajlott: 1902 – 1910 között,
1912-ben, 1929-ben, 1958-ban, 1968-ban és 1971 – 1972 között (Kleb szóbeli közlés). Az
Újlaki II. sz. (Bohn) bánya területén 1902 – 1910 között, 1912-ben, 1941-ben, 1953-ban, 1956ban és 1970-ben jegyeztek fel felszínmozgásokat. Ezek mellett a két bánya közötti tardi agyag
sasbérc fedőjén is észleltek mozgásokat (Németh 1980).
A Herman Ottó úti Vasas sporttelepen lévő másik jelentős felszínmozgás-veszélyes
terület kialakulása is agyagbányászathoz köthető. Itt 1885-ben, 1910-ben, 1913-ban és1959-60ban volt jelentősebb mozgás, de a terület a későbbiekben sem nyugodott meg teljesen (Paál
1961). A rétegződés már magában hordozza a csúszás kialakulásának lehetőségét, és ehhez
hozzájárult a kialakult egyensúlyi helyzet mesterséges megbontása, valamint a vízelvezetés
megoldatlansága és csőtörések miatti átázások. A Vasas teniszpálya feletti lejtőn a beszivárgó
víz és a rétegvíz szintén a szálban álló kiscelli agyagig jut le, melynek felületét nedvesíti és
fizika paramétereit lerontja (Paál 1961). Marcal (1978) részletesen vizsgálta a felszínmozgás
okait és kimutatta, hogy a kiscelli agyag alacsony reziduális nyírószilárdsága miatt a lejtő,
hosszú távon, beavatkozás nélkül nem maradhat nyugalomban.
A kiscelli agyaghoz kötődő főbb felszínmozgások helyét és bekövetkezésének idejét a
3. táblázatban foglaltam össze.
Felszínmozgás helye
Bécsi út – Táborhegy lejtő
Csillaghegyi agyagbánya feletti lejtő
Békásmegyeri agyagbánya feletti lejtő
Rókahegy K-i lejtő
Moszkva tér D-i lejtő
Bimbó u., Endrődi u.
Óbuda Doberdó u.
Dániel u.
Újlaki I. agyagbánya
Újlaki II. (Bohn) agyagbánya
Újlaki III. (Drasche) agyagbánya
Herman Ottó út Vasas sporttelep

Bekövetkezésének ideje
1929, 1939, 1978

1885, 1931, 1964, 1977
1930-as évek, 1942, 1954, 1973
1939
1939, 1959-64
1930, 1973
1902-10, 1912, 1929, 1958, 1968, 1971-72
1902-10, 1912, 1941, 1953, 1956, 1970
1937, 1938-39, 1955-56, 1966, 1976
1885, 1910, 1913, 1959-60

Forrás

Kleb szóbeli
közlése
alapján

BME 1979b
Paál 1961

3. táblázat. A kiscelli agyaghoz kötődő főbb felszínmozgások Budán
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4. A budai márga fizikai tulajdonságai
4.1.

A budai márga kőzetfizikai jellemzői

4.1.1.
A márga mint közepesen szilárd kőzet
A mészmárga minden esetben a szilárd kőzetek közé tartozik és sok esetben ide
sorolható a márga is, így laboratóriumi vizsgálatuk egyértelműen kőzetmechanikai
módszerekkel végezhető [tömegösszetételi vizsgálatok, egyirányú nyomóvizsgálat, közvetett
húzóvizsgálat (brazil), triaxiális vizsgálat]. A budai márgával foglalkozó legfontosabb
szakvélemények és diplomatervek, cikkek közül területenként csoportosítva néhány fontosabbat
a következő felsorolás tartalmaz: Széchenyi könyvtár (BME 2007a, Megyeri 2007, Petik et al.
2007), Gellért-hegy (BME 2007b, Léber 2007a, 2007b), Rác fürdő (BME 2004, 2005, Hajnal et
al. 2005, Török et al. 2007), a Várkert Kioszk (BME 2003) környékén készült fúrások és a
budai Vár (Harsányi 1995), Tábor utca (BME 1995, 1996), Úri u. (BME 1993b) és a Déli
pályaudvar (Formann 1998). A vizsgálatok eredményeinek statisztikai értékeléséből lehet
következtetni a szilárd márga általános tulajdonságaira (Görög 2006, 2007a). A statisztikai
értékeléshez több mint 1000 db adat állt rendelkezésemre, melyek statisztikai jellemzőit a
Függelék FT1. táblázata tartalmazza.
Rétháti (1985) szerint egy adathalmaz vizsgálatának kiindulási alapját a ferdeségre
jellemző „β1” és a csúcsosságra jellemző „β2” értékek jelentik. Ezeket a Pearson-koordinátarendszerben ábrázolva egyszerűen megállapítható, hogy az egyes fizikai jellemzőkre melyik
eloszlástípus illeszkedik a legjobban. A pontok helyzete alapján az is megbecsülhető, hogy
mely egyszerű eloszlástípussal közelíthető az adatsor. A Függelék F3.4. ábráján a vizsgált
adatcsoportok elhelyezkedése látható a Pearson-koordinátarendszerben. Megfigyelhető az
ábrán, hogy a vizsgált adatsorok pontjainak legnagyobb része a normális eloszláshoz tartozó
pont „N” körül helyezkedik el. A Függelék F3.4. ábrája alapján megállapítható, hogy a legtöbb
adatsor leírható normális „N”, egyenletes „E” vagy lognormális eloszlással, a nyírószilárdság
légszáraz állapotára jó közelítéssel az exponenciális eloszlás alkalmazható.
Az egyes kőzetfizikai jellemzők között korrelációs kapcsolatot kerestem. A vizsgált
budai mészmárga általában homogénnek tekinthető, de a rugalmassági modulus esetében ezt
nem lehetett igazolni. A rugalmassági modulus értékek szórása nagyon nagy: légszáraz
állapotban 4876 MPa, vízzel telített állapotban 4892 MPa (Függelék FT1. táblázat).
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4.1. ábra. Összefüggés a testsűrűség légszáraz és vízzel telített értékei között
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A testsűrűség légszáraz és telített állapota közötti összefüggést az 4.1. ábra mutatja. A
pontokra egyenest illesztve a korrelációs együttható értéke r = 0,90, az egyenes egyenlete:
ρ w = 0,61 ρ 0 + 1046
[4.1].
Ez alapján a budai márga légszáraz és vízzel telített testsűrűsége között közvetlen
kapcsolat van. Abban az esetben, ha a vizsgált minták teljesen homogének, és azonos
vízfelvételűek lennének, a pontoknak egy egyenesre kellene esniük, melynek egyenlete függ a
kőzetalkotó ásványoktól és az effektív porozitástól.
Az egyirányú nyomószilárdság légszáraz és vízzel telített állapota közötti összefüggést
legjobban hatványfüggvény alkalmazásával lehet leírni, a korrelációs együttható értéke r = 0,69
(4.2. ábra). Ez nem jelent megbízható kapcsolatot a két érték között, ami már a pontok
elhelyezkedéséből is látható. A budai márga esetében a gyenge korreláció azt mutatja, hogy az
egyirányú nyomószilárdság alakulására a márga belső szerkezetének nagyobb hatása van, mint
a víztartalom változásának, ugyanis a márga porozitása kicsi: nátlag = 2,82 (Függelék FT1.
táblázat), a kevés felvehető víz nem befolyásolja jelentősen az egyirányú nyomószilárdságot.
90
80
70

σcw [MPa]

60

1,1

σcw = 0,33σc0
r = 0,69

50
40
30
20
10
0
20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

σc0 [MPa]

4.2. ábra. Összefüggés az egyirányú nyomószilárdság légszáraz és vízzel telített értékei között
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4.3. ábra. Összefüggés a rugalmassági modulus légszáraz és vízzel telített értékei között
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A rugalmassági modulus légszáraz és vízzel telített állapota között lineáris összefüggést
lehet kimutatni (4.3. ábra). A pontokra illesztett egyenes egyenletét a 4.2. összefüggés mutatja,
a korrelációs együttható értéke r = 0,88. Ez alapján elmondható, hogy a rugalmassági modulus
légszáraz és vízzel telített értékei között jó a kapcsolat.
Ew = 0,77 E0
[4.2].
A porozitást összevetettem a sűrűséggel légszáraz és vízzel telített állapotban is
(4.4. ábra).
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4.4. ábra. Összefüggés a testsűrűség és porozitás értékei között légszáraz és vízzel telített állapotban

Légszáraz állapotban erős kapcsolat mutatható ki, különösen akkor, ha figyelembe
vesszük, hogy a porozitás nagyon kis terjedelmű (2,2 – 3,3%) és ugyanígy, az itt figyelembe
vett testsűrűségek legkisebb és legnagyobb értéke között is csak 100 kg/m3 a különbség. Ezáltal
a mért eredmények kis különbsége is nagy eltérést mutat az ábrán. A korreláció értéke
r = 0,82-re adódott, míg az egyenes egyenlete:
n = 29,75 − 0,0011 ρ 0
[4.3].
Vízzel telített állapotban gyenge a kapcsolat, a korreláció értéke r = 0,66-ra adódott, a
közelítő egyenes egyenletét pedig az 4.4. összefüggés mutatja. A gyenge kapcsolat oka egyrészt
a fentebb említett kis terjedelmű porozitás, valamint a próbatestek különböző mértékű
telítődésével magyarázható.
n = 21,70 − 0,007 ρ 0
[4.4].
Mivel kevés porozitásérték állt rendelkezésemre az összefüggés megalkotásához, így az
korlátozott érvényességű, további porozitás – testsűrűség értékpárok meghatározásával az
összefüggést pontosítani lehet.
A rugalmassági modulus és a testsűrűség értéke közötti összefüggést mutatja a
4.5. ábra légszáraz és vízzel telített állapotban. Légszáraz állapotban elfogadható (r = 0,79),
vízzel telített állapotban pedig jó (r = 0,87) a kettő közötti kapcsolat. Exponenciális közelítést
alkalmazva a görbe egyenlete légszáraz állapotban a 4.5. összefüggés, míg vízzel telített
állapotban az 4.6. összefüggés mutatja:
E0 = 7 x10 −4 e 0,0064 ρ0
[4.5],

E w = 10 −16 e 0,0175 ρ w

[4.6].
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4.5. ábra. Összefüggés a rugalmassági modulus és testsűrűség értékei között légszáraz és vízzel telített
állapotban

Megvizsgáltam az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus közötti
kapcsolatot is légszáraz és vízzel telített állapotban. Ugyan mindkét esetben hatványfüggvény
alkalmazásával kaptam a legjobb közelítést – légszáraz állapotban a regressziós együttható
értéke r = 0,88-ra, vízzel telített állapotban pedig 0,86-ra adódott – azonban lineáris közelítéssel
(4.6. ábra) az összefüggések jóval egyszerűbbek.
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4.6. ábra. Összefüggés az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus értékei között légszáraz és
vízzel telített állapotban

Légszáraz állapotban közel ugyanolyan a kapcsolat erőssége, mint hatványfüggvény
esetén r = 0,87, azonban vízzel telített állapotban egy kicsit gyengébb r = 0,78. A ponthalmazra
illesztett egyenes egyenletét légszáraz állapotban a 4.7. összefüggés, vízzel telített állapotban
pedig a 4.8. összefüggés mutatja:
E0 = 220,9σ c 0 − 1616
[4.7],
E w = 211,2σ cw − 89

[4.8].

A két egyenes között alig van különbség, a két ponthalmaz is csaknem teljesen
egybeesik, ami azt jelzi, hogy a víztartalom változása mindkét fizikai jellemzőre ugyanolyan
27

A BUDAI MÁRGA FIZIKAI TULAJDONSÁGAI

hatással van. A Függelék FT1. táblázatát vizsgálva kiderül, hogy mind a nyomószilárdság, mind
a rugalmassági modulus átlagértéke közel a felére csökken a telítés hatására.
Az egyirányú nyomószilárdság és a pontszilárdság közötti kapcsolat leírása nagy
jelentőséggel bír, ugyanis a pontszilárdság a helyszínen is meghatározható, továbbá a
pontszilárdságot olyan esetekben is meg lehet határozni, amikor a kőzet annyira töredezett,
hogy szabályos próbatest nem alakítható ki belőle. A kettő közötti kapcsolat ismeretében a
kőzet szilárdsága ilyen esetekben is jól megbecsülhető. Ezért a budai márga esetében
párhuzamosan egyirányú nyomószilárdság és pontterheléses vizsgálatokat végeztem, így a kettő
közötti kapcsolatot le tudtam írni (4.7. ábra).
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4.7. ábra. A budai márga egyirányú nyomószilárdsága és pontszilárdsága közötti kapcsolat

A legjobb korreláció hatványfüggvény alkalmazásával adódott, habár a nemzetközi
gyakorlat a pontszilárdság és egyirányú nyomószilárdság között lineáris kapcsolatot javasol
(ISRM 1985). A márga esetében azonban a gyengébb szilárdságú változatok általában
magasabb agyagtartalmúak is, és emiatt a terhelőfej ezekbe jobban belenyomódik, ezáltal
arányosan kisebb pontszilárdság adódik, mint a nagyobb szilárdságú alacsonyabb
agyagtartalmú márgánál. Emiatt lineáris összefüggés nem írja le elég pontosan a két szilárdsági
jellemző közötti kapcsolatot.
A vizsgálataim alapján a ponthalmazra a 4.9. egyenlet által meghatározott görbe
illeszkedett a legjobban, a korrelációs együttható értéke r = 0,80-re adódott:
[4.9].
σ c = 25 I 500,7
Meg kell jegyezni, hogy az összehasonlíthatóság érdekében a különböző méretű
próbatesteken vizsgált pontszilárdság értékeit átszámítottam az 50 mm egyenértékű átmérőjű
próbatestre a 2.2.1 fejezetben ismertetett 2.3 összefüggés alapján, és ugyanígy az egyirányú
nyomószilárdság értékeit is 2:1 arányú 50 mm átmérőjű próbatestre vonatkoztattam
(2.1 összefüggés).
Az ultrahang-terjedési sebesség és más fizikai jellemzők közötti kapcsolat leírásának
nagy jelentősége van, ugyanis az ultrahang-terjedési sebesség egyszerűen meghatározható
roncsolásmentes vizsgálat. Budai márgára vonatkozó ultrahang-vizsgálati eredmények csak
korlátozottan álltak rendelkezésemre (légszáraz állapotra 46 db vizsgálat, vízzel telített
állapotra 10 db vizsgálat, lásd Függelék FT1. táblázat). Korrelációs kapcsolatot kerestem az
ultrahang-terjedési sebesség és a testsűrűség, valamint az egyirányú nyomószilárdság között.
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A 4.8. ábra mutatja a testsűrűséggel való kapcsolatát lineáris közelítést alkalmazva, a
kapott egyenletet a 4.10. összefüggés mutatja, a korrelációs együttható értéke pedig r = 0,74-re
adódott, ami közepes erősségű kapcsolatot jelent:
ρ 0 = 29,4 c 0 + 2360
[4.10].
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4.8. ábra. Az ultrahang terjedési sebesség és a budai márga testsűrűsége közötti kapcsolat

Meg kell jegyezni, hogy a fenti összefüggés meghatározásakor 2500 kg/m3-nél
magasabb testsűrűségű mintákat kihagytam a vizsgálatból, ugyanis azok csaknem külön
pontfelhőt alkottak, így az egyenlet érvényessége is az az alatti értékekre korlátozódik.
Lineáris kapcsolat valószínűsíthető az egyirányú nyomószilárdsággal (4.9. ábra) mind
légszáraz (4.11. összefüggés), mind vízzel telített állapotban is (4.12. összefüggés). A
korrelációs együttható értéke légszáraz állapotban r = 0,73, vízzel telített állapotban pedig
r = 0,86-ra adódott:
σ c 0 = 25,8 c 0 − 11,3
[4.11],

σ cw = 14,9 c w + 22,4

[4.12].
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4.9. ábra. Az ultrahang-terjedési sebesség és a budai márga egyirányú nyomószilárdsága közötti kapcsolat
légszáraz és vízzel telített állapotban
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4.1.2.
A márga mint talaj
A mállott budai márga legtöbb esetben plasztikus tulajdonságú agyagmárgának
tekinthető (4.10. ábra), ezért vizsgálata talajmechanikai módszerekkel javasolt. Plasztikus
indexe meghatározható, illetve nyírószilárdsági vizsgálatokhoz zavartalan minta szúrható ki
belőle. A budai agyagok fizikai tulajdonságait statisztikai alapon Paál vizsgálta (1974, 1975,
1976). Jelen dolgozat nem tér ki az agyagszerű budai márga tulajdonságaira, de a fent idézett
cikkekben a kiscelli agyag mellett a budai márga felső mállott, agyagos rétegeire vonatkozó
adatokat is találunk.

4.10. ábra. Mállott agyagmárga a budai Várhegyről

4.2.

A vizsgált adatok területi alapon történő összehasonlítása
Az általam összegyűjtött adatok a budai márga négy különböző előfordulási területéről
származnak: a Gellért-hegy északi előtere, a budai Várhegy K-i, illetve NY-i fele, és a
Rózsadomb (4.11. ábra).

4.11. ábra. A budai márga összegyűjtött és vizsgált adatainak területi elhelyezkedése

Területi alapon kimutatható a sűrűség és a rugalmassági modulus közötti összefüggés
(4.12. ábra). Az ábráról leolvasható, hogy a Gellért-hegy É-i előteréből származó márga
kiemelkedően jó tulajdonságokkal rendelkezik. A Várhegy K-i és NY-i oldaláról származó
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minták rugalmassági modulusában nincs jelentős különbség. A légszáraz testsűrűség a K-i
oldalról származó márgánál egyértelműen nagyobb, mint a NY-i oldalénál, ennek egyik oka az
lehet, hogy a Várhegy K-i oldalán, a NY-i oldalon még meglévő, kevésbé kompaktálódott
márgával jellemezhető rész már lepusztulhatott.
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4.12. ábra. A sűrűség és a rugalmassági modulus összefüggése a különböző területről származó budai
márgáknál
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4.13. ábra. Az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus összefüggése a különböző területről
származó budai márgáknál

Az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus közötti összefüggések
területi alapon nem olyan jól elkülöníthetőek (4.13. ábra). A Gellért-hegy É-i előteréből
származó budai márgának mind a rugalmassági modulusa, mind az egyirányú
nyomószilárdsága nagyobb, mint a Várhegyről származóknak. Ennek oka, hogy az itt található
márgára vastag pados kifejlődés jellemző, általában erősen cementált, illetve valószínűleg itt a
hévforrások hatása is érvényesült. A Rózsadombon található márga hasonlóan jó szilárdságú,
mint a Gellért-hegyről való. Ebben az összefüggésben már jóformán nincs különbség a Várhegy
két oldaláról származó márgáknál, a rugalmassági modulus fentebb említett kis mértékű
eltérését kivéve.
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Az egyirányú nyomószilárdságot és a húzószilárdságot vetettem össze a 4.14. ábrán. Itt
is egyértelműen megfigyelhető, hogy a Gellért-hegy É-i előteréből és a Rózsadombról származó
márgák szilárdsága jóval nagyobb a Várhegyről származókénál. A Várhegy két oldaláról
származó adatok ebben az összefüggésben egy pontfelhőt alkotnak, nem különíthetőek el.
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4.14. ábra. Az egyirányú nyomószilárdság és a húzószilárdság összefüggése a különböző területről származó
budai márgáknál

4.3.

A budai márga kőzettest osztályozása és szilárdsági tulajdonságai

4.3.1.
A GSI osztályozási mód alkalmazása budai márga kőzettestre
A Budai Márga Formáció általában heterogén kőzettestnek számít, ugyanis a
formációban megjelenik a közepesen szilárd mészmárgától az erősen mállott, sokszor laminált
nagyon gyenge kőzetfizikai tulajdonságokkal bíró agyagmárgáig többféle állapotú és
szilárdságú kőzet. Ezért nehéz általános javaslatot adni a GSI érték meghatározására budai
márga kőzetkörnyezetben. A budai márga a legtöbb esetben kissé laminált szerkezetű, nagyon
sok törés, kőzetrés tagolja és agyagtartalma is jelentős, így a tagoltsági felületi tulajdonságok
alapján nem kerülhet a legjobb osztályba. Törési felülete a legritkább esetben jellemezhető
nagyon érdes felületként.
Az általam eddig tanulmányozott feltárásokban tapasztalataim alapján budai márga
kőzettest esetén minden típusú szerkezet előfordulhat az ép, tömörtől a vékonyan rétegzett,
nyírt szerkezetig. A tömör szerkezetre mutat példát a 4.15. ábra, amelyben néhol 1 m hosszú ép,
folytonos magdarabok is előfordulnak. A 4.16. ábra blokkos szerkezetű budai mészmárgát
ábrázol a budai Várhegyről. A 4.17. ábra töredezett szerkezetű mészmárgát mutat felszíni
feltárásban. A 4.18. ábra pedig széteső szerkezetű budai márgát mutat szintén a budai
Várhegyről.

4.15. ábra. Tömör, blokkos szerkezetű mészmárga a Gellért-hegy lábától
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4.16. ábra. Blokkos szerkezetű mészmárga a budai Várhegyről

4.17. ábra. Töredezett szerkezetű márgafal a Hegyalja úton

4.18. ábra. Gyenge szilárdságú töredezett agyagmárga agyagos betelepülésekkel a budai Várhegyről

Telített budai márga kőzettest esetén a víz hatását a tagoltsági felületek rosszabb
osztályba sorolásával vesszük figyelembe, amit a grafikonon jobbra való eltolással lehet
ábrázolni, ugyanis víz hatására a tagoltsági felületek állapota romlik, így a GSI érték is
csökken. Jó állapotú tömör vagy blokkos kőzettestek esetén a víz hatása a tagoltságok
állapotára jóformán elhanyagolható. Nagyon blokkos és töredezett kőzettestek esetén ez a hatás
szintén nem túl jelentős, azonban márga esetén különösen, ha agyagtartalma magasabb, a víz
figyelembevételére célszerű az egy oszloppal való eltolás. Széteső vagy laminált kőzettest
esetén a törési felületek általában mállottabb agyagosabb jellegűek, ezért víz hatására ezek
állapota sokkal kedvezőtlenebbé válik. A víz hatását ez esetben két oszloppal való eltolással
lehet modellezni.
Budai márga esetében nagyon gyakoriak a vékony agyagréteg betelepülések, ami
szintén nagymértékben rontja a kőzettest állapotát és az ezt mutató GSI értéket. A GSI érték
meghatározásánál ezt a telített kőzettesthez hasonlóan jobbra eltolással lehet figyelembe venni,
ritka betelepülések esetén (kb. 10 m-enként) egy kategóriával célszerű a felületi tulajdonságokat
rosszabbra felvenni. Sűrű betelepülések esetén (kb. 5 m-enként) a felületi tulajdonságokat,
tapasztalataink alapján, nagyon gyenge, legjobb esetben gyenge állapotúnak célszerű felvenni.
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Példaként néhány korábban vizsgált kőzettest osztályba sorolását és a GSI grafikonon
való elhelyezését mutatom be, amelyeket már a fentebbi ábrákon leírtam. A 4.15. ábrán
általában tömör, néhány részen inkább blokkos szerkezetű budai mészmárga látszik, melynek a
tagoltsági felületei általában érdesek, néhány helyen simák. Ezek alapján a GSI 65 – 75 közötti
értéket vehet fel (4.19. ábra A zóna). A 4.16. ábrán bemutatott kőzettest szerkezete blokkos
vagy nagyon blokkos lehet, tagoltsági felületei jó állapotúak, így a GSI értéke 50 – 60 között
mozog (4.19 ábra B zóna). A 4.17. ábra felszíni feltárásban mutat be töredezett szerkezetű
mészmárgát, melynek a tagoltsági felületei általában tűrhetőnek jellemezhetőek, ugyanis sok
helyen található mérsékelten mállott limonitfoltos felület, illetve néhány helyen erősebben
mállott felület is előfordul, amely inkább a gyenge kategóriába sorolható, így a GSI értéke 35 –
40 között változik (4.19. ábra C zóna). A 4.18. ábrán bemutatott kőzettest szerkezete
szétesőként jellemezhető, tagoltsági felületei általában a tűrhető, de néhány helyen a gyenge
kategóriába sorolhatóak, így a GSI értéke 20 – 30 között lenne agyagbetelepülések nélkül (4.19.
ábra D zóna). Figyelembe véve az agyagos jelleget és betelepülést, a grafikonon jobbra csúszik
a kőzettest értékelése, és ez esetben inkább a nagyon gyenge kategória alkalmazása javasolt, így
a kőzettest tényleges GSI értéke 10 – 15 között van (4.19. ábra E zóna).

4.19. ábra. A példának bemutatott budai márga kőzettestek elhelyezkedése a GSI grafikonon

A 4.19. ábrán lefedett területek összegzésével felállítható egy, a budai márgára jellemző
GSI besorolási rendszer (4.20. ábra). Az ábra alapján megfigyelhető, hogy minél töredezettebb
egy kőzettest, általában annál kedvezőtlenebb a tagoltsági felületeinek állapota, ezért a budai
márga esetében ez az eloszlási mező ferde elhelyezkedésű. Vízzel telített budai márga kőzettest
esetén a GSI grafikonon jellemzett zóna jobbra tolódik, és még jobban elferdül, ahogy a 4.20.
ábra nyilai is szemléltetik. A szerkezetileg egységesebb márgára tehát kevésbé van hatással a
víz, mint a töredezett, széteső szerkezetűre. Vékony agyagréteg betelepüléseknek a hatása az
ábrán a vízéhez hasonlóan szemléltethető és az eloszlási mező hasonló elferdülését okozza. Ez
azzal magyarázható, hogy a kedvező szerkezetű márgában ritkábbak az agyagos betelepülések,
mint a töredezett és széteső szerkezetűnél.
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4.20. ábra. A budai márgára jellemző leggyakoribb GSI értékeket ellipszis jelöli, víz hatására a mező a
nyilak irányába mozdul el

4.21. ábra. A budai márga kőzettestek jellemző GSI értékei a kőzettestek tagoltságának és összetételének
függvényében (BM1-BM8)

Tapasztalataim szerint a fenti grafikon alapján nem mindig határozható meg teljesen
egyértelműen a budai márga GSI értéke, ugyanis sok esetben a kőzettest heterogén: mészmárga,
agyagmárga és ezek mállott változatai alkotják. Ilyen esetre érdemes a Marinos és Hoek (2001)
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alapján az athéni flis (homokkő és iszapkő) példáján szerkesztett heterogén kőzettestre
vonatkozó GSI grafikont (2. Függelék F2.3. ábra) alkalmazni, azonban ez sem illik igazán a
budai márgára. Ezért 23 fúrás maganyaga és néhány felszíni feltárás tanulmányozása alapján,
felhasználva Marinos és Hoek (2001) elveit, egy a budai márgára vonatkozó módosított GSI
grafikont készítettem (4.21. ábra) elméleti úton. Az ábrán azok a zónák láthatók, amelyek az
4.19. ábra alapján a budai márga kőzettesteknél a különböző tagoltságok függvényében
jellemzően előfordulhatnak.
A 4.21. ábrán a sorokban a budai márga kőzettesetjének szerkezete és összetétele
található, az oszlopok pedig itt is a tagoltsági felületek jellemzőit mutatják. A táblázatban
sötétítéssel és számozással van feltüntetve, hogy mely mezők vonatkoznak az egyes kőzettest
típusokra.
A budai márga kőzettest szilárdsági értékelése
4.3.2.
A 2. függelékben bemutatott Hoek-Brown-törési kritérium felhasználásával, a GSI érték
budai márgára való adaptációja, valamint a budai márga statisztikailag feldolgozott fizikai
paraméterei alapján grafikonok készültek a budai márga kőzettest szilárdsági paramétereinek
meghatározására a GSI érték és a kőzettömb egyirányú nyomószilárdságának függvényében
(Görög 2007b).
A Hoek-Brown-törési kritériumból számíthatóak a sokkal szélesebb körben használt
Mohr-Coulomb-összefüggés paraméterei: a belső súrlódási szög és a kohézió Hoek et al. (2002)
szerint. A grafikonok alapját a budai márga Hoek-Brown-állandójának „mi” meghatározása
biztosította, ami laboratóriumi vizsgálatokkal történt. A budai márga kőzettömbjén számos
triaxiális vizsgálat készült a tanszék kőzetfizikai laboratóriumában és ezek alapján a budai
márgára vonatkozó Hoek-Brown-állandó mi=7,2-re adódott. A Mohr-Coulomb-paraméterek
értéke függ a kőzettestre ható oldalirányú feszültség „σ3” nagyságától, amit a testsűrűség és a
mélység befolyásol. A budai márga testsűrűségét az általam vizsgált és összegyűjtött adatok
átlagértékének vettem fel (Függelék FT1. táblázat). A mélységet pedig igyekeztem úgy
megválasztani, hogy a budai oldalon készülő legtöbb munkagödör lehatároláshoz és a
rézsűállékonyság számításához is alkalmas legyen, így a táblázatok 20 m-es mélységig
alkalmazhatóak.
A GSI érték és a budai márga kőzettömbjének egyirányú nyomószilárdsága
függvényében a budai márga kőzettest kohéziójának változását mutatja be a 4.22. ábra.
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4.22. ábra. A budai márga kőzettestjének kohéziója a GSI és a kőzettömb egyirányú nyomószilárdságának
függvényében
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A kohézió értékek alapján a márga GSI = 50-es értékig nagyon gyenge kőzetként
viselkedik (a kohéziója 1 MPa alatt van), és csak e fölött mondható jó szilárdságúnak. GSI = 80
fölött a kohézió értékek már csupán elméletileg lehetségesek, ugyanis a 4.3.1 fejezet alapján a
márga GSI értéke csaknem minden esetben ennél kevesebb.
A kőzettest belső súrlódási szögét a GSI érték és a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdságának függvényében ábrázolva látható, hogy kis nyomószilárdság esetén
GSI = 60 – 70-es értékig, nagy nyomószilárdság esetén GSI = 50 – 60-as értékig növekszik a
belső súrlódási szög, e felett csökken és GSI = 100 esetén pedig a nyomószilárdságtól majdnem
függetlenül közel azonos lesz (4.23. ábra). Ennek oka a GSI és a Mohr-Coulomb-összefüggés
tulajdonságaiban keresendő. A GSI = 100 esetén már nem tagolt, hanem ép kőzettestről
beszélünk, azaz a kőzettest szilárdsági tulajdonságai már szinte megegyeznek a kőzettömb
laboratóriumban meghatározott szilárdságával. A kőzettömbre vonatkozó belső súrlódási szög
értéke budai márga esetén tapasztalataim szerint nem mutat nagy szórást. A belső súrlódási
szög csökkenése GSI > 50 esetén a Mohr-Coulomb-kritérium természetéből adódik, ugyanis
nagy kohézió esetén legtöbb esetben csökken a belső súrlódási szög.
Együtt vizsgálva a kohézió (4.22. ábra) és belső súrlódási szög (4.23. ábra) grafikonját,
megfigyelhető, hogy a kohézió értéke ott kezd el növekedni nagymértékben, ahol a belső
súrlódási szög csökken. Továbbá belátható az is, hogy alacsony GSI érték esetén a kőzettest
tagoltabb volta miatt a súrlódásnak van nagyobb szerepe a kohézióval szemben. Természetesen
nagyon rossz kőzettest esetén mind a belső súrlódási szög, mind a kohézió alacsony értékű.
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4.23. ábra. A budai márga kőzettestjének belső belső súrlódási szöge a GSI és a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdságának függvényében

Számítógépes modell alkalmazása esetén is fontos bemenő adat a kőzettest alakváltozási
modulusa. Az alakváltozási modulus értéke a GSI érték és a kőzettömb rugalmassági
modulusának függvényében olvasható le a 4.24. ábráról. A grafikon szerkesztésének alapját itt
Hoek és Diederichs (2006) összefüggése adta (függelék F2.21 összefüggés), amelynek
segítségével a GSI érték és a kőzettömb rugalmassági modulusának ismeretében számítható a
kőzettest alakváltozási modulusa. Célszerű lenne ezt az összefüggést helyszíni mérésekkel
igazolni, de helyszíni feszültség és alakváltozás-mérések ritkán fordulnak elő a hazai
gyakorlatban, így ennek elvégzésére sajnos nem volt mód.
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4.24. ábra. A kőzettest alakváltozási modulusa a GSI és a kőzettömb rugalmassági modulusának
függvényében

A GSI érték meghatározását rossz minőségű kőzettestekre a 4.3.1. fejezet tartalmazza,
de a GSI érték ismeretében grafikonok alkalmazásához a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdságára van szükség. Amennyiben a kőzetünk annyira tagolt, hogy próbatestet nem
tudunk kialakítani, ezért az egyirányú nyomószilárdságot sem tudjuk közvetlenül meghatározni,
más módszert kell alkalmazni. A pontszilárdság értéke szabálytalan és kisméretű kőzetdarabon
is meghatározható, és ez alapján következtethetünk az egyirányú nyomószilárdságra (ld. 4.1.1.
fejezet). A pontszilárdság alkalmazásának másik előnye, hogy megfelelő berendezéssel
helyszíni körülmények között is meghatározható. A belső súrlódási szög és a kohézió
meghatározására készült grafikonok kis szilárdságtartományra módosított, illetve
pontszilárdsággal bővített változatát a 4.25. – 4.26. ábrák mutatják.
Magas agyagtartalmú kőzetek esetén a pontszilárdság értéke sem mindig határozható
meg, ugyanis a kis szilárdságú kőzetbe belenyomódik a nyomófej, ezáltal vagy egyáltalán nem
kapunk eredményt, vagy az nem alkalmas az egyirányú nyomószilárdság becslésére. Ilyen
esetben csak tapasztalati úton becsülhetjük a nyomószilárdságot a 2. Függelék FK1. táblázata
alapján.
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4.25. ábra. Töredezett kőzettestek kohéziója a GSI és az egyirányú nyomószilárdság függvényében,
feltüntetve a pontszilárdságot is
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4.26. ábra. Töredezett kőzettestek belső súrlódási szöge a GSI és az egyirányú nyomószilárdság
függvényében, feltüntetve a pontszilárdságot is

4.4.

Szabadon álló márgafal modellezése
Az előzőekben meghatározott eredmények alapján elkészült egy szabadon álló márgafal
modellje Plaxis szoftver segítségével. A modell, bár valós adatokon alapszik (lásd 6.1. fejezet
Gellért-hegyi sikló esettanulmány), a jobb kiértékelhetőség érdekében sok szempontból a valós
problémához képest egyszerűsített változatot mutat. A modell teljesen homogén márgafalat
vizsgál, azaz a felső vagy feltöltés eredetű, vagy mállott márgából álló rész helyett márga
szerepel. Erre azért volt szükség, mert a feltöltés eredetű rész és az üde márga között akkora
szilárdságbeli különbség van, hogy a szoftver az állékonysági biztonság értékét csaknem
minden esetben a felső réteg biztonságaként értelmezte volna, ami meghamisította volna a
kitűzött feladat eredményét. A modell általánosítást is tartalmaz, ugyanis az esettanulmányban a
mészmárga nagyon jó szilárdságú, az átlagos nyomószilárdsága σc = 70 MPa, ezzel szemben a
budai márga statisztikai vizsgálatakor (lásd 4.1.1. fejezet) eredményül kapott σc ≈ 40 MPa-os
átlageredménnyel számolt a modell azért, hogy a kapott eredmények általánosabban
felhasználhatóak legyenek.
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4.27. ábra. Különböző magasságú szabadon álló márgafal állékonysági biztonsága a GSI érték függvényében
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A modell feltételezi, hogy a márgafal átlagos nyomószilárdságú kőzettömbökből épül
fel. Eredményül a különböző magasságú (H = 5 – 20 m) szabadon álló márgafalra, a kőzettest
különböző állapotára, azaz különböző GSI értékekre (GSI = 5 – 70) számított állékonysági
biztonsági tényező értékeket adja. A modell futtatásaiból kapott állékonysági biztonság értékek
a grafikonon a különböző GSI értékekhez tartozó pontseregre illesztett görbékként jelennek
meg (4.27. ábra).
Az 5 m-nél kisebb függőleges fal állékonysága budai márgában általában nem szokott
problémát jelenteni, 20 m-nél magasabb márgafalakra pedig az előző fejezetben kidolgozott
elmélet már nem érvényes, ezért e között a két szélsőérték közötti tartományt mutatja a
4.27. ábra. A GSI > 70 értéknél nagyobb GSI érték ritkán fordul elő márgánál, illetve 20 m
magas fal esetén már GSI = 70-nél is nagy biztonság adódott.
A 4.28. ábrán a 20 m magas fal és GSI = 70-es értéknél kialakult csúszólap, míg a
Függelék F3.5. ábráján a 20 m magasságú falnál a különböző GSI értékekhez tartozó, Plaxis
szoftverrel meghatározott biztonsági tényezők láthatók.

4.28. ábra. A csúszólap kialakulása 20 m-es márgafal és GSI = 70 esetén (n = 7,00)

A gyakorlatban csaknem minden esetben előfordul a márga felett valamilyen
vékonyabb, gyengébb szilárdságú réteg. Ilyen gyenge felső réteg esetén abban az esetben, ha
szabadon álló falban gondolkodnak, azt rézsűsen célszerű kialakítani, és a grafikon
használatánál a falmagasságba ezt is bele kell számítani.
Példaképpen egy ~10–12 m mélységű munkagödör oldalfalát mutatja a 4.29. ábra. A
felső gyengébb szilárdságú, esetleg talajként kezelhető részt cölöpfallal támasztották meg, alatta
a márga pedig önmagában áll.

4.29. ábra. A Hegyalja úton budai márgába készült munkagödör

Az ábrán bemutatott márgafal GSI értéke 35 – 40 közötti, ami azt jelenti, hogy a
grafikonról leolvasva a fal állékonysági biztonsága n = 2,5 – 3,0 között van.
A 4.27. ábrán bemutatott grafikon alkalmazhatóságánál figyelembe kell venni a fal
síkját, a rétegződést, valamint a tektonikai síkokat, és ezek kedvezőtlen iránya esetén más és
ennél részletesebb elemzés szükséges.
40

A KISCELLI AGYAG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI

5. A kiscelli agyag fizikai tulajdonságai
5.1.

A kiscelli agyag talajfizikai jellemzői
A kiscelli agyag a legtöbb esetben talajként kezelhető, ritkán pedig gyenge szilárdságú
kőzetként. Általában homogénnek tekinthető, azaz nincs szükség a kőzettömb és kőzettest
elkülönítésére, abban az esetben azonban, ha kőzetként kezelhető viselkedését befolyásolhatják
a tagoltsági tulajdonságok is. Kőzetfizikai tulajdonságai a budai márgához hasonlóan széles
intervallumban mozognak, azonban a budai márgához képest a legtöbb esetben gyengébb
szilárdságú (Görög 2007c).
A feldolgozott adatok legnagyobb része a Főmterv Rt., Geohidro Geotechnikai Kft.,
Mélyépterv Rt. laboratóriumában készültek, illetve a MÁFI adattárából származnak.
A 3.4.2. fejezetben ismertetett módon a kiscelli agyag alapvetően három zónára
bontható: a felső sárga mállott zónára, a kb. 30 m mélységig tartó szürke üde állapotú, de
töredezett és a nagy mélységben lévő, szintén szürke, de úgymond eredeti állapotú zónára. Jelen
dolgozat a felső két zónájával foglalkozik, amely a pirit- és limmonit-tartalom alapján
különíthető el. A felső mállott zónában a pirit limonnittá bomlott és ezért sárga színű (Vendl
1932), a másik, mélyebben fekvő zónát még nem érte ez a mállási folyamat, így ez üde állapotú
és szürke színű (5.1. ábra).

5.1. ábra. A sárga mállott és a szürke üde zóna közötti átmenet egy, az Etele téren készült fúrásban

Az adatfeldolgozáskor ezt a két zónát kettébontva külön kell vizsgálni. A szilárdabb,
már inkább kiscelli agyagmárgának nevezhető, kőzetnek tekinthető anyagból általában
rugalmassági modulus értékeket is meghatároztak, az agyagosabb jellegű kiscelli agyagból csak
összenyomódási modulust. Mind a két típusú kiscelli agyagból több mint 1000 db mérési
eredmény alapján készült a kiértékelés, melyekből ~200 db a saját laborvizsgálat.
A sárga kiscelli agyag talajfizikai adatsorának statisztikai jellemzőit a Függelék FT2.
táblázata, a szürke kiscelli agyagra vonatkozókat pedig a Függelék FT3. táblázata tartalmazza.
Az egyes fizikai jellemzők adatsorának elhelyezkedését a budai márga adataihoz hasonlóan a
Pearson-koordinátarendszerben tünteti fel a függelék F3.6. és F3.7. ábrája. Az előbbi a sárga az
utóbbi pedig a szürke kiscelli agyag eloszlástípusait is mutatja. Mindkét esetben jellemző, hogy
a pontok a normális eloszláshoz tartozó pont körül helyezkednek el, így az adatsorok egy része
vagy normális eloszlású, vagy közelíthető normális eloszlással.
Az összegyűjtött fizikai paramétereket négy különböző laboratóriumban mérték, ezért
már a statisztikai értékelés előtt bizonyos volt, hogy az egyes vizsgálatokat különböző mértékű
hibák terhelik. Különösen a triaxiális vizsgálattal meghatározott nyírószilárdsági jellemzők
esetén van nagy jelentősége a vizsgálat elkészítési módjának, például a törési sebesség
köztudottan nagymértékben befolyásolja a vizsgálat eredményét. A törési sebesség hatása
nagyobb víztartalmú és puha agyagoknál jóval nagyobb, mint kemény állapotú agyagok esetén.
A jelen dolgozathoz vizsgált kiscelli agyagok általában kemény állapotúak voltak, így a törési
sebességből adódó különbségek kevésbé jelentek meg az eredményeken. A vizsgálatok
különbözőségéből adódó hibák befolyásolják az alábbiakban levont következtetések
pontosságát is.
A különböző fizikai jellemzők közötti kapcsolat korrelációs együtthatója ritkán olyan
értékű, hogy abból egyértelműen lehessen következtetni a feltételezett kapcsolat szorosságára.
A korrelációs együttható kicsi vagy zérus értéke nem feltétlenül utal arra, hogy a két változó
között nincs kapcsolat. A szignifikancia-vizsgálat segítségével meghatározhatjuk, hogy a
korrelációs együttható értéke milyen valószínűséggel zérus. A szignifikancia-vizsgálatot normál
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eloszlású valószínűségi változó esetén a t-próbával (Student-próba) végezhetjük el (Rétháti
1985). Paál (1975) a t-próba eredményeit grafikonon is ábrázolta, ez alapján a regressziós
együttható és a minta szabadságfokának ismeretében könnyen megállapítható a korreláció
bekövetkezésének valószínűsége.
A kiscelli agyag összetétele
5.1.1.
A MÁFI adattárában számos szürke kiscelli agyagra vonatkozó szemeloszlási vizsgálati
eredményt találunk, és ezeket diagramba összefoglalva megállapítható, hogy a szálban álló
kiscelli agyag felső rétegeinél (~20 m-es mélységig) az aleurit és agyagtartalom Báldi 1983-as
megállapításainak megfelelően alakul, azonban a homoktartalom csaknem minden vizsgált
mintánál nagyobb annál, mint azt Báldi megállapította, sokszor a 20%-ot is eléri
(Függelék F3.8 ábra).
A sárga és szürke kiscelli agyagminták karbonát-tartalmát a mélység függvényében
ábrázolva azt láthatjuk, hogy a sárga kiscelli agyag karbonát-tartalma nagymértékben változhat
(Függelék F3.9. ábra), míg a szürke változat esetében egy-egy kiugró értéktől eltekintve
hasonló értékek jellemzőek (Függelék F3.10. ábra). Az ábrázolt adatok igazolják Báldi (1983)
állítását, miszerint a kiscelli agyag karbonát-tartalma 10 – 35% között van, bár a sárga változat
esetén egy-egy mintánál előfordul 10% alatti érték is.
A mélységgel kapcsolatos összefüggések
5.1.2.
A mélységgel kapcsolatos összefüggéseket alapvetően meghatározza, hogy a kiscelli
agyag sárga mállott része általában 10, maximum 15 m-ig fordul elő, és ilyen kis mélységben
általában még nem változik statisztikailag kimutatható mértékben az agyag szerkezete. A
szürke kiscelli agyag jellemzően 10 m-es mélységtől fordul elő, ennél kisebb mélységben csak
ritkán található meg. 35 m-es mélységig találhatók a szürke kiscelli agyagra vonatkozó fizikai
adatok, így a bemutatott eredmények eddig a mélységig érvényesek.
A nedves testsűrűséget a mélység függvényében az 5.2. ábrán szemléltetem mindkét
típusú kiscelli agyagra vonatkozóan. A sárga kiscelli agyag esetén a ponthalmazra illesztett
egyenes egyenlete:
ρ 0 [kg / m 3 ] = 156,3 m [m] + 5,6
[5.1].
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5.2. ábra. A sárga és szürke kiscelli agyag nedves testsűrűsége a mélység függvényében
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A regressziós együttható értéke kicsi: r = 0,23, azonban a szignifikancia-vizsgálat
alapján az összefüggés valószínűsége 95% feletti. A gyenge korreláció a kis mélységbeli
változás miatt adódott.
A szürke kiscelli agyag esetén a mintavételi mélység és a nedves testsűrűség között a
legjobb kapcsolatot exponenciális függvény adja. A görbe egyenlete:
ρ 0 [kg / m 3 ] = 357,1 ln (23,6 m [m])
[5.2].
A regressziós együttható r = 0,55, ami már valamivel jobb kapcsolatot jelez. Az
exponenciális közelítés az mutatja, hogy a mélység növekedésével egyre kisebb mértékben
növekszik a nedves testsűrűség és valószínűsíthetően egy bizonyos mélység után csaknem
állandóvá válik.
Az 5.2. ábrán a két ponthalmazon jól látható, hogy a sárga és a szürke agyagot
reprezentáló pontok kiegészítik egymást, így ebben az összefüggésben nem feltétlenül indokolt
a két típusú agyag szétválasztása. A kiscelli agyag két változata ilyen szempontból természetes
településben is kiegészíti egymást, azaz minden esetben a sárga mállott és fellazult részt követi
a szürke üde állapotú típus, feltéve, hogy a sárga réteg nem pusztult le. Az 5.3. ábrán együtt
ábrázolva a két ponthalmazt, exponenciális kapcsolatot feltételezve a görbe egyenlete:
ρ n [kg / m 3 ] = 303,0 ln (76,3 m [m])
[5.3].
A korrelációs együttható értéke: r = 0,70, ami az előző kettőhöz képest jóval erősebb
kapcsolatra utal. Az 5.3. ábrán megfigyelhető, hogy a testsűrűség 2300 kg/m3 körül csaknem
állandósul, azaz nagyobb mélységű feltártság esetén a görbe 2300 – 2400 kg/m3 közötti
függőlegeshez tartana.
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5.3. ábra. A kiscelli agyag nedves testsűrűségének változása a mélység függvényében

A mélység és a hézagtényező összefüggésének vizsgálatakor, hasonló okok miatt, mint a
mélység és a testsűrűség esetén, nem érdemes külön vizsgálni a felső mállott zónát. Ez esetben
hatványfüggvény közelíti legjobban a kettő közötti kapcsolatot, amit az 5.4. ábra mutat. A
függvény egyenlete:
⎛ m [ m] ⎞
e=⎜
⎟
⎝ 3,34 ⎠

−0 , 55

[5.4].
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5.4. ábra. A kiscelli agyag hézagtényezőjének változása a mélység függvényében

A regressziós együttható értéke: r = 0,72. A hézagtényező értéke a mélység
növekedésével egyre kisebb mértékben csökken, és egy bizonyos mélység után pedig
állandósul, amit a hatványfüggvény is érzékeltet. A kiscelli agyag esetén az itt összegyűjtött
adatok alapján a hézagtényező értéke nem kisebb, mint 0,3. Az 5.4. ábra azt az esetet is mutatja,
amikor logaritmikus függvényt alkalmazunk a ponthalmaz jellemzésére, amelynek egyenlete:
m[ m ]+ 0 , 66

e = e − 22,18
[5.5].
A regressziós együttható valamivel nagyobb: r = 0,76, de a görbe kevésbé tart az e = 0,3
függőlegeséhez.

A testsűrűség összefüggései
5.1.3.
A testsűrűség és a hézagtényező között, valamint a szürke kiscelli agyag esetén a nedves
és száraz testsűrűség között is lineáris függvény írja le a két jellemző közötti kapcsolatot
(5.5. – 5.7. ábra).
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5.5. ábra. A nedves testsűrűség és a hézagtényező kapcsolata sárga és szürke kiscelli agyagnál

A sárga kiscelli agyag esetén a nedves testsűrűség és a hézagtényező közötti egyenlet:
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ρ 0 [kg / m 3 ] = 2454 − 733,8 e

[5.6].

A regressziós együttható értéke: r = 0,73, ami jó kapcsolatot jelent (5.5. ábra). Szürke
kiscelli agyag esetén a két jellemző közötti kapcsolat egyenlete:
ρ 0 [kg / m 3 ] = 2630 − 975,8 e
[5.7].
A regressziós együttható értéke: r = 0,94, ami alapján a kettő között szoros a kapcsolat
(5.5. ábra). Az egyenesek különböző illeszkedése a két eltérő típusú agyag esetén a
hézagtényező különbségére vezethető vissza. A sárga kiscelli agyag átlagos hézagtényezője
0,68, míg a szürke kiscelli agyagé 0,46 (Függelék FT2.-FT3. táblázat). A nedves testsűrűség
értékét jelentősen befolyásolja a minták telítettsége (Függelék F3.11. ábra), így a szürke kiscelli
agyag kisebb hézagtényezője miatt a különböző mértékű telítettség kisebb mértékben
befolyásolja a nedves testsűrűség értékét, mint a nagyobb hézagtényezőjű sárga kiscelli agyag
esetében. Az ábrán is megfigyelhető, hogy nagyobb hézagtényező esetén a ponthalmaz
szóródása jóval nagyobb, mint kisebb hézagtényezőnél.
A szürke kiscelli agyag száraz testsűrűsége jó összefüggést mutat a hézagtényezővel
(5.6. ábra).
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5.6. ábra. A szürke kiscelli agyag hézagtényezője és száraz testsűrűsége közötti összefüggés

Itt a telítettség már nem befolyásolja a ponthalmaz elhelyezkedését, így közel egy
egyenesre kell esnie a pontoknak. Az egyenestől való kisebb eltérést az anyagsűrűségben
jelentkező különbségek okozhatnak. Ennek megfelelően a regressziós együttható értéke
(r = 0,97) igen erős kapcsolatra utal. Az egyenes egyenlete:
ρ d [kg / m 3 ] = 2522 − 1375 e
[5.8].
A nedves és a száraz testsűrűség közötti összefüggést a szürke kiscelli agyagnál az 5.7.
ábra mutatja. A ponthalmaz elhelyezkedése itt a telítettségtől és a hézagtényezőtől is függ.
Abban az esetben, ha a telítettség 100%-os lenne, az összefüggés csak a hézagtényezőtől
függene, és ebben az esetben a telített testsűrűséget az 5.9 egyenletből tudnánk kiszámítani:
e
ρw = ρd +
ρvíz
[5.9].
1+ e
Az ábrán látható pontokra illeszkedő egyenes regressziós együtthatója (r =0,92) erős
kapcsolatról árulkodik, ami nem meglepő, figyelembe véve, hogy a szürke kiscelli agyag
átlagos telítettsége magas (Sr = 0,80), így az egyenes egyenlete:
ρ 0 [kg / m 3 ] =0,69 ρ d [kg / m 3 ] + 887
[5.10].
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A telített állapothoz tartozó regressziós együttható értéke r = 0,99-re adódott. A magas
telítettség miatt az így meghatározott egyenes és a pontok elhelyezkedése közel azonos a
hézagtényező és a nedves testsűrűség összefüggésével. A telített állapothoz tartozó egyenes
fölött nem lehetnének a nedves testsűrűség pontjai, az a néhány pont, ami oda esett,
valószínűleg valamilyen mérési hibával terhelt.
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5.7. ábra. A nedves és a száraz testsűrűség összevetése szürke kiscelli agyag esetében, feltüntetve az elméleti
telített állapot egyenesét is

5.1.4.
A képlékenységi diagram értékelése
A kiscelli agyag sárga és szürke változatára vonatkozó képlékenységi diagramok
(5.8. ábra) pontfelhőire illesztett egyenesek teljesen egybeesnek, a sárga esetében az 5.11.
egyenlet, míg a szürke esetében az 5.12. egyenlet az eredmény:
I P = 0,68(wL − 8,8)
[5.11],
I P = 0,68(wL − 8,7 )

[5.12].
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5.8. ábra. A sárga és szürke kiscelli agyag képlékenységi diagramjai

Paál (1975) vizsgálatai alapján más összefüggés adódott mindkét esetre. A sárga kiscelli
agyagra az 5.13. egyenletet, a szürkére pedig az 5.14. egyenletet határozta meg:
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I P = 0,77(wL − 15,6 )

[5.13],

I P = 0,77(wL − 16,8)

[5.14].

A különbség abból adódhat, hogy az adatok között valószínűleg Buda egyes területeiről
származó minták más arányban szerepelnek (ld. 5.2 fejezet).
A Casagrande-féle A vonal fölött helyezkedik el mindkét egyenes csaknem
párhuzamosan (ld. 5.8. ábra). Néhány adatpont az A vonal alá esik, ami szerves eredetre utalhat.
5.1.5.
Az összenyomódási és a rugalmassági modulussal kapcsolatos összefüggések
Az összenyomódási modulus legjobb korrelációt a konzisztencia-indexszel mutatott. A
korrelációs együttható értéke sárga kiscelli agyag esetén r = 0,79, szürke kiscelli agyag esetén
r = 0,87, amelyek jó kapcsolatot jelentenek (5.9. ábra).
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5.9. ábra. Az összenyomódási modulus és a konzisztencia-index közötti összefüggés sárga és szürke kiscelli
agyagra

A jó korrelációs együttható ellenére elvégezett szignifikancia-vizsgálatra azért volt
szükség, mert különösen a szürke kiscelli agyag esetén viszonylag kevés adatpár állt
rendelkezésre. A vizsgálat eredménye szerint a feltételezett korreláció valószínűsége közel
100%-os. A sárga kiscelli agyag esetén az egyenes egyenletét az 5.15. összefüggés, a szürke
kiscelli agyag esetén az 5.16. összefüggés mutatja:
E S [ MN / m 2 ] =12,2 I C − 1,3
[5.15],
E S [ MN / m 2 ] =13,4 I C − 2,6

[5.16].

Szürke kiscelli agyag esetén az egyenes meredeksége valamivel nagyobb (5.9 ábra), ami
azt támasztja alá, hogy az üde állapotú agyag összenyomódási modulusa csaknem mindig
nagyobb, mint a felső mállott zónáé.
Az itt meghatározott összefüggések alkalmasak arra, hogy az egyszerűen
meghatározható konzisztencia-index alapján megbecsüljük a kiscelli agyag összenyomódási
modulusát. A szürke kiscelli agyag esetén, az 1,00-nél kisebb konzisztencia-index előfordulása
ritkább, az összegyűjtött adatok is ezt támasztják alá (Függelék F3.12. ábra), ezért az erre
vonatkozó összefüggés érvényessége Ic ≥ 1,00 áll fenn. A sárga kiscelli agyag konzisztenciaindex gyakorisági eloszlása (Függelék F3.13. ábra), azt mutatja, hogy ezt, a szürke változathoz
képest, valamivel kisebb konzisztencia-index értékek jellemzik.
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A szürke kiscelli agyagnál a budai márgához hasonlóan megadható a rugalmassági
modulus és a testsűrűség, valamint az egyirányú nyomószilárdság kapcsolata. A kiscelli agyag
esetében ezeket az inkább kőzetmechanikai jellemzőket ritkábban vizsgálják, így ezen
jellemzők vizsgálatához az adatgyűjtés mellett további jelentős számú saját vizsgálatra volt
szükség.
A budai márgához hasonlóan itt is exponenciális és lineáris összefüggés illeszkedett a
legjobban a rugalmassági modulus – testsűrűség és rugalmassági modulus – egyirányú
nyomószilárdság ponthalmazaira. A kiscelli agyag átlagos rugalmassági modulusa és egyirányú
nyomószilárdsága a budai márgáénak csupán ~2-4%-a. A ponthalmazra illesztett görbék
jellegükben azonban hasonlóak.
A rugalmassági modulus és a testsűrűség kapcsolatát leíró exponenciális görbe
(5.10. ábra) egyenletét az 5.17. összefüggés mutatja. A kapott korrelációs együttható r = 0,75,
ami megfelelő erősségű kapcsolatot jelent:
[5.17].
E0 [ MPa] =3x10 −12 e 0, 014 ρ0
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5.10. ábra. A rugalmassági modulus és a testsűrűség kapcsolata szürke kiscelli agyagnál
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5.11. ábra. A rugalmassági modulus és az egyirányú nyomószilárdság kapcsolata szürke kiscelli agyagnál

A rugalmassági modulus és az egyirányú nyomószilárdság ponthalmazára egy olyan
egyenes illeszkedett a legjobban (5.11. ábra), melynek egyenletét az 5.18. összefüggés mutatja:
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E0 [ MPa] =98,7σ c 0 − 26,8

[5.18].

A kapott korrelációs együttható r = 0,96, ami erős kapcsolatot jelent. Ez az ábra több
mint ötven adat feldolgozásával készült, a korrelációs együttható értéke is jó, ezáltal az 5.18
összefüggés alapján általánosan becsülhető a szürke kiscelli agyag légszáraz állapotú
rugalmassági modulusa az egyirányú nyomószilárdság ismeretében.
A nyírószilárdsági jellemzőkkel kapcsolatos összefüggések
5.1.6.
A belső súrlódási szög helyett a súrlódási tényező kapcsolatát mutatja a fejezet a
plasztikus index értékeivel.
A sárga kiscelli agyag plasztikus indexe és a súrlódási tényező értékei között lineáris
kapcsolat feltételezhető (5.12. ábra), a kapott egyenlet:
tgφ =0,52 − 0,005 I P
[5.19].
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5.12. ábra. A sárga kiscelli agyag plasztikus indexe és súrlódási tényezője közötti összefüggés

A regressziós tényező értéke r = 0,51-re adódott, amely gyenge kapcsolatot jelent.
Megvizsgáltam a korreláció szignifikanciáját és az alapján a bekövetkezési valószínűsége
csaknem 100%-ra adódott.
1
0,9
0,8
0,7

tgφ [-]

0,6
0,5
0,4

tgφ = 0,02 IP - 0,18
r = 0,64

0,3
0,2
0,1
0
15

20

25

30

35

40

45

50

IP [%]

5.13. ábra. A szürke kiscelli agyag plasztikus indexe és súrlódási tényezője közötti összefüggés,
IC = 1,00 – 1,30 között
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A szürke kiscelli agyagnál a plasztikus index és a súrlódási tényező értékei között
szintén lineáris kapcsolatot lehetett feltételezni (5.13. ábra), a kapott egyenlet:
tgφ =0,02 I P − 0,18
[5.20].
A regressziós tényező értéke r = 0,64-re adódott. Itt a jobb kapcsolat érdekében csak
azokat az értékpárokat lehetett figyelembe venni, amelyeknél a konzisztencia-index értéke
1,00 < IC < 1,30 között volt, ugyanis a szürke kiscelli agyag konzisztencia indexe
leggyakrabban ebbe a tartományba esik (ld. Függelék F3.12 ábra). Ezáltal az összefüggés
érvényessége is erre a tartományra korlátozódik. A szignifikancia-vizsgálat alapján a korreláció
bekövetkezési valószínűsége szintén csaknem 100%-ra adódott.
A plasztikus index és a súrlódási tényező kapcsolatában a kiscelli agyag két változatára
ellentétes meredekségű egyenest kaptam, ennek oka kereshető az eltérő tömörségben, de az is
elképzelhető, hogy az összegyűjtött adathalmazt inhomogenitása okozta ezt az eltérést.
A súrlódási tényező más fizikai tulajdonságokkal való kapcsolatát a meglévő adatsorok
alapján nehéz igazolni, bár a szürke kiscelli agyag esetén a plasztikus indexszel való
összevetésben csaknem megfelelő kapcsolatot tudtam kimutatni.
A kohézió esetében is hasonló összehasonlító elemzések készültek, de ennél egyik
esetben sem lehetett más fizikai paraméterrel való kapcsolatát egyértelműen kimutatni.
5.2.

A vizsgált adatok területi alapon történő összehasonlítása
A vizsgált adatok Budapest különböző területeiről származnak (5.14. ábra). A legtöbb
Óbudáról és Lágymányosról, de rózsadombi és budaörsi kiscelli agyagra vonatkozó adatokat is
tartalmaz a dolgozat, így ezek területi szintű összevetése is lehetséges.

5.14. ábra. A kiscelli agyag összegyűjtött és vizsgált adatainak területi elhelyezkedése
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A különböző helyről származó kiscelli agyagok folyási határ – plasztikus index
összefüggésből származó pontfelhőit képlékenységi diagramban ábrázolva az óbudai sárga és
szürke változat között ez alapján alig lehet különbséget tenni (5.15. ábra).
50

IP = 0,83(wL - 17,8)
r = 0,90

45

IP = 0,75(wL - 11,1)
r = 0,94

40
35

Ip [%]

30
25

IP = 0,76(w L - 12,2)
r = 0,96

20

IP = 1,1(wL - 34,4)
r = 0,97

15
10

A vonal, IP = 0,73(wL - 20)

5
0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

wL [%]
Óbuda sárga
Rózsadomb sárga

Óbuda. szürke
Rózsdomb szürke

Budaörs sárga
Lágymányos szürke

Budaörs szürke
A vonal

Óbuda sárga

Óbuda szürke

Rózsadomb sárga

Lágymányos szürke

5.15. ábra. A képlékenységi diagram a különböző helyről származó adatok feltüntetésével

A pontokra illesztett két egyenes jóformán egybeesik. A sárga kiscelli agyag
ponthalmazára az 5.23., a szürke kiscelli agyagéra az 5.24. egyenletű egyenes illeszkedett
legjobban. A korrelációs tényező értéke mindkét esetben jóra adódott, r = 0,96, illetve r = 0,94:
I P = 0,75(wL − 12,2 )
[5.23],
I P = 0,75(wL − 11,1)

[5.24].
A Lágymányosról származó szürke kiscelli agyag pontjaira illesztett egyenes
kismértékben közelebb helyezkedik az A vonalhoz, a korrelációs tényező értéke ez esetben
r = 0,90-re adódott, az egyenlete:
I P = 0,83(wL − 17,8)
[5.25].
A rózsadombi sárga kiscelli agyagra illesztett egyenes metszi az A vonalat, ami azt
jelentheti, hogy szerves jellegű, azonban ezen a területen a földtani térkép szerint a tardi és
kiscelli agyag közel található, így elképzelhető, hogy az eltérés oka a két típusú agyag
pontjainak keveredésében kereshető.
Ez alapján a kiscelli agyag kifejlődése a budai oldalon nem teljesen egységes. A sárga és
a szürke kiscelli agyag egyeneseinek közelsége azt mutatja, hogy eredet szempontjából
közelebb állnak egymáshoz, mint a területileg elkülönülő, de megjelenésében azonos típusok
(pl.: óbudai és lágymányosi szürke típusok).
A területi alapon meghatározott egyenletek sokkal közelebb állnak Paál (1975) által a
sárga (5.13. összefüggés) és a szürke kiscelli agyagváltozatra (5.14. összefüggés) meghatározott
egyenleteihez, mint a 5.1.4. fejezetben egységesen sárga és szürke változatra meghatározott
összefüggések (ld. 5.11., 5.12. egyenletek).
Az 5.16. ábrán a hézagtényező és a nedves térfogatűrűség kapcsolata látható
területenként elkülönítve. Megfigyelhető, hogy általában a szürke kiscelli agyag hézagtényezője
kisebb, mint a sárga kiscelli agyagé, ez abból következik, hogy a sárga rész mállott és ezáltal
fellazult. A vizsgált területek közül a Lágymányosról származó kiscelli agyag a legtömörebb.
Az Óbudáról származó kiscelli agyagnak nagy intervallumban változhat mind a hézagtényezője
(0,4 – 1,0), mind a testsűrűsége (1500 – 2200 kg/m3). Az óbudai minták ponthalmazában
egyértelműen nem választhatóak szét a sárga és szürke agyag jellemzői, bár átlagában a szürke
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változatnak nagyobb a testsűrűsége és kisebb a hézagtényezője. A Rózsadombról és Óbudáról
származó minták összehasonlításában a rózsadombiaknak ugyanolyan testsűrűség mellett
nagyobb a hézagtényezőjük, bár a Rózsadombról jóval kevesebb adat állt rendelkezésre.
Elképzelhető, hogy ez valamilyen összetételbeli különbségre utal, de az is lehetséges, hogy ez is
a kiscelli és tardi agyag keveredésével magyarázható. A budaörsi mintákhoz rendelhető néhány
pont pedig beleolvad az óbudai mintákat reprezentáló pontfelhőbe.
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5.16. ábra. A kiscelli agyag hézagtényezőjének és testsűrűségének kapcsolata egyes területekre vonatkozóan
(Lágymányos, Óbuda, Rózsadomb)

A Lágymányosról származó kiscelli agyag általában mélyebbről származik a többinél,
ezért meg kell vizsgálni, hogy a kis hézagtényező oka a más jellegű agyag, vagy csak a
nagyobb mélység. Az 5.17. ábra a hézagtényező és a mélység közötti összefüggést tünteti fel,
megkülönböztetve a különböző területekről származó kiscelli agyagokat. Az ábrán látható,
hogy a lágymányosi területről rendelkezésre álló mérési adatok a legmélyebben fekvő
agyagokat reprezentálják, azonban az is megfigyelhető, hogy az ugyanolyan mélységből
származó óbudai kiscelli agyagoknak nagyobb a hézagtényezőjük, ami azt jelenti, hogy a
lágymányosi kiscelli agyag tömörebb.
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5.17. ábra. A kiscelli agyag hézagtényezője a mélység függvényében az egyes vizsgált területekre
vonatkozóan
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A különböző helyről származó kiscelli agyagok plasztikus indexét és kohézióját
összevetve látható, hogy a Lágymányosról származó kiscelli agyagnak jóval nagyobb a
kohéziója, mint az egyéb területen előforduló változatoknak (5.18. ábra).
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5.18. ábra. A kiscelli agyag plasztikus indexének és kohéziójának kapcsolata az egyes vizsgált területekre
vonatkozóan

A lágymányosi és óbudai kiscelli agyagok közötti különbség oka az, hogy különböző
területeken lévő kiscelli agyag a földtani korokban eltérő tektonikai hatásoknak,
betemetődésnek és eróziós, mállási folyamatoknak volt kitéve. Lágymányos területén a földtani
leírások szerint több száz méter fedő pusztult le a kiscelli agyag eredeti szintjéből, Óbudán a
lepusztulás jóval kisebb mértékű volt. Ez az oka, hogy Óbudán a sárga és szürke kiscelli agyag
a legtöbb összehasonlításban keveredik, továbbá emiatt tömörebb és jobb szilárdságú a
lágymányosi kiscelli agyag.
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6. Esettanulmányok a kőzetkörnyezet modellezésére
6.1.

A Gellért-hegy É-i lábánál budai márgába mélyítendő munkagödör vizsgálata
A Gellért-hegy É-i oldalán sikló építését tervezik, amely a tervek szerint a felszín alatt
indul, majd kötélpályán folytatja útját a Citadelláig. A sikló indítóállomása budai márga
kőzetkörnyezetbe kerül, míg a feljebb lévő része a felszínen halad. Az Építőanyagok és
Mérnökgeológia Tanszék évek óta vizsgálja a sikló területét, azóta számos szakvélemény (BME
2004, 2005, 2007b), diplomamunka (Léber 2007a) és cikk (Hajnal et al. 2005, Léber 2007b,
Török et al. 2007) foglalkozott a témával. A területen az utóbbi négy évben 10 db magfúrás
készült. Jelen esettanulmány a sikló indítóállomásának budai márga kőzetkörnyezetbe kerülő
munkatér-határolását mutatja be, kiemelve a dolgozat új eredményeinek gyakorlati
hasznosíthatóságát. Az indítóállomás olyan keresztmetszetét vizsgálja, amelyen az 5. fejezetben
ismertetett módszerek alkalmazása bemutatható. Nem törekszik a siklóhoz készült magfúrások
teljes bemutatására, csupán a vizsgált keresztmetszethez szorosan kapcsolódó feltárások
eredményeit ismerteti.

Feltárásos kutatás áttekintése
6.1.1.
A BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék által végzett fúrásos kutatás három
fázisban készült. Az első fázisban vizsgált terület a Rác fürdő mellett, attól K-i, DK-i irányba
helyezkedik el az Erzsébet-híd Hegyalja úti felhajtója körül. D-ről a Hegyalja út, Ny-ról a Rác
fürdő, É-ról, ÉK-ről a Krisztina körút (Döbrentei tér) határolja. Földrajzilag a Gellért-hegy
északi lábánál, az Ördög-árok völgyének jobb oldalán található. Térszíne 105-112 mBf
magasság között változik (BME 2004). A második fázis feltárásai ugyanerről a területről
indultak, azonban a 2 db ferde fúrás a Hegyalja út alatti területet tárta fel (BME 2005). A
harmadik fázisban pedig a Gellért-hegy oldalában készültek további fúrások és feltáró aknák
(BME 2007b). A választott metszet környezetében mindhárom fázisban készültek feltárások
(F1, F-1, F-2, GS1 jelű fúrások; Függelék F3.14., F3.15. ábra).
Az első fázisban készült fúrások (1F – 6F) mindegyike alapkőzetként egy erősen meszes
márgát, mészmárgát (annak felső mállott zónáját) tárták fel a fúrások talpáig. Közvetlenül a
felszín alatt az egész területen több méteres vastagságú feltöltés található. A feltöltés alatt iszap,
agyagos iszap, homokos iszap, vagy ezek kőzettörmelékes változata jelenhet meg.
Mindegyikük magas mésztartalommal jellemezhető. Három fúrásban (1F, 4F és 5F) a feltöltés
alatt, illetve az agyagos, iszapos rétegsorban méteres, maximálisan 2,3 m-es vastagságú
édesvízi mészkő-összlet található (BME 2004). A 2F jelű fúrás két üreget is harántolt (összesen
több mint 7 m hosszban), amelyek kőzetkörnyezetük alapján természetes eredetűnek tűnnek
(BME 2004).
Ebből a fázisból a modell felépítése szempontjából az 1F fúrás (talp 20,0 m) lényeges,
amely igen változatos rétegsort mutat. Közvetlenül a feltöltés alatt (1,7 m) egy vékony tűzkő
breccsa található, amely a Gellért-hegyen felszínen is jelentkező kőzet, áthalmozott eredetűnek
tekinthető. Ezt követően meszes iszapos, agyagos rétegsorban laza porlódó édesvízi mészkő
iszap (0,2 m vastag), majd 1,1 m vastagságban cementált édesvízi mészkő található. Az
édesvízi mészkő alatt meszes agyag következik, mely átmenetet mutat a mállott márgába. A
szálban álló mészmárga-márga a felszíntől számított 7,5 m-ben jelentkezik, e felett egy mállott
márga törmelékes zóna található. A mészmárga ép, csak nagyon kevés törés tagolja.
Rétegdőlése enyhe, általában 10° körüli, de esetenként a 20° körüli értéket is eléri (BME 2004).
A második fázisban készült mindkét ferde fúrás (F-1, F-2) alapkőzetként mészmárgát és
annak felső mállott zónáját tárta fel. A középszürke- szürke mészmárga a fúrások talpáig (F-1,
30,3 m, F-2 30,0 m) követhető. A fúrások nem hatoltak be a Gellért-hegy fő tömegét adó
dolomitba (BME 2005).
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A fúrási rétegsorok összefoglaló jellemzéseként megállapítható, hogy a felszínen,
közvetlenül a talajtakaró alatt több méteres vastagságú feltöltés található. A feltöltés anyaga és
konzisztenciája változó. A porlódó világos színűtől egészen a barnássárga kőzettörmelékes
agyagos feltöltésig több változat is előfordul. A feltöltés alatt mindkét fúrásban téglatörmelékek, illetve úgy tűnik, teljes téglafalazat került elő. A feltöltés és a téglafalazat alatt igen
rossz magkihozatallal jellemezhető fúrási szakaszokban mállott márga jelenik meg. A
mészmárga zóna felső, körülbelül 10-14 m-es látszólagos hosszúságú szakasza jellegzetesen
sárgás színű, mállott. Ez a felszíntől számítva csak néhány méter vastagságú zónának
tekinthető. A sárga mállott mészmárga agyagosabb, mint a fekvőjében található szürke
mészmárgák, de szöveti jellegében teljesen megegyezik azokkal. A mészmárga sárga
színváltozatát a fúrások mélyebb szakaszaiban is fel lehet fedezni, de ott ez a sárga zóna csak
néhány centiméterre terjed ki. Ezek a sárga színváltozatok mindig egyértelműen a repedések
mentén találhatók, amely jelenség a repedések menti oldatvándorlásra és a mészmárga
oxidációjára utal (6.1. ábra).

6.1. ábra. Repedés mentén megjelenő sárga mállott mészmárga zóna középszürke mészmárgában,
F-2 fúrás

A fő kőzettípust a középszürke mészmárga képviseli. A fúrások anyagában több
változata is előfordul: a fakószürke, magasabb mésztartalmú mészmárga; a középszürke
mészmárga, vékony, homokos betelepülésekkel; és a sötétszürke laminált mészmárga. A szürke
mészmárgát viszonylag kevés repedés és törés tagolja. A repedések közül csak kevés a nyílt,
olyan pedig, amelyben láthatólag vizek is áramolhatnak, még kevesebb van (ld. például 6.1.
ábra).
A két fúrást szelvényben ábrázolva látható, hogy a vezérszintnek tekinthető sötétszürke
agyagos laminált mészmárga a 25°-os szögben fúrt F-1-es fúrásban a kezdőponttól számítva
19,0 m alatt, míg a másik a 10 °-os szögben fúrt F-2-es fúrásban 21,1 m alatt helyezkedik el.
Mindezek alapján azt feltételezhetjük, hogy a márgarétegek északias dőlésűek a sikló indító
állomása körül és a rétegdőlésük 45-55° körüli érték (BME 2005).
A harmadik fázisban a Hegyalja út Gellért-hegy felőli oldalán készült a GS-1 fúrás, a
hegy oldalában pedig a GS-2. A modell felépítése szempontjából a GS-1 fúrás lényeges, amely
vékony (0,2 m) kultúr-, és természetes törmelékleplet harántolva 1,5 m-ben elérte a budai
márgát, majd 20,2 m-ben a triász dolomit alaphegységet. 24,6 m-től 26,2-ig kavernás üreget
harántolt, alatta dolomit törmelékes dolomitlisztet. A karsztvízszint 10,88 m mélységben
jelentkezett, hőmérséklete 24,7 °C volt (2007.01.05) (BME 2007b).
Feltárások kiértékelése, a GSI érték meghatározása
6.1.2.
A vizsgált keresztmetszet környékén lévő feltárások maganyaga közül a
legjellemzőbbek és a keresztmetszet közelében elhelyezkedők képezték a kiértékelés alapját
(6.2. – 6.6. ábrák). A GS-1 fúrás közvetlenül a vizsgált keresztmetszet mellett található, a két
ferde fúrás (F-1, F-2) pedig metszi azt (függelék F3.14., 3.15. ábra).
A lentebb bemutatott fúróládák maganyagán megfigyelhető, hogy tagoltsági
szempontból közel azonos jellemzőjűek, talán csak a GS-1 jelű fúrásban találhatók jóval
töredezettebb szakaszok (6.5. ábra). A GS-1 fúrás felső részében mállott mészmárga található,
erősen töredezett állapotban (6.6. ábra).
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6.2. ábra. Az 1F fúrás 9,5 – 13,6 m-e között feltárt budai márga

6.3. ábra. Az F-1 fúrás 20,3 – 28,3 m-e között feltárt budai márga

6.4. ábra. Az F-2 fúrás 20,3 –30,0 m-e között feltárt budai márga

6.5. ábra. A GS-1 fúrás 9,2 – 13,6 m-e között feltárt budai márga

6.6. ábra. Mállott és töredezett mészmárga a GS-1 fúrásban

A magládák anyaga és a törési felületek alapján meghatározható a kőzettest GSI értéke.
A szálban álló, üde mészmárga esetén a törési felületek általában érdesként jellemezhetőek,
azokon a helyeken, ahol rétegmentén vált el, ott inkább sima felületet célszerű figyelembe
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venni. A tagoltság szerkezete és összetétele alapján: homogén blokkos, erősen cementált
mészmárgának tekinthetők a feltárt kőzetek. Ezek alapján a GSI érték 65 – 70 között vehető fel
(6.7. ábra A zóna). A feltárásokban vizet is észleltek, azonban az ilyen jó állapotú és kedvező
felületi tulajdonságokkal rendelkező kőzettestek GSI értékét nem befolyásolja jelentős
mértékben a víz hatása, a kőzettest szilárdsági jellemzőinek számításakor a víz alatti rész telített
nyomószilárdság értékével kell számolni. Ily módon a kőzettest szilárdsági jellemzőiben
szerepel a víz hatása is A felső, mállott rész felületi tulajdonsága érdes és kissé mállottként
jellemezhető, szerkezetileg pedig homogén, erősen töredezett, széteső mészmárgának felel meg.
GSI értékét ez alapján 30 – 35-nek lehet felvenni (6.7. ábra B zóna).

6.7. ábra. A sikló indítóállomásának környezetében lévő mészmárga kőzettest GSI értékei
(A: üde, jó állapotú; B: mállott, erősen töredezett)

6.1.3.
Kőzetfizikai vizsgálatok eredményei
A választott szelvény környékén készült fúrásokban található márga laborvizsgálati
eredményeit a Függelék FT4. táblázata tartalmazza. A testsűrűség átlagértéke légszáraz
állapotban 2533 kg/m3, vízzel telített állapotban pedig 2596 kg/m3, a szórás 30, illetve
27 kg/m3. Az egyirányú nyomószilárdság légszáraz állapotban 37,5 – 105,2 MPa között
változott, az átlagértéke 75,9 MPa. A nyomószilárdság szórása viszonylag jelentős: 18,6 MPa.
Vízzel telített állapotban 9,4 – 81,6 MPa között változott a nyomószilárdság értéke, az
átlagérték 41,22 MPa-ra adódott, a légszáraz állapotúhoz hasonló szórással: 18,5 MPa. A
rugalmassági modulus átlagértéke légszáraz állapotban 13600 MPa-ra adódott, 3800 MPa-os
szórással, vízzel telített állapotban az átlagérték 8300 MPa, a szórás pedig 4300 MPa.
Kőzettest értékelése, a modell bemenő adatainak meghatározása
6.1.4.
Az előbbiek alapján (6.1.3. fejezet) üde mészmárga kőzettestjének a GSI értéke 65 – 70,
a kőzettömb egyirányú nyomószilárdságának átlegértéke légszáraz állapotban 76 MPa, vízzel
telített állapotban 41 MPa. Ezek ismeretében a 4.22 – 4.26. ábrákon bemutatott grafikonok
segítségével lehet meghatározni a szilárdsági jellemzőket, légszáraz és vízzel telített
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állapotokra. A GSI értéket jó állapotú kőzettest esetén a víz hatása gyakorlatilag nem
befolyásolja, de a szilárdság meghatározásakor a nyugalmi vízszint alatt a telített
nyomószilárdsági jellemzővel kell számolni, ezáltal a kőzettest szilárdságában a víz hatása is
megjelenik.
Az üde mészmárga kőzettestjének légszáraz kohéziója: 1740 – 2380 kPa, belső súrlódási
szöge: 54 – 55 fok, vízzel telített állapotban a kohézió: 900 – 1210 kPa, belső súrlódási szöge:
53 fok. (Függelék F3.16. – F3.17. ábra).
A felső mállott rész esetén a GSI érték 30-35 közötti, a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdság értékére a minimális értéket lehet felvenni a mállott állapot miatt, ami
37 MPa (Függelék F4. táblázat). Vízzel telített állapotban ezt a felső, viszonylag vékony réteget
nem kell vizsgálni, mivel ilyen mélységben nem fordul elő a karsztvíz. Ez alapján a mállott rész
kőzettömbjének kohéziója: 165 – 200 kPa, belső súrlódási szöge: 45 – 47 fok (függelék F3.18.
– F3.19. ábra).
A kőzettest alakváltozási modulusának értékét szintén a grafikon segítségével és a
kőzettömb rugalmassági modulusának és a GSI értékének függvényében lehet meghatározni.
Az üde mészmárga kőzettömb rugalmassági modulusának átlagértéke: 11220 MPa légszáraz
állapotban és 8600 MPa vízzel telített állapotban. Ezek alapján a kőzettest alakváltozási
modulusa légszáraz állapotban: 6950 – 8060 MPa, vízzel telített állapotban: 5690 – 6600 MPa
(Függelék F3.20. ábra). A mállott, erősen töredezett mészmárga esetén a kőzettömb
rugalmassági modulusa 4750 MPa, és ez alapján a kőzettest alakváltozási modulusa: 390 – 570
MPa (Függelék F3.21. ábra).
Modell felépítése, a biztonsági tényező meghatározása
6.1.5.
A kiválasztott szelvény 4 rétegből áll, a felső 1,5 m lejtőtörmelék, ez alatt 3,6 m-ig a
sárga mállott márga található, majd 20 m-ig az üde, jó állapotú mészmárga, ez alatt pedig
töredezett dolomit. A sikló indítóállomásának alsó szintjét -10,4 m-en tervezik, a karsztvíz
feltárt szintje -10,9 m-en volt.
Ezek alapján 4 rétegű modellt lehet felépíteni, a legfelső réteg a vékony lejtőtörmelékes
réteg, majd a mállott és töredezett mészmárga, végül az üde mészmárga, amely telített és
telítetlen rétegre bontható a karsztvízszint alapján, a dolomitot pedig a modell nem tartalmazza.
Az egyes rétegekre alkalmazott szilárdsági paramétereket a 4. táblázat foglalja össze.
Megnevezés

Erm [MPa]

c [kPa]

ϕ [fok]

lejtőtörmelék

9,9

25

20

mállott és töredezett mészmárga

390

165

45

üde mészmárga

6950

1740

55

üde mészmárga telített állapotban

5690

900

53

4. táblázat. Az egyes rétegek szilárdsági jellemzői

A modell a 10,4 méteres munkagödör falánál függőleges kiemeléssel számol, azonban,
hogy ne a gyengébb fedőrétegek biztonságát számolja a Plaxis szoftver, a felső két réteg a
modellben rézsűs kialakítású, az így számolt biztonság n = 8,3-ra adódott (6.8 ábra).
A biztonsági tényezőt ez esetben meg lehet határozni a 4.27. ábrán bemutatott grafikon
segítségével is, ugyanis a márga rétegeinek dőlése a fal kialakítása szempontjából kedvező. A
rétegdőlés északias irányú 45-55º közötti, a vizsgált szelvény pedig K – NY-i irányú. A
munkagödör a dőlésiránnyal ellentétesen kedvező módon fog elhelyezkedni. Grafikonon
ábrázolva a 10,4 m-es kiemelést és GSI = 60 értéket feltételezve n = 7,8-as biztonság olvasható
le (Függelék F3.22. ábra), ami közel megegyezik a Plaxis által számolt értékkel.
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6.8. ábra. A 10,4 m-es munkagödör falának állékonysági modellezése Plaxis szoftverrel a kialakult csúszólap
feltüntetésével (n = 8,3)

Meg kell jegyezni, hogy a jelen összehasonlítás csak egy kiragadott szelvényre
vonatkozik, de ez jól mutatja a grafikonok alkalmazhatóságát és összevethetőségét a
végeselemes modellezéssel. A sikló legnagyobb részén ennél heterogénebb a rétegződés
felépítése, ami további vizsgálatokat igényel.
6.2.

A Várhegy DNY-i lejtőjén tervezett mélygarázs vizsgálata
A budai Várhegy DNY-i lejtőjén, a Széchényi könyvtár mellett többszintes mélygarázs
létesítését tervezték. A fúrások geológiai leírásával, tagoltság (repedés-rendszer) felvételével és
kőzetfizikai vizsgálatokkal a tervezéshez szükséges földtani alapadatok összegyűjtése,
rendszerezése és ezek alapján a kőzetkörnyezet szilárdsági jellemzőinek meghatározása volt a
cél (BME 2007a, Megyeri 2007, Petik et al. 2007).

Feltárások bemutatása
6.2.1.
A terület kőzetkörnyezetének jellemzésére a feltárások utolsó ütemében 4 db fúrás
készült: egy a Várhegy platóján, három pedig a Csikós udvarban és környékén (BME 2007a).
Míg az előző esettanulmányban viszonylag homogén kőzetkörnyezettel foglalkozott, itt a budai
márga sokkal heterogénebb megjelenésű.
A Várhegy platóján létesített 2007. évi 1-es jelű fúrásban a 3,2 m vastag feltöltés alatt a
forrásvízi mészkőképződéshez kapcsolható mészhomok és alatta kis vastagságban (kevesebb,
mint 1 m) forrásvízi mészkő jelent meg. A forrásvízi mészkő alatt 5,3 m mélységtől kezdve az
eocén korú budai márga különböző kőzetváltozatai találhatók meg. Általában jellemző, hogy a
márga-rétegsor tetejét egy változó vastagságú, 6 – 8 m-es sárga színű mállott agyagos zóna
alkotja (márga-málladék) (6.9. ábra), majd ez alatt kezdetben sárga színű oxidált, majd
mélyebben eredeti szürke színét megtartott márga és cementált mészmárga található (BME
2007b).

6.9. ábra. Sárga mállott agyagmárga és sárga kemény mészmárga határa (2F)

A támfal mellett a tervezett garázs területén létesített fúrások közül az 1-es (2006. évi)
fúrásban a 3 m-es feltöltés alatt igen heterogén összetételű, nagy vastagságú áthalmozott
lejtőtörmelék található (3,0 m-től egészen 16,6 m-ig). Ezt a vastag és kedvezőtlen fizikai
paraméterekkel jellemezhető réteget a többi fúrás nem tárta fel. A támfal mellett lemélyített
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mindkét másik fúrás (2F és 3F) a feltöltés alatt a már említett sárga mállott agyagos márgát
harántolta (Függelék F3.23. ábra). A 2F fúrásban a mállott márga 10,5 m-es mélységig, míg a
Széchényi könyvtárhoz közelebbi 3F fúrásban 9,1 m-es mélységig kell a mállott márgával
számolni (BME 2007b).
A mállott márga alatt megjelenő mészmárga nem egységes, több változatát is
megismertük a fúrásszelvények alapján (BME 2007b). A sárga kemény mészmárga mellett
sárga lemezes agyagmárga betelepülés jelenik meg mindhárom lenti fúrásban (6.10. ábra). A
sárgás színű cementált mészmárga és a szürke színű cementált mészmárga önmagában igen
hasonló, a különbség az, hogy a sárgás színű változatba vékony mállott agyagmárga-rétegek
települnek, amelyek jelentősen rontják a kőzettest szilárdsági jellemzőit.

6.10. ábra. Sárga leveles agyagmárga (3F)

Egy töréses zónát kell feltételeznünk a támfal környékén, amelynek lefutása ÉNy-DK-i.
Az elvetési magasságát és a zóna pontos helyét a jelen adatok alapján megállapítani nem lehet,
de mindenképpen figyelemreméltó adat, hogy a platón létesített fúrás (2007. évi 1 fúrás) és a
támfal melletti fúrások rétegsora között szintbeli különbség van, amely legalább 10-m-es
elvetést feltételez (BME 2007b). A vető helyét és elvetési magasságát a munkagödör
kialakításakor a feltárási viszonyoktól függően esetleg pontosítani lehet. A Függelék F3.24.
ábráján a rétegződés modellje látható, amely vetőt meredek dőlésű rétegként tudja közelíteni.
Feltárások kiértékelése, a GSI érték meghatározása
6.2.2.
Az RMR tényezőt csak a jobb állapotú kőzettesteknél lehetett megadni, ott is ellenőrzés
céljából, ugyanis definíció szerint a GSI = RMR1989-5 (Hoek és Brown 1997).
A mélyebben fekvő, kevésbé töredezett kőzettest esetén (A jelű kőzettest) GSI = 40-50
(6.11. ábra), az erősen feltöredezett kőzettest esetén (B jelű kőzettest) GSI = 20-30 (6.12. ábra)
értéket lehetett alkalmazni. A GSI érték meghatározásánál figyelembe kellett venni, hogy a
mészmárga jóformán sehol sem egységes, sok helyen agyagmárga, mállott agyagmárga
betelepülések tagolják, ami jelentősen rontja a kőzettest minőségét.

6.11. ábra. A feltárt budai márga mélyebben fekvő nagyon blokkos része jó állapotú tagoltsági felületekkel
(Széchényi garázs, Budai vár)

6.12. ábra. Erősen töredezett mészmárga agyagmárga és mállott agyagmárga betelepülésekkel
(Széchényi garázs, Budai vár)
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6.13. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két különböző kőzettest GSI besorolása (A: mélyebb fekvésű,
jó állapotú márga; B: heterogén, töredezett márga)

A két jól elkülöníthető típusú kőzettest elhelyezkedését a budai márgára vonatkozó GSI
táblázatban a 6.13. ábra mutatja.
Kőzetfizikai vizsgálatok eredményei
6.2.3.
A fúrásokban feltárt agyagmárga felső mállott zónája minden esetben agyagszerű, így
vizsgálata és értékelése talajmechanikai módszerekkel végezhető el. A feltárt fúrásszelvényekben a mállott agyagmárga és a mészhomokos, néhol mésziszapos, sok helyen
forrásvízi mészkő és márgatörmeléket tartalmazó áthalmozott lejtőtörmelék jelenik meg
nagyobb tömegben mint talajösszlet.
Az áthalmozott lejtőtörmelék vegyes anyagú, de forrásvízi mészkő- és márga-törmeléket
tartalmazó mészhomokként és mésziszapként jellemezhető. A mészhomok megnevezése
szemeloszlási görbe alapján kőtörmelékes homok, a mésziszap pedig homoklisztes iszap. A
mésziszap plasztikus indexe: Ip = 6,2 – 14,4%, azaz iszapos homoklisztként és iszapként
definiálható. A rétegből zavartalan minta kiszúrására nem volt lehetőség, így a nyírószilárdsági
paraméterei becsült értékűek. A márga mállott, agyagosodott, illetve törmelékes fedőrétegének
talajfizikai jellemzőit az 5. táblázat mutatja.
A mállott agyagmárga általában lemezes szerkezetű és többnyire kemény állapotú
(Ic = 1,22 – 1,53). Plasztikus indexe alapján iszap, sovány, illetve közepes agyag lehet, azaz
Ip = 12,8 – 26,0%. A plasztikus index nagy szórása a mállott agyagmárga változó
mésztartalmára is visszavezethető. A mésztartalom nagymértékben befolyásolja a plasztikus
index értékét, növekedése fordítottan arányos azzal.
Megnevezés

ρ0
[kg/m3]

ϕ
[fok]

c
[kPa]

Es
[MPa]

k
[m/s]

áthalmozott lejtőtörmelék

1800

25

10

15

10-6

mállott agyagmárga

1970

22

76

13

10-8

5. táblázat. A márga talaj jellegű fedőrétegeinek fizikai jellemzői
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A szálban álló márga tömegösszetételi és szilárdsági vizsgálatainak mérései eredményeit
a Függelék FT5. táblázata tünteti fel. A kapott értékek alapján a feltárt mészmárga átlagos
légszáraz testsűrűsége 2382 kg/m3, az eredmények szórása 110 kg/m3.
Az egyirányú nyomószilárdság átlagértéke: 31 MPa, azonban az egyes próbatesteken
mért értékek a 13 – 53 MPa-ig terjedtek, ami nagy eltérést mutat. Az ISRM besorolása szerint a
kőzet a gyengén, illetve a közepesen szilárd kategóriába sorolható. A nyomószilárdsági értékek
nagy szórása az erősen tagolt és töredezett kőzetállapottal magyarázható, ugyanis sokszor az
épnek tűnő magdarab is könnyen szétválasztható egy gyengébb pontján.
A légszáraz rugalmassági modulus átlagértéke: 5,7 GPa, azonban ez esetben is jellemző
a nagy szórás: 3,1 GPa.
A triaxiális vizsgálatok szerint az ép mészmárga kőzettömbjének belső súrlódási szöge:
ϕ = 52°, a kohéziója pedig: c = 6,5 MPa.
Kőzettest értékelése, a modell bemenő adatainak meghatározása
6.2.4.
A kőzettest értékelése és a kőzettömb laboratóriumi vizsgálatainak eredményei alapján
határozhatóak meg a kőzettest szilárdsági paraméterei, és ezáltal a számítógépes modell
bemenő paraméterei.
Ez esetben is 5.3 fejezetben ismertetett grafikonok segítségével (4.25. – 4.26. ábrák)
lehet legegyszerűbben a szilárdsági jellemzőket meghatározni. Az „A” típusú kőzettest esetén a
30 MPa-os átlagos nyomószilárdsággal, míg a „B” típusú, rosszabb minőségű kőzettest esetén a
minimális nyomószilárdsággal (15 MPa) lehetett számolni. Ezek alapján az „A” típusú kőzettest
kohéziója 215 – 255 kPa között, míg a „B” típusú kőzettest kohéziója 68 – 92 kPa között
várható (Függelék F3.25. ábra).
A belső súrlódási szög értéke az „A” típusú kőzettestnél 48 – 50 fok, a „B” típusú
kőzettestnél pedig 32 – 36 fok (Függelék F3.26. ábra).
A jó állapotú kőzettestnél (A típus) az ép kőzet rugalmassági modulusát 5600 MPa-nak,
a gyenge kőzettest esetén (B típus) 1600 MPa-nak vehetjük. Ezek alapján az alakváltozási
modulus értéke az „A” típusú kőzettestnél 895 – 1230 MPa, a „B” típusúnál pedig 70 – 95 MPa
(Függelék F3.27. ábra).
Összefoglalás
6.2.5.
A Várhegyen a márga köztudottan NY-i, DNY-i dőlésű, ami azt jelenti, hogy a tervezett
munkagödörre nézve kedvezőtlen irányú, így az állékonysági biztonság becslésére készült
diagram, nem ad megfelelő eredményt. A feltárt kőzetek az alsó szürke márga kivételével olyan
gyenge szilárdságúak, hogy még kedvező dőlésirány esetén sem állna meg a munkagödör
magában (GSI = 20 – 25 esetén ilyen magas fal állékonysági biztonsága n = 1,0 alatt van).
Mindemellett a korábbi tapasztalatok is azt mutatják (pl.: Logodi utcai felszínmozgás, Szontagh
és Papp 1908, Posewitz 1936, Schmidt 1936), hogy az agyagbetelepülések mentén nedvesedés
hatására rétegcsúszás alakulhat ki.
Ezek alapján a munkagödör falát valamilyen megtámasztó szerkezettel kell biztosítani,
és ez esetben az állékonyság vizsgálatához bonyolultabb modell alkalmazása szükséges. A
rétegződés, a fentiekben meghatározott szilárdsági jellemzők, és a tervezett mélygarázs
méreteinek ismeretében a probléma megoldható, azonban egy ilyen megtámasztó szerkezetet is
magába foglaló modell felépítésének ismertetése már nem témája a dolgozatnak.
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7. Eredmények, tézisek
7.1.

1. tézis
A budai márga rugalmassági modulusának légszáraz és vízzel telített állapota,
testsűrűsége és rugalmassági modulusa, valamint az egyirányú nyomószilárdsága és a
rugalmassági modulusa között mind légszáraz, mind vízzel telített állapotra vonatkozó
matematikai összefüggéseket határoztam meg.
A rugalmassági modulus légszáraz és vízzel telített állapota közötti kapcsolatot az
E w = 0,77 E0 egyenlet írja le, eszerint, ha csak légszáraz állapotú vizsgálati eredmény áll
rendelkezésre, akkor is meghatározható a budai márga vízzel telített állapotú rugalmassági
modulusa (Görög 2006, 2007a).
Összefüggést dolgoztam ki a budai márga testsűrűsége és a rugalmassági modulusa
között, légszáraz E0 = 7 x10 −4 e 0,0064 ρ0 , és vízzel telített állapotra E w = 10 −16 e 0,0175 ρ w . Ezek
felhasználásával a testsűrűség ismeretében becsülhető a rugalmassági modulus értéke (Görög
2006, 2007a).
A rugalmassági modulus és az egyirányú nyomószilárdság között is jó kapcsolatot
mutattam ki, mind légszáraz E0 = 221,6σ c 0 − 1615 , mind vízzel telített állapotban
E w = 212,7 σ cw − 169 . Az egyirányú nyomószilárdságból így a rugalmassági modulus értéke is
megbecsülhető (Görög 2006, 2007a).
7.2.

2. tézis
Összefüggéseket határoztam meg a szürke kiscelli agyag légszáraz állapotú
testsűrűsége és rugalmassági modulusa, a légszáraz állapotú egyirányú nyomószilárdsága és
rugalmassági modulusa között, valamint megadtam külön a sárga és szürke agyagváltozatra
vonatkozó konzisztencia index és összenyomódási modulus kapcsolatát.
Saját laboratóriumi vizsgálatok és kis részben adatgyűjtés eredményeként a szürke
kiscelli agyagra a budai márgához hasonlóan rugalmassági modulus - testsűrűség és
rugalmassági modulus - egyirányú nyomószilárdság adatsorokat értékeltem. Ezeket feldolgozva
a szürke kiscelli agyagra is meghatároztam a testsűrűség és a rugalmassági modulus
kapcsolatát, légszáraz állapotban. A budai márgához hasonlóan itt is exponenciális görbe
illeszkedett legjobban a ponthalmazra: E0 = 3x10 −12 e 0,014 ρ0 .

A rugalmassági modulus és az egyirányú nyomószilárdság között az alábbi összefüggést
állítottam fel: E0 = 98,7σ c 0 − 26,8 .
E két egyenlet segítségével a szürke kiscelli agyag rugalmassági modulusa becsülhető a
testsűrűségből, illetve az egyirányú nyomószilárdságból.
A kiscelli agyag konzisztencia indexe és összenyomódási modulusa között a sárga
változatnál az E S [ MN / m 2 ] =12,2 I C − 1,3 egyenlet alapján, míg a szürke változatnál
az ES [ MN / m 2 ] =13,4 I C − 2,6 egyenlet alapján becsülhető az összenyomódási modulus értéke
a konzisztencia indexből (Görög 2007c, 2007d). Tapasztalataim szerint a kiscelli agyag más
fizikai jellemzői terén nagyobb különbség adódik a kiscelli agyag két változata között, mint az
itt vizsgált összenyomódási modulus esetén (Görög és Török 2007).
7.3.

3. tézis
Elméleti megfontolások alapján a budai márga kőzettestek osztályozására, a GSI
rendszert is figyelembe vevő, grafikus összefüggést állítottam fel.
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A budai márgára kidolgoztam a nemzetközileg használt GSI módszer
alkalmazhatóságát, elméleti megfontolások alapján elkészítettem a budai márgára vonatkozó
grafikont, aminek segítségével a geológiai szilárdsági index értéke a budai márga kőzettestekre
egyszerűbben meghatározató (Görög 2007b).
7.4.

4. tézis
A budai márga kőzettest kohéziójának és belső súrlódási szögének meghatározására a
GSI érték és a kőzettömb egyirányú nyomószilárdságának függvényében grafikonokat
készítettem, továbbá alkalmassá tettem ezeket rossz minőségű kőzettestek értékelésére is az
egyirányú nyomószilárdság - pontszilárdság összefüggés meghatározásával.
A GSI érték és a Hoek-Brown-törési kritérium alkalmazásával grafikonokat készítettem
a budai márga kőzettest nyírószilárdsági jellemzőinek meghatározására. Ezek segítségével a
kőzettest GSI értéke és a kőzettömb egyirányú nyomószilárdsága ismeretében mind a kőzettest
kohéziója, mind belső súrlódási szöge egyszerűen leolvasható. Ez nagymértékben megkönnyíti
budai márgában készülő mélygarázsok és egyéb létesítmények munkatér határolásának
tervezését. A kőzettest nyírószilárdsági jellemzőinek értéke függ a felszín alatti mélységtől is. A
grafikonokat úgy készítettem, hogy a felszín alatti 20 m-es mélységig alkalmazhatóak, de ennél
mélyebb zónára is kidolgozhatók, a budai építkezések nagy részénél általában nincs szükség
ennél mélyebb munkagödör kialakítására (Görög 2007b).
A grafikonokat olyan esetre is elkészítettem, amikor a kőzettest rossz minőségű, ez
esetben a pontszilárdság és a GSI érték ismeretében is meghatározhatóak a kőzettest
nyírószilárdsági jellemzői (Görög 2007b). Ennek érdekében párhuzamosan vizsgáltam a budai
márga egyirányú nyomószilárdságát és pontszilárdságát. A kapott eredmények összevetésével
megfelelő kapcsolatot mutattam ki a két különböző módszerrel meghatározott szilárdsági
értékek között. Ezáltal a pontszilárdság ismeretében a σ c = 25 I 500,7 egyenlet alapján számítható
a kőzet egyirányú nyomószilárdsága, az összefüggés jelentősége, hogy a pontszilárdság
egyszerűen a helyszínen is meghatározható, akkor is ha a kőzet töredezett és szabályos
próbatest nem készíthető belőle.
Megjegyzem, hogy az egyenletben szereplő egyirányú nyomószilárdság 2:1 arányú,
50 mm átmérőjű próbatestekre, a pontszilárdság pedig 50 mm átmérőjű próbatestekre
vonatkozik.

7.5.

5. tézis
Szabadon álló, átlagos szilárdságú kőzettömbökből felépülő márgafal állékonysági
biztonságának meghatározására a GSI érték és a fal magasságának függvényében grafikus
összefüggést dolgoztam ki.
A grafikonról a falmagasság és a kőzettest GSI értékének függvényében leolvasható a
szabadon álló fal biztonsága. A grafikon készítésénél figyelembe vett átlagos egyirányú
nyomószilárdság értéke 40 MPa. A grafikon maximum 20 m magasságú fal esetén használható
(Görög 2007b), de ennél magasabb esetre is kidolgozható.
A grafikon megalkotásának jelentősége az, hogy sok esetben kell gyorsan véleményt
nyilvánítani már kiemelt budai márga munkagödör állékonyságáról. A grafikon segítségével ez
akár a helyszínen is elvégezhető, a fal biztonsága jó közelítéssel megbecsülhető.
A grafikon alkalmazhatóságánál azonban figyelembe kell venni a fal síkját, a
rétegződést, valamint a tektonikai síkokat és ezek kedvezőtlen iránya esetén más és ennél
részletesebb elemzés szükséges.
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Hivatkozott szabványok:
MSZ 18285/2 Közvetett húzóvizsgálat.
MSZ 1926:2000 Természetes építőkövek vizsgálata, nyomószilárdság meghatározása.
MSZ EN 14579:2005 Természetes építőkövek vizsgálati módszerei. A hangterjedés sebességének
meghatározása.
MSZ EN 1936:2000 Természetes építőkövek vizsgálata. Az anyagsűrűség, a testsűrűség, a nyílt
porozitás és az összes porozitás meghatározása.
MSZ EN ISO 14688-1,2 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása.
MSZ ENV 1997-2 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. Tervezés laboratóriumi vizsgálatok alapján.
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1. FÜGGELÉK - JELÖLÉSEK

1. FÜGGELÉK
Jelölések
ρ0 [kg/m3]
ρw [kg/m3]
ρd [kg/m3]
σc0 [MPa, kPa]
σcw [MPa, kPa]
σt0 [MPa]
σtw [MPa]
τ0 [MPa]
τw [MPa]
B0 [-]
Bw [-]
E0 [MPa]
Ew [MPa]
ν0 [-]
νw [-]
n [%]
e [-]
k [m/s]
w [%]
wP [%]
wL [%]
IP [%]
IC [%]
Sr [-]
Es [MN/m2]
c [MPa, kPa]
φ [fok]
Is [MPa]
I50 [MPa]
t [m2/m3]
RQD [-]
RMR [-]
RMRalap [-]
GSI [-]
σci [MPa]
σcm [MPa]
Ei [GPa, MPa]
Erm [GPa, MPa]
mi [-]
mb [-]
n [-]
r [-]

testsűrűség légszáraz (nedves) állapotban
testsűrűség vízzel telített állapotban
testsűrűség szárított állapotban
egyirányú nyomószilárdság légszáraz állapotban
egyirányú nyomószilárdság vízzel telített állapotban
közvetett húzószilárdság légszáraz állapotban
közvetett húzószilárdság vízzel telített állapotban
nyírószilárdság légszáraz állapotban
nyírószilárdság vízzel telített állapotban
Brinke-szám légszáraz állapotban
Brinke-szám vízzel telített állapotban
rugalmassági modulus légszáraz állapotban
rugalmassági modulus vízzel telített állapotban
Poisson tényező légszáraz állapotban
Poisson tényező vízzel telített állapotban
porozitás
hézagtényező
vízáteresztő képesség
víztartalom
sodrási határ
folyási határ
plasztikus index
konzisztencia index
telítettség
összenyomódási modulus
kohézió
súrlódási szög
pontszilárdság
pontszilárdság 50 mm átmérőjű próbatestre vonatkoztatva
a tagoltság fajlagos értéke
a kőzettest tagoltságának számszerűsített értéke
kőzettestosztályozási mérőszám
RMR alapérték, talajvíz és a tagoltságok irányának hatása
nélkül
geológiai szilárdsági index
a kőzettömb egyirányú nyomószilárdsága
a kőzettest egyirányú nyomószilárdsága
a kőzettömb rugalmassági modulusa
a kőzettest alakváltozási modulusa
a kőzettömb Hoek-Brown-állandója
a kőzettest Hoek-Brown-állandója
biztonsági tényező
regressziós együttható
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2. FÜGGELÉK
Kőzettest-osztályozási módszerek
2.1.

Az RMR módszer
Az RMR (Rock Mass Rating) módszert Bieniawski fejlesztette ki 1973-ban, és a
módszer első verziója óta számos jelentős változtatáson ment keresztül (Bieniawski 1976, 1979,
1989), amit magyar nyelven Gálos és Vásárhelyi (2006) ismertetett. A módszer az
osztályozáskor 6 tényezőt vesz figyelembe:
• A kőzet egyirányú nyomószilárdságát
• Az RQD tényezőt
• A tagoltságok távolságát
• A tagoltságok állapotát
• Réteg- és talajvízviszonyokat
• A tagoltságok irányát
Mind a hat tényezőhöz jelzőszámok tartoznak, és az RMR értéke e jelzőszámok összege,
ami 0 és 100 között változhat. Az első 5 tényezőre adott jelzőszámok összege adja az RMR
alapértékét (RMRalap), melyet a tagoltság irányának tényezőjével csökkentünk annak
függvényében, hogy a tagoltság iránya az alagút jövesztésének irányával milyen viszonyban
van. Az RMR értéket Bieniawski alagutak építéséhez találta ki, és az RMR érték függvényében
ajánlást készített az alagút fejtési és biztosítási módjára.
Az RMR értéket széles körben használják és létezik különböző esetekre adaptált
verziója is. Például szikrarézsűk állékonyságához Romana (1985, 1993) alakította át az RMR
értéket és az új értéket SMR-nek (Slope Mass Rating) nevezte el. Völgyzárógátak alapozásához
pedig szintén ő alakította ki a DMR (Dam Mass Rating) osztályozást (Romana 2003). A
módosított osztályozás alapja, hogy a RMR alapértékét módosítja más tényezők figyelembevételével.
2.2.

A GSI módszer
A Geológiai Szilárdsági Indexet (Geological Strength Index – GSI) Hoek (1994), illetve
Hoek et al. (1995) azzal a céllal vezette be, hogy a különböző geológiai állapotban lévő
kőzettesteket is osztályozni lehessen (magyarul ld. Vásárhelyi, 2001). A GSI bevezetését az
indokolta, hogy rossz minőségű kőzetek leírására az eddigi módszerek nem voltak megfelelőek
– az RMR érték a gyakorlat alapján 30 alatt nem adott jó eredményt, illetve a kis RMR
értékekkel jellemezhető kőzettesteknél azok meghatározása nagyon nehéz volt. A GSI első
változata bár gyengébb kőzettestek osztályozására is alkalmas, azonban inkább jó állapotú
kőzettestekre alkalmazták. A többi kőzettest-osztályozási módszerrel szemben előnye, hogy az
osztályozás független a kőzettömb szilárdságától.
A tagolt kőzettest szilárdsága függ az ép kőzet anyagtulajdonságaitól, a kőzettömbök
elmozdíthatóságától, valamint azok kibillenthetőségétől is (azaz csúszási és elfordulási
lehetőségétől). Ezt az elmozdíthatóságot befolyásolja mind a kőzettömb geometriai alakja, mind
a határoló tagoló felületek minősége, azaz egy érdes tagoló felületekkel rendelkező kőzettest
jóval nagyobb szilárdsággal rendelkezik, mint egy mállott tagoló felületekkel határolt és
töredezett kőzettest. Ezen elvek figyelembevételével szerkesztették meg Hoek et al. 1995 GSI
meghatározására szolgáló grafikont (F2.1. ábra).
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F2.1. ábra. A GSI meghatározása és értéke jó minőségű kőzetekre (Hoek et al. 1995)

A grafikonban a sorok mutatják a kőzettest szerkezetét, azaz a tagoltságok távolságát, az
első változatban négyféle szerkezetet különböztetnek meg: blokkos, nagyon blokkos, töredezett
és széteső. Az oszlopok pedig a tagoló felületek állapotát mutatják, ahol öt különböző állapotot
különböztethetünk meg: nagyon érdes, üde; érdes, kissé mállott; sima, mérsékelten mállott;
simára kopott, erősen mállott; simára kopott, erősen mállott, agyaggal kitöltött. A
meghatározási mód nagy előnye, hogy az egyes típusú kőzettest-szerkezetek vagy felületi
állapotok között az átmenetet is figyelembe lehet venni. A GSI értéke mindezek alapján 0 és
100 között változhat. 0 érték esetén kohézió nélküli – azaz szemcsés – talajt kapunk, ahol az
elmélet nem használható. GSI = 100 esetén nincs tagoló felület, tehát a kőzettest és a kőzettömb
ugyanaz. A GSI érték meghatározásához nem elég a grafikont ismerni, megalkotása óta számos
cikk foglalkozik az érték alkalmazhatóságával különböző kőzettestekre (legfontosabbak: Hoek
et al. 1998, 2005, Marinos és Hoek 2000, 2001, Marinos P. et al. 2006, Marinos V. et al. 2005).
Ezekben a GSI érték meghatározásakor felmerült problémákat, gyakorlati tapasztalatokat írják
le.
A GSI érték meghatározható az RMR értékből, mivel GSI = RMR1976, vagy
GSI=RMR1989-5 (Hoek és Brown 1997).
Az osztályozásban sem a talajvizet, sem a helyszíni feszültségviszonyokat nem vesszük
figyelembe, mivel azok külön bemenő adatként szerepelnek a számítási modellekben.
A gyakorlati tapasztalatok alapján sokszor kis szilárdságú kőzetek osztályozására is
szükség volt, ezért a GSI meghatározását kiterjesztették rossz minőségű kőzettestekre is (Hoek
et al. 1998). A módosított GSI grafikont egy új sorral egészítették ki a rétegzett, nyírt
szerkezetű kőzettestek sorával (F2.2. ábra), abban az esetben, ha a kőzetünk ebbe a sorba
tartozik, legjobb esetben is csak a tűrhető állapotú tagoltság vehető figyelembe, azaz a GSI
értéke nem lehet nagyobb 25-30-nál.
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F2.2. ábra. A GSI meghatározása, kiegészítve a gyenge szilárdságú kőzetekre (Marinos P. és Hoek E. 2000)

F2.3. ábra. Geológiai Szilárdsági Index (GSI) heterogén kőzettest esetén – példa flisre
(Marinos & Hoek 2001)
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A módszer továbbfejlesztésével heterogén kőzettestre kifejlesztett osztályozás is
elkészült (F2.3. ábra). Ennek kidolgozásának alapjául a változatos litológiájú és fizikai
tulajdonságokkal rendelkező athéni flis szolgált (Marinos és Hoek 2001).
A GSI meghatározásához leginkább természetes feltárások, alagutak frontfejtési
felületei és fúrómagok anyagának vizsgálatával kaphatunk megfelelő geológiai információkat.
A feltárások és a felszíni kőzetkibukkanások a tervezés kezdeti fázisában rendkívül gazdag
adatforrást jelentenek, igaz, az így feltárt kőzetfelületen a környezeti hatások, a mállás, illetve a
kőzettest alkotóiban lejátszódó egyéb folyamatok olyan elváltozásokat hozhatnak létre, amelyek
jelentős eltérést okozhatnak a frissen feltárt kőzetfelülethez képest. A mélyebben fekvő
kőzettestek és kőzetkörnyezet állapotáról leginkább magfúrással tájékozódhatunk.
A klasszikus kőzettest-osztályozások célja minden esetben a kőzetkörnyezetben készített
műtárgy (legtöbb esetben alagút) biztosítási viszonyainak, valamint fejtési (jövesztési)
paramétereinek meghatározása. A GSI módszer nem alkalmas közvetlenül ezen paraméterek
meghatározására, e mutató csupán a kőzettestek litológiai, szerkezeti jellegének és a felület
töredezettségi állapotának megfigyelésére vonatkozik, meghatározása a természetes feltárások,
útbevágások vagy alagutak frontjainak kialakításakor feltáruló kőzettestek vizsgálatával
lehetséges. Az így kapott számértékek a töredezettség gyakoriságával és az irányítottságukkal
állnak kapcsolatban, helyszínen ezek jól megfigyelhetők.
A GSI osztályozás azon feltételezésen alapul, hogy izotropként viselkedő kőzettestben
véletlenszerűen jelenik meg az adott irányokat mutató töredezettség. Tulajdonképpen a
kőzettest viselkedése független az alkalmazott terhelési irányoktól. Ebből következik, hogy a
GSI rendszer alkalmazása a markánsan meghatározható domináns szerkezeti vonalakkal,
törésekkel és tektonikai síkokkal jellemzett kőzettesteknél nem javasolt.
A Hoek-Brown-törési kritériumot, valamint a GSI mérőszámot gondos megfigyelések
alapján kell meghatározni. Ezen kőzettest-osztályozási rendszernél a kőzettestek izotrop jellege
a meghatározó. Itt leginkább a törések, tektonikai síkok iránya a döntő. Kritériumként szerepel,
hogy a törések az adott vizsgált kőzetszakaszon ne kövessenek egy jellegzetes irányt, azaz ne
legyen olyan jellegzetes orientációjuk, amely kettő vagy három töredezettség kombinációjából
adódik. Ha a törésnél a kőzettest nyírószilárdsága helyett a tagoltság nyírószilárdsága hat, abban
az esetben a GSI-t figyelmen kívül kell hagyni, azaz vetőzónában a GSI nem alkalmazható. A
GSI érték számításánál viszont figyelmen kívül hagyható a jól definiált fő diszkontinuitás.
Egy kőzettest szilárdsági és alakváltozási jellege az ép kőzet egyes darabjainak
egymással érintkező felületének típusától és annak jellegétől függ. A kőzettest-tulajdonságokat
jelentősen befolyásolják azok a diszkontinuitási, tagoló felületek, amelyek az egyes
kőzetdarabokat szétválasztják. A GSI táblázat gyenge és nagyon gyenge kategóriával jelzett
oszlopa alapján határozhatjuk meg a kitöltő anyaggal jellemzett tagoló felületekkel átjárt
kőzettesteket. Amennyiben a tagoló felületekben gyakori a kitöltő anyag és a kitöltés vastag
(több mint néhány cm) vagy a tagoló felületként értelmezhető nyírási zóna agyagos
repedéskitöltést tartalmaz, akkor a heterogén kőzettestekre vonatkozó GSI táblázatot ajánlott
alkalmazni.
A GSI érték meghatározásánál mindenképpen figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a
víz jelenléte jelentősen csökkenti a kőzettestek nyírószilárdságát. A nedvesség megjelenhet a
tagoló felületekben, a töredezett zónákban és a repedéskitöltő anyagokban is. Leginkább az
erősen töredezett gyenge és nagyon gyenge kőzettestre igaz az a megállapítás, hogy nedvesség
jelenlétében a GSI érték csökken, azaz a táblázatban balról jobbra tolódik el.
A mállott kőzeteknél a fent említett trendhez hasonlót figyelhetünk meg, azaz
ugyanazon kőzet üde és mállott változatára vonatkozó GSI értékek az ábrán eltolódást
mutatnak, a mállott kőzettestek jobb oldali mezőkben helyezkednek el. Mállás során az
eredetileg még ép kőzetalkotókat is érheti változás (pl. gránit földpát kristályait), amit a
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mechanikai modellalkotásnál veszünk figyelembe. Azon mállásos folyamatoknál, ahol a mállás
már a kőzettest szerkezeti elemeit is elérte és mélyebb mállott zónát eredményezett, az adott
kőzet már olyan talajnak tekintendő, ahol a GSI rendszer nem alkalmazható.
Napjainkban a GSI rendszer a szilárdabb kőzetek közé (pl. homokkő, mészkő vagy
kvarcit) beágyazódott gyengébb minőségű kőzetek (pl. aleurolit, agyagpala vagy fillit) gyenge
minőségű elnyíródott kőzettesteire is alkalmazható. Flis osztályozásához kapcsolódó GSI
értékeket Marinos és Hoek (2001) cikke részletezi, míg a litológiailag változatos, de
tektonikailag zavartalan kőzettestek közül a molasz GSI besorolása Hoek et al. (2005)
munkájában tanulmányozható.
A kevésbé tektonizált kőzetkörnyezetben megjelenő kis szilárdságú kőzetek, mint a
márga, az agyagos kőzetek, az aleurolit, valamint a gyenge minőségű homokkő tekinthető
ilyennek. Ezek kevés diszkontinuitással jellemezhető egyszerű tagoltsági rendszerű kőzetek.
Amennyiben jól rétegzettek és ezért réteglapokkal tagoltak, ezek a réteglapok jól definiálható
diszkontinuitási felületként nem értelmezhetőek. Osztályozásuknál általában a „blokkos” és a
„masszív” kőzettestekre jellemző GSI értékkel számolunk. A diszkontinuitás, még ha csak
korlátozott mértékben is van jelen, akkor sem lehet a nagyon gyenge (általában gyenge vagy
nagyon gyenge) besorolásnál jobb, így a GSI 40-60 közötti értéket vehet fel (Marinos V. et al.
2005).
2.3.

A kőzettest szilárdsági jellemzőinek meghatározása

2.3.1.
RMR tényező
Az irodalomban számos empirikus összefüggést találhatunk a kőzettest szilárdsági
paramétereinek meghatározására az RMR függvényében.
A kőzettestek szilárdságára és alakváltozási modulusára vonatkozó összefüggéseket
Hoek (2004) és Hoek és Diederichs (2006) gyűjtötte össze. A kőzettest szilárdságát az RMR
függvényében az alábbi összefüggések alapján lehet meghatározni:
Hoek és Brown (1980):

Kalmaris és Bieniawski (1995):
Sheorey (1997):
Ramamurthy (1986):
Aydan és Dalgic (1998):

σ cm
σ ci
σ cm
σ ci
σ cm
σ ci
σ cm
σ ci
σ cm
σ ci

= exp

RMR − 100
,
9

= exp

RMR − 100
,
24

= exp

RMR − 100
,
20

= exp

RMR − 100
,
18,75

=

RMR
,
RMR + 6 (100 − RMR)

ahol „σcm” a kőzettest nyomószilárdsága, „σci” a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdsága.
A kőzettest alakváltozási modulus értéke az alábbi empirikus összefüggések alapján
számolható:
Bieniawski (1978):
Erm [GPa] = 2 RMR − 100 ,
Serafim és Pereira (1983):

Erm [GPa] = 10 ( RMR−10) / 40 ,
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Nicholson és Bieniawski (1990):
Ei [GPa]

E rm [GPa] =

Mitri et al. (1994):

RMR ⎞
⎛
100⎜ 0,0028 RMR 2 + 0,9 exp
⎟
22,82 ⎠
⎝
π RMR ⎞
⎛
E rm [GPa] = Ei [GPa] 0,5 ⎜1 − cos
⎟,
100 ⎠
⎝

,

3

⎛ RMR ⎞
Read et al. (1999):
E rm [GPa] = 0,1⎜
⎟ ,
⎝ 10 ⎠
σ ci [MPa ] ( RMR −10 ) / 40
Hoek et al. (2002):
10
, D = 0 esetén,
E rm [GPa] =
100
ahol „Erm” a kőzettest alakváltozási modulusa, „Ei” a kőzettömb rugalmassági
modulusa.
A kőzettest nyírószilárdsági paraméterei pedig az alábbi összefüggésekkel számolhatóak
az RMR függvényében:
Sen és Sadagah (2003):
c[kPa] = 3,625 RMR ,

φ [ fok ] = 25(1 + 0,01RMR ) .

GSI tényező
2.3.2.
A GSI érték csupán alapja egy rendszernek, amelynek segítségével meg lehet határozni
kőzettestek szilárdsági paramétereit. A GSI értéken kívül a kőzettest szilárdsági értékeléséhez
szükség van a kőzettömb egyirányú nyomószilárdságára és az ún. Hoek-Brown-együttható
értékére. Az egyirányú nyomószilárdság a kőzeteknél könnyen meghatározható, míg az
„mi”együttható értékét triaxiális vizsgálatokból lehet megállapítani. A GSI érték, a kőzet
egyirányú nyomószilárdsága és a Hoek-Brown-állandója ismeretében a Hoek-Brown-törési
kritériummal meghatározható a kőzettest alakváltozási modulusa, kohéziója és belső súrlódási
szöge.
Hoek-Brown törési kritérium (Hoek és Brown 1980):
a

⎞
⎛ σ
[F2.14],
σ1 = σ 3 + σ c ⎜⎜ mb 3 + s ⎟⎟
σ
c
⎠
⎝
ahol „σ1” és „σ3” a minimális és maximális feszültség törési állapotban; „σc” a
kőzettömb egyirányú nyomófeszültsége; „mb” a kőzettest Hoek-Brown állandója; „s” és „a” a
kőzettestől függő állandók.
A kőzettestre vonatkozó Hoek-Brown állandó „mb” számítható az ép kőzet (kőzettömb)
Hoek-Brown állandója „mi” és a GSI érték ismeretében:
⎛ GSI − 100 ⎞
mb = mi exp⎜
⎟.
28
⎠
⎝
Az „s” és „a” állandók meghatározása szintén a GSI érték alapján történik:
⎛ GSI − 100 ⎞
s = exp⎜
⎟,
9
⎠
⎝
a = 0,5 .

Rossz minőségű kőzettest esetén (GSI < 25):
s =0,
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GSI
.
200
Az egyirányú nyomószilárdság sokszor nem határozható meg, ugyanis a kőzet annyira
töredezett, hogy próbatest kialakítása nem lehetséges. Ez esetben elégséges az is, ha a kőzet
szilárdságát pontterheléssel meg tudjuk határozni, azonban ha agyagos jellegű a vizsgált kőzet,
akkor a pontterheléssel sem kapunk valós értéket, így csak a FK1. táblázat alapján becsléssel,
tapasztalati úton tudjuk meghatározni a szilárdságot.
a = 0,65 −

Egyirányú
nyomószilárdság (MPa)

Terepi megfigyelés

> 250

A mintáról geológuskalapáccsal
csak szilánkokat lehet lepattintani

100-250
50-100
25-50

5-25

1-5
0,25-1

Példák

üde bazalt, diabáz, gránit,
gneisz, kvarcit
amfibolit, homokkő, bazalt,
A mintát geológuskalapács sok
gabbró, granodiorit, mészkő,
ütésével lehet széttörni
márvány, riolit
A mintát geológuskalapács néhány mészkő, márvány, fillit, pala,
ütésével lehet széttörni
homokkő
A geológuskalapács egy határozott agyagkő, iszapkő, pala, szén,
ütése széttöri; késsel faragni vagy
beton
karcolni nem lehet
Késsel nehezen faragható,
geológuskalapács hegyének ütése
sekély bemélyedést okoz

Késsel faragható, a
geológuskalapács hegyének
határozott ütéseire aprózódik
Körömmel karcolható, esetenként
hüvelykujjal benyomható

kréta, kősó

erősen mállott kőzetek
agyag

FK1. táblázat. Az egyirányú nyomószilárdság meghatározása becsléssel tapasztalati úton
(Hoek et al. 1998)

Üledékes kőzetek
agyagkő
anhidrit
szén
breccsa
dolomit
tömeges gipsz
grauwacke
homokkő
iszapkő
konglomerátum
kréta
mészkő (mikrites)
mészkő (pátitos)

mi
3,4
13,2
18-21
20
10,1
16
18
19
9,6
22
7,2
8,4
10

Magmás kőzetek
andezit
bazalt
dácit
diabáz
diorit
gabbró
gránit
granodiorit
monzonit
norit
obszidián
riolit
szienit
tufa

mi
18,9
17
17
15,2
27
25,8
32,7
20
30
21,7
19
20
30
15

Átalakult kőzetek
amfibolit
amfibolitos gneisz
csillámpala
kvarcit
talkpala
fillit
gneisz
márvány
milonit
csillámpala
zöldpala

mi
31,2
31
4-8
23,7
10
13
29-31
9,3
6
15
20

FK2. táblázat. Különböző kőzetek kőzettömbre vonatkozó Hoek-Brown-állandója (mi) (Hoek et al. 1998)
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Ilyen esetben kőzettömb Hoek-Brown-állandója sem határozható meg méréssel, ugyanis
triaxiális vizsgálatot sem lehet a kőzeten végezni, ezért ennek az értékét csak korábbi
tapasztalatok alapján vagy táblázatos úton tudjuk felvenni (FK2. táblázat).
A fentiek alapján meg lehet határozni a márga kőzettestének szilárdsági jellemzőit. A
hasonlóan gyenge Athéni Agyagpala Formációnál szerzett tapasztalatok alapján grafikonokat
készítettek a kőzettest szilárdsági paramétereinek egyszerűbb meghatározására (Hoek et al.
1998) (F2.4. – F2.6. ábra). Ezek a grafikonok más hasonlóan gyenge kőzetekhez is
alkalmazhatóak, de ez esetben is ismernünk kell a kőzet Hoek-Brown-állandóját, „mi”, vagy az
egyirányú nyomószilárdságát, „σc”.

F2.4. ábra. A kőzettest kohéziójának és a kőzettömb egyirányú nyomószilárdságának hányadosa a GSI
érték és a Hoek-Brown-állandó függvényében (Hoek et al. 1998)

F2.5. ábra. A kőzettest belső súrlódási szöge a GSI érték és a Hoek-Brown állandó-függvényében
(Hoek et al. 1998)
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F2.6. ábra. A kőzettest alakváltozási modulusa a GSI érték és a kőzettömb egyirányú nyomószilárdsága
függvényében (Hoek et al. 1998)

A kőzettest alakváltozási modulusának meghatározására kidolgoztak egy újabb
összefüggést (Hoek és Diederichs 2006):
D
⎞
⎛
1−
⎟
⎜
2
⎟,
E rm = Ei ⎜ 0,02 +
60 +15 D −GSI
⎟
⎜
⎟
⎜
1 + e 11
⎠
⎝
ahol „Erm” a kőzettest alakváltozási modulusa, „Ei” a kőzettömb rugalmassági modulusa, „D”
pedig ún. zavartsági tényező, aminek fejtésnél van jelentősége, ugyanis a kőzetfejtés
módszerének kőzettestre kifejtett zavaró hatását veszi figyelembe (pl.: robbantás esetén ez a
hatás nagy, így D = 1). E mellett a Hoek-Brown-törési határállapot „a” és „s” tényezői
felhasználásával is készültek összefüggések a kőzettest alakváltozási modulusának
meghatározására:

( )

Sonmez et al. (2004):

Erm = E i s a

0, 4

Hoek and Diederichs (2006):

Erm = E i s

.

1/ 4

,

A Hoek-Brown-törési határállapot alapján meghatározható a kőzettestek belső súrlódási
szöge és kohéziója is az alábbi összefüggések segítségével (Hoek et al. 2002):
⎞
⎛
6 a mb ( s + mb σ 3n ) a −1
⎟,
⎜
ϕ = sin ⎜
a −1 ⎟
2
(
1
a
)
(
2
a
)
6
a
m
(
s
m
σ
)
+
+
+
+
b
b 3n
⎠
⎝
a −1
σ [(1 + 2a) s + (1 − a) mb σ 3n ]( s + mb σ 3n )
,
c , = ci
6 a mb ( s + mb σ 3n ) a −1
(1 + a ) (2 + a) 1 +
(1 + a)(2 + a)
,

−1

ahol „ϕ’” és „c’” a kőzettest belső súrlódási szöge, illetve kohéziója, az „a” és az „s” a
kőzettesttől függő állandók, „mb” a kőzettest Hoek-Brown-állandója számítható a kőzettömb
Hoek-Brown-állandója alapján, „σci” a kőzettömb egyirányú nyomószilárdsága, „σ3n” pedig a
maximális oldalnyomásnak „σ3max” a kőzettest egyirányú nyomószilárdságával normált értéke.
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3. FÜGGELÉK
Ábrák

F3.1. ábra. Különböző alakú próbatestek pontterheléses vizsgálata (ISRM 1985)

F3.2. ábra. Kőzettestosztályozás a tagoltság fajlagos értéke alapján (Gálos és Kertész 1989, Bieniawski
alapján)
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F3.3. ábra. Budapest fedetlen földtani térképe, kinagyítva a bryozoás és budai márga (jelölése: 55, 56, 57),
tardi agyag (jelölése: 53) és kiscelli agyag (jelölése: 52) előfordulási területét. A térképen kékkel jelölve a
vizsgált budai márga, pirossal a kiscelli agyagminták származási helye, a pontok nagysága az
adatmennyiséggel arányos
(MÁFI 1983 1:20 000 léptékű térképének átszerkesztése)
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Adattípus

Eloszlástípus
ρ0 [kg/m ] Pearson VII.
3

testsűrűség
nyomószilárdság
húzószilárdság
Brinke szám
UH terjedési sebesség

ρw [kg/m3]

Pearson II.

σc0 [MPa]

Béta ∩-alakú

σcw [MPa]

Béta J-alakú

σt0 [MPa]

Béta ∩-alakú

σtw [MPa]

Béta ∩-alakú

B0

Béta ∩-alakú

Bw

Pearson IV.

c0 [km/s]

Pearson II.

cw [km/s]

Béta U-alakú

Adattípus
pontszilárdság
I50 [MPa]
nyírószilárdság
belső súrlódási szög
rugalmassági modulus
Poisson tényező
porozitás

Eloszlástípus
Pearson II.

τ0 [MPa]

Pearson VI.

τw [MPa]

Lognormális

o

Pearson II.

o

Φw [ ]

Pearson II.

E0 [MPa]

Béta J-alakú

Ew [MPa]

Béta J-alakú

ν0

Béta ∩-alakú

νw

Lognormális

n [%]

Pearson VII.

Φ0 [ ]

F3.4. ábra. A vizsgált adatsorok elhelyezkedése a Pearson-koordinátarendszerben és az ez alapján
meghatározott eloszlástípusok
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F3.5. ábra. A biztonsági tényezők alakulása 20 m magas budai márgafal esetén
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Adattípus
víztartalom
sodrási határ

w [%]

Eloszlástípus
Adattípus
Normális
hézagtényező

e [-]

wP [%]

Béta ∩-alakú

Sr [-]

telítettség

folyási határ

wL [%]

Béta ∩-alakú

összenyomódási modulus

plasztikus index

IP [%]

Lognormális

súrlódási szög

konzisztencia index

IC [%]

Pearson IV.

kohézió

Lognormális

karbonát tartalom

testsűrűség

3

ρ0 [kg/m ]

Eloszlástípus
Béta ∩-alakú
Béta ∩-alakú
2

ES [MN/m ] Béta ∩-alakú
Φ [ o]

Béta ∩-alakú

c [kPa]

Béta J-alakú

CaCO3 [%]

Béta ∩-alakú

F3.6. ábra. A sárga mállott kiscelli agyag adatsorainak elhelyezkedése a Pearson-koordinátarendszerben és
az ez alapján meghatározott eloszlástípusok
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Adattípus
víztartalom

w [%]

sodrási határ

wP [%]

Eloszlástípus
Pearson IV. hézagtényező
Normális

telítettség

folyási határ

wL [%]

Pearson VII.

súrlódási szög

plasztikus index

IP [%]

Pearson VII.

kohézió

konzisztencia index

IC [%]

Normális

ρ0 [kg/m3]

Gamma

ρd [kg/m3]

Béta J-alakú

testsűrűség

Adattípus
e [-]

Eloszlástípus
Béta J-alakú

Sr [-]

Béta U-alakú

o

Φ[ ]

Pearson II.

c [kPa]

Egyenletes

egyirányú nyomószilárdság

sc0 [MPa]

Béta U-alakú

rugalmassági modulus

E0 [MPa]

Béta J-alakú

n [-]

Lognormális

Poisson tényező

F3.7. ábra. A szürke kiscelli agyag adatsorainak elhelyezkedése a Pearson-koordinátarendszerben és az ez
alapján meghatározott eloszlástípusok
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Aleurit, agyag, homok mennyisége [%]
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Agyag

Homok

80%

90%

100%

9,2

Mélység a felszín alatt [m]

10,1
10,4
11,1
12,5
13,6
14,7
15,9
17
19
19,1

Aleurit

F3.8. ábra. A szürke kiscelli agyag felső rétegeinek aleurit-, agyag- és homoktartalma
(MÁFI 1984-85 adatai alapján szerkesztve)
40,0

35,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

Mélység [m]

F3.9. ábra. A sárga kiscelli agyag karbonát-tartalma

24,5

22,5

21,5

20,0

19,6

18,0

17,6

17,0

15,5

15,5

14,6

14,5

14,0

14,0

11,6

10,0

10,0

9,6

9,0

7,6

7,5

4,6

4,0

0,0
3,0

CaCO3 [%]

30,0
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40,0

35,0

CaCO3 [%]

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

36,2

29,7

24,9

24,5

24,1

21,6

21,1

20,3

19,1

19,0

19,0

19,0

19,0

17,0

16,4

15,9

15,0

14,7

14,6

14,0

13,6

12,5

12,5

11,8

11,1

11,0

10,4

10,2

9,8

10,1

9,2

8,4

7,0

0,0

Mélység [m]

F3.10. ábra. A szürke kiscelli agyag karbonát-tartalma
2200

2100

3

ρ0 [kg/m ]

2000

1900

1800

1700

ρ0 = 744,3 Sr + 1340
r = 0,81

1600

1500
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Sr [-]

F3.11. ábra. A kiscelli agyag testsűrűségének növekedése a telítettség függvényében

1
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40

35

30

25

N 20
15

10

5

0
0,4

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

Ic [-]

F3.12. ábra. A konzisztencia-index gyakorisági eloszlása szürke kiscelli agyagnál
40

35

30

25

N 20
15

10

5

0
0,4

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Ic [-]

F3.13. ábra. A konzisztencia-index gyakorisági eloszlása sárga kiscelli agyagnál

1,6
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F3.14. ábra. Helyszínrajz a Gellért-hegyi siklóhoz készült feltárásokról
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F3.15. ábra. A feltáró fúrások helyzete: É-i irányban a Gellért-hegy, D-i irányban a Rác fürdő található
(Léber 2007a)

F3.16. ábra. A kőzettest kohéziója, légszáraz állapotban 70 MPa egyirányú nyomószilárdság, vízzel telített
állapotban 40 MPa nyomószilárdság (szaggatott vonal) és GSI = 65 – 70 közötti értéke esetén

3. FÜGGELÉK - ÁBRÁK

F3.17. ábra. A kőzettest belső súrlódási szöge, légszáraz állapotban 70 MPa egyirányú nyomószilárdság,
vízzel telített állapotban 40 MPa nyomószilárdság (szaggatott vonal) és GSI = 65 – 70 közötti értéke esetén

F3.18. ábra. A kőzettest kohéziója, légszáraz állapotban 35 MPa egyirányú nyomószilárdság és
GSI = 30 – 35 közötti értéke esetén
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F3.19. ábra. A kőzettest belső súrlódási szöge, légszáraz állapotban 35 MPa egyirányú nyomószilárdság és
GSI = 30 – 35 közötti értéke esetén

F3.20. ábra. A kőzettest alakváltozási modulusának meghatározása, légszáraz állapotban Ei = 11000 MPa,
vízzel telített állapotban Ei = 8600 MPa (szaggatott vonal) és GSI = 65-70 értéke esetén
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F3.21. ábra. A mállott, töredezett kőzettest alakváltozási modulusának meghatározása Ei = 4800 MPa és
GSI = 30-35 érték esetén

F3.22. ábra. H = 10,4 m mélységű munkagödör falának biztonsági tényezője GSI = 60 esetén, a grafikonról
leolvasva n = 7,8 adódik
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F3.23. ábra. Helyszínrajz a Várgarázshoz készült feltárásokról
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F3.24. ábra. A földtani környezet háromdimenziós modellje (Megyeri 2007)

F3.25. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két kőzettest (A: folytonos, B: szaggatott) kohéziója
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F3.26. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két kőzettest (A: folytonos, B: szaggatott) belső súrlódási
szöge

F3.27. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két kőzettest (A: folytonos, B: szaggatott) alakváltozási
modulusa
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Táblázatok
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Csúcsosság

β1

β2

0,057

3,117

0,003

6,117

0,017

0,136

-0,760

0,019

2,240

105,16

0,462

0,930

0,478

0,864

3,478

24,81

81,62

0,549

0,977

0,598

0,955

3,598

0,62

4,00

10,12

0,521

0,562

-0,496

0,316

2,504

1,63

0,31

2,83

8,49

0,515

0,775

0,383

0,601

3,383

3,04

1,21

0,25

3,16

5,54

0,398

-0,230

-0,402

0,053

2,598

141

12,42

5,91

4,28

11,18

37,57

0,476

1,193

1,716

1,422

4,716

Bw

59

10,38

4,42

3,05

9,90

25,78

0,426

0,816

1,616

0,666

4,616

τ0 [MPa]

53

5,43

2,53

1,78

5,10

16,33

0,465

1,853

5,748

3,434

8,748

τw [MPa]

Adattípus
térfogatsűrűség
nyomószilárdság
húzószilárdság
pontszilárdság
Brinke-szám
nyírószilárdság
súrlódási szög
rugalmassági modulus
Poisson tényező
porozitás
UH terjedési sebesség

Darabszám

Átlag

Szórás

Min.

Medián

Max.

3

163

2460

83

2230

2462

2862

0,034

3

ρw [kg/m ]

82

2553

43

2476

2547

2638

σc0 [MPa]

158

44,87

20,75

11,80

40,02

σcw [MPa]

78

29,13

15,99

4,55

σt0 [MPa]

158

4,27

2,23

σtw [MPa]

74

3,17

I50 [MPa]

37

B0

ρ0 [kg/m ]

Variációs tényező Ferdeség

11

5,22

1,92

2,28

5,15

8,92

0,367

0,326

0,252

0,106

3,252

o

53

47,33

10,04

22,40

46,09

68,38

0,212

-0,199

-0,181

0,040

2,819

o

Φw [ ]

11

34,88

13,75

15,50

36,60

57,10

0,394

0,023

-0,947

0,001

2,053

E0 [MPa]

94

7442

4876

870

5785

20000

0,655

0,937

0,042

0,878

3,042

Ew [MPa]

44

6669

4892

500

6210

19540

0,734

0,934

0,250

0,872

3,250

ν0

70

0,24

0,11

0,04

0,22

0,51

0,470

0,618

-0,256

0,382

2,744

νw
n [%]

25
23

0,25
2,82

0,08
0,26

0,08
2,21

0,23
2,80

0,44
3,31

0,334
0,092

0,375
-0,145

0,392
0,706

0,141
0,021

3,392
3,706

c0 [km/s]

46

2,80

0,53

1,62

2,74

3,63

0,189

-0,098

-0,805

0,010

2,195

cw [km/s]

10

3,21

0,44

2,65

3,08

3,80

0,137

0,149

-1,752

0,022

1,248

Φ0 [ ]

FT1. táblázat.

A budai márga kőzetfizikai jellemzőinek statisztikai paraméterei
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β1
0,100
0,818

β2
2,782
3,671

0,126

0,221

3,126

0,469

0,662

0,220

3,662

0,178

-1,067

2,901

1,138

5,901

2200
0,88
1,00

0,068
0,163
0,208

-0,911
-0,292
-0,612

1,664
-0,505
-0,275

0,829
0,085
0,375

4,664
2,495
2,725

11,3

20,0

0,215

1,268

2,115

1,608

5,115

16,0
20,4

22,0
50,0

34,3
117,0

0,185
0,451

0,989
0,952

0,980
0,454

0,978
0,906

3,980
3,454

0,154

0,065

0,150

0,854

0,770

2,917

11,152

8,508

14,152

9,7

0,8

14,0

37,6

0,591

0,412

-0,491

0,170

2,509

Adattípus
víztartalom
sodrási határ

w [%]
wP [%]

Darabszám
169
116

Átlag
18,3
21,4

Szórás
4,8
4,2

Min.
7,9
14,0

Medián
18,0
21,0

Max.
31,7
34,0

folyási határ

wL [%]

137

46,4

10,6

26,0

46,5

78,0

0,228

0,470

plasztikus index

IP [%]

136

25,6

7,6

11,0

26,2

51,0

0,297

konzisztencia-index

IC [%]

144

1,09

0,19

0,37

1,11

1,56

ρ0 [kg/m ]
e [-]
Sr [-]

81
76
50

1937
0,68
0,75

132
0,11
0,16

1530
0,43
0,37

1950
0,68
0,77

ES [MN/m2]

49

12,0

2,6

6,7

Φ [ o]
c [kPa]

38
41

22,2
54,5

4,1
24,6

σc0 [MPa]

29

0,200

CaCO3 [%]

24

16,4

térfogatsűrűség
hézagtényező
telítettség
összenyomódási
modulus
súrlódási szög
kohézió
egyirányú
nyomószilárdság
karbonát-tartalom

3

FT2. táblázat.

Variációs tényező Ferdeség Csúcsosság
0,263
0,317
-0,218
0,198
0,904
0,671

A sárga kiscelli agyag fizikai jellemzőinek statisztikai paraméterei
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víztartalom
sodrási határ

w [%]
wP [%]

Darabszá
m
144
131

folyási határ

wL [%]

134

52,6

6,9

33,0

53,1

69,7

0,131

-0,160

0,315

0,026

3,315

plasztikus index

IP [%]

134

29,5

5,7

16,0

30,0

47,0

0,192

0,171

0,605

0,029

3,605

konzisztencia-index

IC [%]

Adattípus

térfogatsűrűség

Átlag

Szórás

Min.

Medián

Max.

Variációs tényező Ferdeség Csúcsosság

16,6
23,0

4,3
3,4

1,4
15,0

16,0
22,5

27,6
32,0

0,259
0,147

0,347
0,306

b1

b2

0,629
-0,006

0,121
0,094

3,629
2,994

132

1,22

0,17

0,75

1,24

1,65

0,141

-0,346

-0,010

0,120

2,990

3

155

2189

112

1850

2200

2470

0,051

-0,813

0,895

0,662

3,895

3

72
97
11

1954
0,46
0,78

98
0,11
0,15

1680
0,30
0,54

1990
0,44
0,85

2100
0,80
0,95

0,050
0,248
0,190

-0,637
1,101
-0,615

-0,412
0,814
-1,161

0,405
1,213
0,378

2,588
3,814
1,839

20

15,8

13,8

8,1

11,9

70,0

0,872

3,587

13,934

12,870 16,934

49
52

25,3
211,0

11,1
120,4

5,0
16,0

24,4
200,0

43,0
400,0

0,439
0,571

-0,030
0,006

-0,752
-1,264

0,001
0,000

2,248
1,736

52

1,892

1,909

0,070

0,935

6,720

1,009

0,936

-0,407

0,876

2,593

63
51
33

198,5
0,23
15,1

210,9
0,06
4,7

7,5
0,12
8,0

110,0
0,22
14,7

827,2
0,44
34,1

1,063
0,251
0,311

1,437
1,007
2,108

1,106
2,141
7,611

2,066
1,015
4,444

4,106
5,141
10,611

ρ0 [kg/m ]
ρd [kg/m ]
e [-]
Sr [-]

hézagtényező
telítettség
összenyomódási
ES [MN/m2]
modulus
súrlódási szög
Φ [ o]
kohézió
c [kPa]
egyirányú
σc0 [MPa]
nyomószilárdság
rugalmassági modulus E0 [MPa]
Poisson tényező
ν [-]
karbonát-tartalom
CaCO3 [%]

FT3. táblázat.

A szürke kiscelli agyag fizikai jellemzőinek statisztikai paraméterei
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Mélységköz [m]
F-1/13,2 - 13,45
F-1/13,8 - 14,45
F-1/15,2 - 15,45
F-1/18,4 - 18,65
F-1/20,5 - 20,75
F-1/24,0 - 24,25
F-1/25,8 - 26,05
F-1/27,8 - 28,05
F-1/29,6 - 29,85
F-2/19,8 - 20,05
F-2/20,7 - 20,95
F-2/22,6 - 22,85
F-2/24,8 - 25,05
F-2/26,4 - 26,60
F-2/28,6 - 28,85
GS1/4,0 - 4,2
GS1/5,0 - 5,7
GS1/5,0 - 5,7
GS1/8,5 - 9,3
GS1/8,5 - 9,3
GS1/10,0 - 10,7
GS1/10,0 - 10,7
GS1/16,5 - 17,5
GS1/16,5 - 17,5
GS1/18,4 - 19,5
GS1/18,4 - 19,5
átlag:
szórás:
min.:
max.:
FT4. táblázat.

ρ0
[kg/m3]
2530
2553
2549
2517
2513
2549
2518
2540
2584
2530
2511
2539
2539
2533
2487
2427
2523
2514
2538
2575
2560
2539
2549
2539
2548
2558
2533
30
2427
2584

ρw
[kg/m3]
2591
2633
2602
2573
2563
2608
2561
2595
2636
2609
2576
2598
2571
2594
2553
2531
2596
2601
2619
2620
2603
2613
2604
2638
2613
2596
27
2531
2638

σc0
[MPa]
70,46
64,79
47,64
102,05
97,66
70,49
94,08
44,28
85,21
105,16
92,40
58,32
85,69
91,14
67,37
37,47
74,46
60,84
81,45
59,17
80,02
68,53
100,12
96,67
63,35
73,73
75,87
18,61
37,47
105,16

σcw
[MPa]
53,44
30,18
44,59
53,85
62,22
64,11
46,27
39,56
28,17
32,88
35,26
31,75
53,14
32,78
22,22
14,91
59,86
52,85
81,62
15,11
57,55
65,20
43,43
9,42
18,90
22,48
41,22
18,52
9,42
81,62

E0
[MPa]
10850
11140
10140

Ew
[MPa]
10400

11670

5650
5220
7340
7410
8620

11740

7440
6090

10260
11750

4750
13430
15090
14600
10310
16720
16560
19790
17860
16370
18010
13575
3797
4750
19790

6330
2520
1230
12530
9390
18140
7930
8250
19540
9120
4860
6660
8330
4342
1230
19540

A sikló indítóállomásánál a vizsgált szelvény környékén talált mészmárga laborvizsgálati
eredményei

szürke

sárga
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Minta jele
1/8,0
1/8,6
1/11,5
1/12,95
1/13,8
1/13,9
2/10,7
2/10,8
2/11,6
2/11,8
2/12,9
2/13,1
3/4,7
3/4,8
3/9,2
3/9,4
3/12,8
3/13,0
3/15,4
3/15,5
3/16,8
3/17,1
2006-1/19,4
1/12,2
1/12,3
1/16,6
1/20,4
1/20,5
1/21,4
1/21,6
1/22,1
1/22,6
1/22,7
1/23,1
1/23,2
1/23,3
1/24,5
1/24,6
2/16,9
2/17,0
2/19,9
2/20,0
3/18,5
3/18,7

FT5. táblázat.

Mélység [m]
8,0
8,6
11,5
13,0
13,8
13,9
10,7
10,8
11,6
11,8
12,9
13,1
4,7
4,8
9,2
9,4
12,8
13,0
15,4
15,5
16,8
17,1
19,4
12,2
12,3
16,6
20,4
20,5
21,4
21,6
22,1
22,6
22,7
23,1
23,2
23,3
24,5
24,6
16,9
17,0
19,0
20,0
18,5
18,7
Átlag:
Szórás:

ρ0
[kg/m3]
2200,50
2260,10
2356,70
2392,40
2280,30
2281,90
2440,40
2355,00
2418,70
2453,10
2423,30
2391,10
2461,50
2421,40
2268,70
1991,00
2402,20
2290,20
2422,70
2405,70
2425,90
2481,20

σc0
[MPa]

2285,10
2153,40
2576,50
2425,50
2392,00
2418,10
2436,00
2476,80
2384,10
2424,50
2273,50

18,67

σt0
[MPa]
1,04

17,53

E0
[GPa]

ν0

5,76

0,48

3,82
4,24
2,48
14,43
41,06

2,69
10,11
1,79

51,11

7,66

0,22

7,99

0,51

3,31
36,19
2,94
32,35

6,56
1,31

13,05

1,58

0,42

4,65

0,47

0,62
23,12
2,43
49,70

12,19
2,93

21,44

3,15

0,24

2,16

0,14

8,10

0,43

4,48

0,26

2,93
2,39
0,91
2,03
36,02
2,82
33,61
2,85
5,38
32,08

4,30
3,37
1,94
1,18

13,63
19,21

1,60
2,30
0,91

2416,30
2457,90
2451,60
2505,20
2522,90
2470,80
2381,90
110,10

36,88

8,25
4,00

52,69

6,06
3,42

46,33
31,01
13,30

8,57
2,36
2,54
1,18

5,69
3,07

0,35
0,14

A Várhegy DNY-i lejtőjén tervezett mélygarázshoz készült feltárásokban talált márga
laborvizsgálati eredményei
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ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

Ábrák és táblázatok jegyzéke
A dolgozat ábráinak jegyzéke
2.1. ábra. Pontterheléses vizsgálat
2.2. ábra. Az RQD érték minimum és maximum értékeinek szélsőségei (Palmström 2005)
3.1. ábra. Szürke üde foltok sárga mállott mészmárgában (Gellért-hegy)
3.2. ábra. Kalcitkristályok a mészmárga repedésében (Gellért-hegy)
3.3. ábra. Mészmárga
3.4. ábra. Márga
3.5. ábra. Agyagmárga
3.6 ábra. Pados elválású budai mészmárga a Gellért-hegyen, Bérc utca
3.7 ábra. Kiscelli agyag a 4. metró pajzsindító állomás munkagödréből, Etele tér
4.1. ábra. Összefüggés a testsűrűség légszáraz és vízzel telített értékei között
4.2. ábra. Összefüggés az egyirányú nyomószilárdság légszáraz és vízzel telített értékei között
4.3. ábra. Összefüggés a rugalmassági modulus légszáraz és vízzel telített értékei között
4.4. ábra. Összefüggés a testsűrűség és porozitás értékei között légszáraz és vízzel telített állapotban
4.5. ábra. Összefüggés a rugalmassági modulus és testsűrűség értékei között légszáraz és vízzel telített
állapotban
4.6. ábra. Összefüggés az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus értékei között
légszáraz és vízzel telített állapotban
4.7. ábra. A budai márga egyirányú nyomószilárdsága és pontszilárdsága közötti kapcsolat
4.8. ábra. Az ultrahang terjedési sebesség és a budai márga testsűrűsége közötti kapcsolat
4.9. ábra. Az ultrahang-terjedési sebesség és a budai márga egyirányú nyomószilárdsága közötti
kapcsolat légszáraz és vízzel telített állapotban
4.10. ábra. Mállott agyagmárga a budai Várhegyről
4.11. ábra. A budai márga összegyűjtött és vizsgált adatainak területi elhelyezkedése
4.12. ábra. A sűrűség és a rugalmassági modulus összefüggése a különböző területről származó budai
márgáknál
4.13. ábra. Az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus összefüggése a különböző
területről származó budai márgáknál
4.14. ábra. Az egyirányú nyomószilárdság és a húzószilárdság összefüggése a különböző területről
származó budai márgáknál
4.15. ábra. Tömör, blokkos szerkezetű mészmárga a Gellért-hegy lábától
4.16. ábra. Blokkos szerkezetű mészmárga a budai Várhegyről
4.17. ábra. Töredezett szerkezetű márgafal a Hegyalja úton
4.18. ábra. Gyenge szilárdságú töredezett agyagmárga agyagos betelepülésekkel a budai Várhegyről
4.19. ábra. A példának bemutatott budai márga kőzettestek elhelyezkedése a GSI grafikonon
4.20. ábra. A budai márgára jellemző leggyakoribb GSI értékeket ellipszis jelöli, víz hatására a mező
a nyilak irányába mozdul el
4.21. ábra. A budai márga kőzettestek jellemző GSI értékei a kőzettestek tagoltságának és
összetételének függvényében (BM1-BM8)
4.22. ábra. A budai márga kőzettestjének kohéziója a GSI és a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdságának függvényében
4.23. ábra. A budai márga kőzettestjének belső belső súrlódási szöge a GSI és a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdságának függvényében
4.24. ábra. A kőzettest alakváltozási modulusa a GSI és a kőzettömb rugalmassági modulusának
függvényében
4.25. ábra. Töredezett kőzettestek kohéziója a GSI és az egyirányú nyomószilárdság függvényében,
feltüntetve a pontszilárdságot is
4.26. ábra. Töredezett kőzettestek belső súrlódási szöge a GSI és az egyirányú nyomószilárdság
függvényében, feltüntetve a pontszilárdságot is
4.27. ábra. Különböző magasságú szabadon álló márgafal állékonysági biztonsága a GSI érték
függvényében
4.28. ábra. A csúszólap kialakulása 20 m-es márgafal és GSI = 70 esetén (n = 7,00)
4.29. ábra. A Hegyalja úton budai márgába készült munkagödör
5.1. ábra. A sárga mállott és a szürke üde zóna közötti átmenet egy, az Etele téren készült fúrásban
5.2. ábra. A sárga és szürke kiscelli agyag nedves testsűrűsége a mélység függvényében
5.3. ábra. A kiscelli agyag nedves testsűrűségének változása a mélység függvényében
5.4. ábra. A kiscelli agyag hézagtényezőjének változása a mélység függvényében
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5.5. ábra. A nedves testsűrűség és a hézagtényező kapcsolata sárga és szürke kiscelli agyagnál
5.6. ábra. A szürke kiscelli agyag hézagtényezője és száraz testsűrűsége közötti összefüggés
5.7. ábra. A nedves és a száraz testsűrűség összevetése szürke kiscelli agyag esetében, feltüntetve az
elméleti telített állapot egyenesét is
5.8. ábra. A sárga és szürke kiscelli agyag képlékenységi diagramjai
5.9. ábra. Az összenyomódási modulus és a konzisztencia-index közötti összefüggés sárga és szürke
kiscelli agyagra
5.10. ábra. A rugalmassági modulus és a testsűrűség kapcsolata szürke kiscelli agyagnál
5.11. ábra. A rugalmassági modulus és az egyirányú nyomószilárdság kapcsolata szürke kiscelli
agyagnál
5.12. ábra. A sárga kiscelli agyag plasztikus indexe és súrlódási tényezője közötti összefüggés
5.13. ábra. A szürke kiscelli agyag plasztikus indexe és súrlódási tényezője közötti összefüggés, IC =
1,00 – 1,30 között
5.14. ábra. A kiscelli agyag összegyűjtött és vizsgált adatainak területi elhelyezkedése
5.15. ábra. A képlékenységi diagram a különböző helyről származó adatok feltüntetésével
5.16. ábra. A kiscelli agyag hézagtényezőjének és testsűrűségének kapcsolata egyes területekre
vonatkozóan (Lágymányos, Óbuda, Rózsadomb)
5.17. ábra. A kiscelli agyag hézagtényezője a mélység függvényében az egyes vizsgált területekre
vonatkozóan
5.18. ábra. A kiscelli agyag plasztikus indexének és kohéziójának kapcsolata az egyes vizsgált
területekre vonatkozóan
6.1. ábra. Repedés mentén megjelenő sárga mállott mészmárga zóna középszürke mészmárgában, F2 fúrás
6.2. ábra. Az 1F fúrás 9,5 – 13,6 m-e között feltárt budai márga
6.3. ábra. Az F-1 fúrás 20,3 – 28,3 m-e között feltárt budai márga
6.4. ábra. Az F-2 fúrás 20,3 –30,0 m-e között feltárt budai márga
6.5. ábra. A GS-1 fúrás 9,2 – 13,6 m-e között feltárt budai márga
6.6. ábra. Mállott és töredezett mészmárga a GS-1 fúrásban
6.7. ábra. A sikló indítóállomásának környezetében lévő mészmárga kőzettest GSI értékei (A: üde, jó
állapotú; B: mállott, erősen töredezett)
6.8. ábra. A 10,4 m-es munkagödör falának állékonysági modellezése Plaxis szoftverrel a kialakult
csúszólap feltüntetésével (n = 8,3)
6.9. ábra. Sárga mállott agyagmárga és sárga kemény mészmárga határa (2F)
6.10. ábra. Sárga leveles agyagmárga (3F)
6.11. ábra. A feltárt budai márga mélyebben fekvő nagyon blokkos része jó állapotú tagoltsági
felületekkel (Széchényi garázs, Budai vár)
6.12. ábra. Erősen töredezett mészmárga agyagmárga és mállott agyagmárga betelepülésekkel
(Széchényi garázs, Budai vár)
6.13. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két különböző kőzettest GSI besorolása (A: mélyebb
fekvésű, jó állapotú márga; B: heterogén, töredezett márga)

A dolgozat táblázatainak jegyzéke
1. táblázat. A feldolgozott adatok
2. táblázat. A márga csoportosítása mész és agyagtartalom alapján (Bárdossy 1961)
3. táblázat. A kiscelli agyaghoz kötődő főbb felszínmozgások Budán
4. táblázat. Az egyes rétegek szilárdsági jellemzői
5. táblázat. A márga talaj jellegű fedőrétegeinek fizikai jellemzői

A függelék ábráinak jegyzéke
F2.1. ábra. A GSI meghatározása és értéke jó minőségű kőzetekre (Hoek et al. 1995)
F2.2. ábra. A GSI meghatározása, kiegészítve a gyenge szilárdságú kőzetekre (Marinos P. és Hoek E.
2000)
F2.3. ábra. Geológiai Szilárdsági Index (GSI) heterogén kőzettest esetén – példa flisre (Marinos &
Hoek 2001)
F2.4. ábra. A kőzettest kohéziójának és a kőzettömb egyirányú nyomószilárdságának hányadosa a
GSI érték és a Hoek-Brown-állandó függvényében (Hoek et al. 1998)
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F2.5. ábra. A kőzettest belső súrlódási szöge a GSI érték és a Hoek-Brown állandó-függvényében
(Hoek et al. 1998)
F2.6. ábra. A kőzettest alakváltozási modulusa a GSI érték és a kőzettömb egyirányú
nyomószilárdsága függvényében (Hoek et al. 1998)
F3.1. ábra. Különböző alakú próbatestek pontterheléses vizsgálata (ISRM 1985)
F3.2. ábra. Kőzettestosztályozás a tagoltság fajlagos értéke alapján (Gálos és Kertész 1989,
Bieniawski alapján)
F3.3. ábra. Budapest fedetlen földtani térképe, kinagyítva a bryozoás és budai márga (jelölése: 55,
56, 57), tardi agyag (jelölése: 53) és kiscelli agyag (jelölése: 52) előfordulási területét. A
térképen kékkel jelölve a vizsgált budai márga, pirossal a kiscelli agyagminták származási
helye, a pontok nagysága az adatmennyiséggel arányos (MÁFI 1983 1:20 000 léptékű
térképének átszerkesztése)
F3.4. ábra. A vizsgált adatsorok elhelyezkedése a Pearson-koordinátarendszerben és az ez alapján
meghatározott eloszlástípusok
F3.5. ábra. A biztonsági tényezők alakulása 20 m magas budai márgafal esetén
F3.6. ábra. A sárga mállott kiscelli agyag adatsorainak elhelyezkedése a Pearsonkoordinátarendszerben és az ez alapján meghatározott eloszlástípusok
F3.7. ábra. A szürke kiscelli agyag adatsorainak elhelyezkedése a Pearson-koordinátarendszerben és
az ez alapján meghatározott eloszlástípusok
F3.8. ábra. A szürke kiscelli agyag felső rétegeinek aleurit-, agyag- és homoktartalma (MÁFI 198485 adatai alapján szerkesztve)
F3.9. ábra. A sárga kiscelli agyag karbonát-tartalma
F3.10. ábra. A szürke kiscelli agyag karbonát-tartalma
F3.11. ábra. A kiscelli agyag testsűrűségének növekedése a telítettség függvényében
F3.12. ábra. A konzisztencia-index gyakorisági eloszlása szürke kiscelli agyagnál
F3.13. ábra. A konzisztencia-index gyakorisági eloszlása sárga kiscelli agyagnál
F3.14. ábra. Helyszínrajz a Gellért-hegyi siklóhoz készült feltárásokról
F3.15. ábra. A feltáró fúrások helyzete: É-i irányban a Gellért-hegy, D-i irányban a Rác fürdő
található (Léber 2007a)
F3.16. ábra. A kőzettest kohéziója, légszáraz állapotban 70 MPa egyirányú nyomószilárdság, vízzel
telített állapotban 40 MPa nyomószilárdság (szaggatott vonal) és GSI = 65 – 70 közötti értéke
esetén
F3.17. ábra. A kőzettest belső súrlódási szöge, légszáraz állapotban 70 MPa egyirányú
nyomószilárdság, vízzel telített állapotban 40 MPa nyomószilárdság (szaggatott vonal) és GSI =
65 – 70 közötti értéke esetén
F3.18. ábra. A kőzettest kohéziója, légszáraz állapotban 35 MPa egyirányú nyomószilárdság és GSI
= 30 – 35 közötti értéke esetén
F3.19. ábra. A kőzettest belső súrlódási szöge, légszáraz állapotban 35 MPa egyirányú
nyomószilárdság és GSI = 30 – 35 közötti értéke esetén
F3.20. ábra. A kőzettest alakváltozási modulusának meghatározása, légszáraz állapotban Ei = 11000
MPa, vízzel telített állapotban Ei = 8600 MPa (szaggatott vonal) és GSI = 65-70 értéke esetén
F3.21. ábra. A mállott, töredezett kőzettest alakváltozási modulusának meghatározása Ei = 4800
MPa és GSI = 30-35 érték esetén
F3.22. ábra. H = 10,4 m mélységű munkagödör falának biztonsági tényezője GSI = 60 esetén, a
grafikonról leolvasva n = 7,8 adódik
F3.23. ábra. Helyszínrajz a Várgarázshoz készült feltárásokról
F3.24. ábra. A földtani környezet háromdimenziós modellje (Megyeri 2007)
F3.25. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két kőzettest (A: folytonos, B: szaggatott) kohéziója
F3.26. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két kőzettest (A: folytonos, B: szaggatott) belső
súrlódási szöge
F3.27. ábra. A Széchényi garázsnál azonosított két kőzettest (A: folytonos, B: szaggatott)
alakváltozási modulusa

A függelék táblázatainak jegyzéke
FK1. táblázat. Az egyirányú nyomószilárdság meghatározása becsléssel tapasztalati úton
(Hoek et al, 1998)
FK2. táblázat. Különböző kőzetek kőzettömbre vonatkozó Hoek-Brown állandója (mi)
(Hoek et al. 1998)
FT1. táblázat. A budai márga kőzetfizikai jellemzőinek statisztikai paraméterei
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FT2. táblázat. A sárga kiscelli agyag fizikai jellemzőinek statisztikai paraméterei
FT3. táblázat. A szürke kiscelli agyag fizikai jellemzőinek statisztikai paraméterei
FT4. táblázat. A sikló indítóállomásánál a vizsgált szelvény környékén talált mészmárga
laborvizsgálati eredményei
FT5. táblázat. A Várhegy DNY-i lejtőjén tervezett mélygarázshoz készült feltárásokban talált
márga laborvizsgálati eredményei

