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Hazai kavicsmezők anyagának szilárdsága a 
halmaz jellemzők tükrében1 

Aggregate strength of Hungarian gravels as a function of 
their aggregate properties 

t T Ö R Ö K E n d r e 2 

(4 ábra, 3 táblázat) 

Abstract 

The rivers and related streams deposited a great quantity of sediments in Hungary, in the 
Quaternary (Fig. 1). The thickness of these sediments is between 10-20 m (Fig. 2) 

The different source area of gravels appears in their different petrological composition. After 
analysing their aggregate properties - petrology, roundness, size distribution - detailed mechanical 
and strength test were carried out (Fig. 3 and 4). 

The strength properties are very much influenced by the petrological composition, the size and 
shape of the aggregate particles (Table I, II and III). 

Manuscript received: 6th September, 1995 

Összefoglalás 

A hazai kavicsmezők durva üledékeinek halmaz vizsgálatai azt mutatják, hogy a változatos 
lehordási területről származó, különböző földtani felépítésű összletek halmazszilárdsági tulajdon
ságait a kőzettani tulajdonságok - az előforduló kőzetváltozatok, azok megtartási (mállási) állapota, 
az ásványos összetétel - határozzák meg. Építési kőanyagokként! felhasználásuknál a Los Angeles 
és Hummel halmazszilárdsági vizsgálattal mért aprózódási jellemzőiket minősítő értékként hasz
náljuk. 

A tanulmány bemutatja a halmazjellemzók - kavicsmezők földtani felépítése, a vizsgált minták 
összetétele és részhalmazainak szemnagysága, illetve szemalakja - valamint az aprózódási veszteség 
közötti összefüggéseket. A halmazszilárdsági vizsgálatok közölt eredményei nemcsak a lezárt 
kutatási munkáknál voltak jelentősek, hanem az e témakörbe tartozó későbbi kutatások hasznos 
alapadatai lehetnek. 

1. Bevezetés 

A nagy mennyiségben előforduló fiatal üledékek, mint építési kőanyagok, az 
építő- és építőanyag-ipar fontos anyagai. A hazai kavicsmezők felszínközeli 
összletei biztosítják a különböző építkezésekhez szükséges homok, homokos 
kavics és kavics termékeket. A Duna és az országba önállóan belépő folyók (az 
1 A szerző hagyatékában maradt cikktervezetnek a lektoráláson messze túlmenő sajtó alá rende

zéséért GÁLOS Miklósnak és JÁMBOR Áronnak köszönetet mond a szerkesztőbizottság 
2 Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnökgeológiai Tanszék 
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Alpokból, a Kárpátokból, a Cseh-Morva-, a Szlovák-, az Erdélyi középhegysé
gekből) a hazai eredésű mellékfolyók és patakok magmás , üledékes, vagy át
alakult kőzet-felépítésű területegységeken haladnak. A kavicsmezők durva kő
zetanyaga a lehordási terület szerint más és más. A negyedidőszaki képződ
mények nagyobb tömegben, a fiatalabb harmadidőszaki durva összletek pedig 
uralkodó mennyiségben különböző kvarc-kvarcit ásvány- illetve kőzetanyagok
ra, valamint azoknak eltérő keletkezési körülmények között létrejött változata
ira különíthetők el. A kisebb mennyiségben előforduló egyéb összetevőkön a 
mállás különböző fokozatai ismerhetők fel. 

A kőzetanyag építőipari felhasználásátSÜMEGHYj. ( 1 9 5 3 ) , LÁNG S . ( 1 9 5 5 ) , V I T Á L I S 

Gy. ( 1 9 5 7 ) , S O M O G Y I S . ( 1 9 6 1 ) , M O L N Á R B . ( 1 9 6 6 ) , E R D É L Y I M . ( 1 9 6 7 ) , F R A N Y Ó F. 

( 1 9 6 7 ) , R Ó N A I A. ( 1 9 8 3 ) , B A D I N S Z K Y P. ( 1 9 8 4 ) , F O D O R T.-né- K L E B B . ( 1 9 8 6 ) vonatkozó 

tanulmányaira alapozott kutatási munka eredményei biztosítják. Ez a kutatási mun
ka a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnökgeológiai Tanszékén (korábbi nevén Ás
vány és Földtani Tanszék) hosszú éveken keresztül folyt. A szükséges kőzettani-, 
genetikai- és terméktulajdonságok meghatározása, a különböző lehordási területet 
és a változatos földtani felépítést figyelembe vevő területegységekre - a durva 
összleteket termék szempontból megnevező ú.n. kavicsmezőkre - külön-külön 
készültek el. A magyarországi folyók környezetében elhelyezkedő, vizsgált felszín
közeli negyedidőszaki és néhány harmadidőszaki kavicsmezőt az 2. ábra szemlél
teti. A vizsgálatok felszíni feltárásból, fúrásos kutatás maganyagából és kavicsbá
nyák, valamint kotort termékek kirakodóiból származó mintákon készültek el. 

A vizsgálatsorozat kiterjedtségét mutatja a 2. ábra, amelyen az 1 . számú ka
vicsmező N Y - i részéhez tartozó feltárások szelvényhelyeit ábrázoltuk. 

A kőzetanyag építőipari felhasználását az úgynevezett halmazjellemzők 
(összetétel, szemmegoszlás, szemalak) és a szilárdsági tulajdonságok (halmaz
szilárdság) minősítő értékei határozzák meg. így a felhasználás szempontjából 
fontosak lehetnek a halmazjellemzők és a szilárdsági tulajdonságok között ki
mutatható összefüggések. 

2. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

A halmazszilárdsági vizsgálatok az építési kőanyagokra vonatkozó szab
ványsorozat előírásait és a vizsgáló intézmények gyakorlatát figyelembe véve 
- Los Angeles aprózódási vizsgálattal, az MSZ 1 8 2 8 7 / 1 szabvány szerinti be
rendezéssel, de az aprózódási veszteséget a 2 mm-es négyzetlyukú szitán meg
határozva és 

- Hummel aprózódási vizsgálattal az MSZ 1 8 2 8 7 / 3 szabvány szerint, de a 
szabványban szereplő 1 7 0 m m átmérőjű mozsár helyett 1 5 0 m m átmérőjű mo
zsárban meghatározva készültek. 

A Los Angeles ütve forgató aprózódási vizsgálatokat a mintaanyagból levá
lasztott 5 / 8 , 8 / 1 2 és 8 / 2 0 m m szemnagysághatárú rész-mintacsoportokon, a 
Hummel mozsaras aprózódási vizsgálatokat 5 / 8 és 4 / 3 2 m m szemnagyságha-
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1. ábra. Kölönböző kőzetföldtani környezetből származó üledékek kutatási területei. A Duna 
kisalföldi, középhegységi (1), Visegrádi-szoros, Pesti-síkság, alföldi Duna-szakasz (2), 
nyugat-magyarországi kavicstakaró, Rába és mellékfolyói (3), Dráva és mellékpatakjai (4), 
Déli-Bakony előtere (5), Ipoly-völgy (6), Felső-Tisza és mellékfolyói (7), Sajó-Hernád és 
mellékfolyói (8), Bükkalja (9), Körösök-Maros (10, 11) üledékvizsgálatai 

Fig. 3. Sampling sites of gravels in different geological realms. Small Hungarian Plain and Central 
Range Danube sections (1), Visegrád pass, Pest Plain and Great Hungarian Plain Danube sections (2), 
West Hungarian Gravel nap, Rába and tributaries (3), Dráva and tributaries (4), Southern Bakony 

foreland (5), Ipoly valley (6), Upper Tisza and tributaries (7), Sajó-Hernád and tributaries (8), Bükk 
foreland (9), Körös-Maros rivers (10, 11) 

2. ábra. A Duna holocén-felsőpleisztocén 
anyagát feltáró fúrások helyszínrajza (FTV 
1976, 1981 , 1985). Szigetköz, Mosoni-síkság, 
Győri-medence, Rábaköz térsége 

Fig. 2. Location of borehotcs were drilled in the 
Holocene-Upper Pleistocene terraces (FTV 1976, 
1981,1985), Szigetköz, Moson Plain, Győr Basin, 
Rába region 
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tárú rész-mintacsoportokon végeztük; az aprózódási veszteségeket 3 L A és а н 
tömegszázalékban (m%) megadva. 

A durva üledékben kőzetváltozatok előfordulásának mértéke, illetve az ás
ványos összetétel, mint a legfontosabb halmaz jellemző, makro- és mikroszkó
pos vizsgálattal készült. E vizsgálatoknál az MSZ 18283 számú szabvány előí
rásait vettük figyelembe. 

A vizsgált mintákból képzett rész-mintacsoportokat száraz szitálással készí
tettük (MSZ 1 8 2 8 8 / 1 számú szabvány szerint). Természetesen ez egyben azt is 
jelentette, hogy a lelőhely üledékanyagának teljes szemmegoszlási vizsgálatát 
is elvégeztük. 

A vizsgálati halmaz szemalak jellemzésére az MSZ 1 8 2 8 8 / 3 szabvány szerinti 
szemalak vizsgálat mérési eredményeit használtuk.A szemcsék tengelyei a 
szemcsét befoglaló képzetes derékszögű hasáb élei. (leghosszabb tengely: h, 
legrövidebb tengely: v, közbülső tengely: s). A mérési eredményekből képzett 
v / s és s / h értékeket, illetve a számítható statisztikai jellemzőket (középérték, 
szórás, megbízhatósági határ) tekintettük a halmaz szemalak jellemzőjének. A 
vizsgálati eredmények értékelése azt mutatta, hogy a halmazban levő szemcsék 
alakjellemzését a három tengely arányából, a három tengelypár ( h-s, s-v, h-v) 
korrelációs koefficiensének intenzitásával is kifejezhetjük (BME ÁFT Kutatási 
jelentés, 1991.) 

E z a háromdimenziós vizsgálat, ahol az rh s.v, rsv.h és rhv.s a parciális korre
lációs tényezők, amelyek jól használhatók a halmaz szemalakjának jellemzésére. 
A parciális korrelációs tényezőnél az indexben ponttal választottuk el azt a 
tengelyméretet, amely ika regresszió vizsgálatnál állandóként szerepel . A vizs
gálati eredmények ábrázolásánál a gömböt megközelítő szemcsék magas rhs.v, 
rsv.h, illetve rhv.s értékkel, a lapos korong alakú szemcsék magas rhs.v és sokkal 
kisebb rSv.h, rhv.s értékkel szerepelnek. A három koordinátával ábrázolt ered
mények jól kijelölik a korong alakú, zömök és megnyúlt szemcsék tartományát 
(3. ábra). 

3. A vizsgálati eredmények értékelése 

A kisalföldi Duna-szakasz mintáinál ( I táblázat) jobb szilárdságúak a kirako
dók, a hordalék meder üledékei, továbbá a felsőpleisztocén kavicsbányák anya
gai. Ezeknél a szétmorzsolódási és aprózódási veszteség alacsony. Fúrásos fel
tárásokból származó mintáknak a talajvíz környezeti hatása következtében ma
gasabb az aprózódása. Legalacsonyabb szilárdságú az idős negyedkori kőzet
anyag. A szilárdságot ezeknél az anyagoknál a gyengébb megtartású mállott 
arkóza, homokkő, mészkő, kloritpala, csillámpala, fillit befolyásolja. 

A visegrádi szoros, Pesti-síkság, alföldi Duna-szakasz mintáinál (/. táblázat) 
magas m a g m á s kőzettartalom, mállott anyagok határozzák meg a Hummel féle 
szilárdságot. Legmagasabb a szétmorzsolódás a nagymarosi középső pleiszto
cén, továbbá a Budapesttől D-re elhelyezkedő kavicsbányák mintáinál, amelyek 
fedőanyaga felsőpleisztocén, alatta középső pleisztocén anyag települ. Legalá-



TOROK E . ; Hazai kavicsmezók anyagának szilárdsága m 

3. ábra. A Duna kisalföldi (1. XX f /2 , 2. XVIII 
f / l , 3. Feketeerdő kb, 4. Halászi kb, 5. XIV f / 3 , 
6. XII f62, 7. IX f / 5 , 8. XIX f / 6 , 9. XV f / 6 , 10. 
XIII f / 1 0 , 11. XIII f / 7 ) , alföldi (miocén (1), 
hordalék (2), pliocén (3), felső-alsó pleisztocén 
(4) , Bp-tól D-re felsőpleisztocén (5), Bp-től É-ra 
felsőpleisztocén (6)), Rába-völgy (Ikva 1, 
Rábca 2, Repce 3, Gyöngyös 4, Rába 5, 
Kemeneshát 6 ) , a Dráva üledékanyaga 
(Gyékényes 1, S.udvarhely 2, Bélavár 3, 
Berzence 4 ) , Bakony (Lesence-p. 1-3, Karmacs 
4 , 5, Salföld 6, Kisörs 7) vizsgálati halmazában 
foglalt szemcsék gömbalakúsága 

Fig. 3. Roundness of particles in the samples of 
Small Hungarian Plain (1. XX f / 2 , 2. XVI11 f / 1 , 
3. Feketeerdő kb, 4. Halászi kb, 5. XIV f / 3 , 6. XII 
/ 6 2 , 7. / X fl$, 8. XIXf/6, 9. XV f/6, 10. XIII f/10, 
11. XlJIf/7), Great Hungarian Plain (Miocene (1), 
deposit (2), Pliocene (3), Upper-Lower Pleistocene 
(4), Upper Pleistocene S to Budapest (5), Upper 
Pleistocene N to Budapest (6)), Rába-valley (Ikva 
1, Rábca 2, Repce 3, Gyöngyös 4, Rába 5, 
Kemeneshát 6, Dráva deposits (Gyékényes 1, 
S.udvarhely 2, Bélavár 3, Berzence 4), Bakony 
(Lesence-p. 1-3, Karmacs 4ß, Salföld 6, Kisörs 7) 

( s v . h f 
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Dunai üledékek vizsgálati eredményei 
Results of aggregate tests of Danube river gravels 

I. táblázat - Table I 

Aprózódási veszteségek (m%) 

Hummel (aH) Los Angeles (aLA) 

Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 

Vizsgálati halmazok d(mm) Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 5-8 4-32 5-8 8-12 8-20 

1. Mederanyag, kirakodók mintái: 
Vének, Gönyű, Komárom-Szőny, 
Almásneszmély 1734, 1709 fkm 

37,5 12,0 24,5 26,9 31,5 

2. Kavicsbányák (óholocén-felsőpleisztocén) 
Feketeerdő, Jánossomorja, Kunsziget, 
Halászi, Mecsér, Lébény, Abda 

39,6 12,7 25,9 28,2 32,0 

3. Kutatófúrások (holocén-felsópleisztocén) 
Mosoni-Duna mindkét oldalán, 

40,4 14,4 25,9 28,8 32,5 

Pilismarót térsége 
4. Kutatófúrások (felsőpleisztocén): 

Lébény-Jánossomorja térsége 
41,6 15,2 

5. Kavicsbányák (alsó-középső pleisztocén) 
Hegyeshalom 
Hegyeshalom zúzott kavics 
Győrszabadhegy 40,5 

14,3 
16,8 
12,9 

24,4 
24,3 
30,2 31,0 

32,0 
32,0 
35,0 

6. Kutatófúrások (alsó-, felsőpleisztocén) 
Bőnyrétalap 
Вала 

12,9 
15,1 

26,8 
27,8 

Ács 11,2 24,2 
7. Mederanyag, kirakodók mintái: 

Nagymaros, Bp.Arpád-híd, Verőcemaros, Adony, Solt, 
Ordas 

37,3 13,4 25,8 29,3 32,9 

8. Kavicsbányák (felsőpleisztocén): 
Kisoroszi, Dunakeszi, Csepel, Szód, Budakalász, 
Dunaharaszrj, Pócsmegyer, Káposztásmegyer 41,6 15,5 26,5 30,1 34,2 

9. Feltárás (középső pleisztocén): 
Nagymaros 43,1 22,8 36,8 42,6 45,0 

10. Feltárás (középső pleisztocén): 
Kisszentmihály 15,8 37,6 

11. Kavicsbányák, feltárások (pliocén): 
Cinkota, Rákoscsaba, Vecsés 15,7 28,0 31,0 35,7 

12. Kavicsbányák, feltárások (pliocén): 
Rákoskeresztúr, Pestlőrinc 16,0 32,1 35,2 39,0 

13. Kavicsbányák (miocén): 
Csornád Magos-h., 
Törökbálint Anna-h. 13,2 26,5 28,1 31,1 

14. Kavicsbányák (felső-alsópleisztocén): 
Alsónémedi , Ócsa, Kiskunlacháza, Bugyi, Dunavarsány, 
Délegyháza, Szalkszentmárton 16,3 28,1 31,0 34,2 

Elemzések száma - Number of analyses 90 231 109 44 94 
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csonyabb szétmorzsolódású a mederanyag és a kirakodók üledéke. Hasonló a 
miocén kavicsokat feltáró csomádi, törökbálinti bányák anyaga. 

A Los Angeles vizsgálatok kapcsán kitűnik, hogy magas aprózódású a nagy
marosi középső pleisztocén, és a Budapest K-i övezetében elhelyezkedő felsó-
pliocén kavics, továbbá a Budapesttől D-re üzemelő bányák anyaga, amelyeket 
felsőpleisztocén kavics fed, alatta pedig idősebb üledék települ. A z aprózódást 
meghatározza a különböző magmás (piroxénandezit, zöldamfibolos piroxénan-
dezit, oxiandezit, hiperszténandezit és tufáik), üledékes (márga, durva mészkő, 
stb.) és az átalakult kőzetek (fillit, csillámpala, stb.) részesedése, és azok meg
tartása (mállottsága). Felső pliocén üledékek kvarcit tartalma jelentős, a rideg 
(kvarcos) jellemzőik fokozott mértékű aprózódást okoznak. 

Alacsony aprózódása (jobb szilárdsága) van a mederanyagoknak és a kira
kodók üledékének, valamint a miocén kavicsbányák anyagának. 

A Rába és mellékfolyói, azaz a nyugat-magyarországi kavicstakaró durva 
üledékeit az jellemzi, hogy a Rába völgye D N Y - É K irányban párhuzamos ve-
tőpászták között süllyedt le, így nem egységes a kavicstakaró. A Pinka, Gyön
gyös, Rába, Repce, Ikva teraszos völgyeket mélyített. Hordalékukat kvarc, kvar
cit, néhány m%-ban üledékes kőzetek, 1 5 - 5 0 m%-ban metamorfitok alkotják, 
továbbá alpi övezeti lehordású hordalék ismerhető fel. A különböző pleisztocén 
képződmények magasabb aprózódású, gyengébb minőségű változatokat tartal
maznak (77. táblázat). 

A Drávánál és mellékpatakjainál a kavicstestek széles árokszerű teraszos 
völgyben helyezkednek el. Hordalékuk alpi eredésű. Összetételükben külön
böző keletkezésű kvarcit (egynemű, tömött, likacsos, korrodált, rétegzett, szem
csés), üledékes kőzetek (mészkövek, homokkövek), metamorfitok (kvarcitpala, 
grafitos kvarcitpala, kloritpala, leukofillit) vesznek részt. Alárendelt a magmás 
anyagok részesedése (gránit, diorit, granodiorit) , savanyú eruptívumok. Az üle
dékes és átalakult kőzetek közel 5 0 m %-os részesedésűek. Ásvány-kőzettani 
vizsgálatok és elemzések eredményei szerint jó megtartású és mállott anyagokat 
különböztethetünk meg. 

A Hummel féle szilárdsági jellemző értékek kis mértékben különbözőek. Na
gyobb aprózódást a gyékényesi, somogyudvarhelyi feltárások mintaanyaga mu
tat. Szintén magas az aprózódása a gyékényesi fúrások, valamint a berzencei 
feltárások anyagának is (17. táblázat). 

A Déli-Bakonyhoz tartozó Lesence-patak K-i övezetében a durva üledék (fel-
sópannóniai kavics) a nóri fődolomitra települ, mintegy 17-20 m-es összletben. 
Fedő képződményei homokok, agyagok. E minták kvarcitpala, fillit tartalma 
jelentős mértékű. 

A Karmacs térségi durva törmelékes üledékek nagy területen tanul
mányozhatók. Ezek felsópannóniai képződmények, ahol dolomit a fekűkőzet. 
A vizsgált minták bazalt, bazalttufa, salakos bazalt, finomszemcsés, hézagos 
tömött mészkő, kvarcitpala összetételűek. 

Salföld környezetében a pannóniai kavics 1 0 - 3 0 m vastagságú. A peremi ré
szeken kvarchomokkő, kvarcit, konglomerátum anyagú az összlet, illetve vi
szonylag magas a bazalttufa, salakos bazalt tartalma. 
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Rába, Dráva, Ipoly és mellékfolyói, valamint Déli-Bakony térségi üledékek vizsgálati eredményei 
Results of aggregate tests of Rába, Dráva, Ipoly rivers and Southern Bakony gravels 

II. táblázat - Table II 

Aprózódási veszteségek (m%) 

Hummel (aH) Los Angeles (aLA) 

Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 

Vizsgálati halmazok d(mm) Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 5-8 4-32 5-8 8-12 8-20 

Rába és mellékfolyók (pleisztocén) 

1. Szil, Rábakecöl (Rába) 21,2 32,0 35,2 38,2 

2. Szárföld kavicsbánya (Rábca) 17,7 32,4 33,8 38,2 

3. Kapuvár, Babot, Him ód, Meggyespuszta, 
Mesterháza kavicsbányák (Repce) 20,2 34,8 36,6 40,7 

4. Szombathely (Gyöngyös) 27,2 41,8 50,4 59,6 

5. Pereszteg kavicsbánya (Ikva) 22,1 34,0 35,6 38,6 

6. Csempeszkopács kavicsbánya (Sorok) 19,4 32,6 36,4 38,2 

7. Ostffyasszonyfa kavicsbánya (Kemeneshát) 20,6 36,3 37,9 41,4 

Elemzések száma - Number of analyses: 35 11 12 12 

Dráva és mellékpatakjai (középső-felsőpleisztocén) 

8. Gyékényes kavicsbánya 17,1 27,0 28,3 35,5 

9. Gyékényes kutatófúrások 39,9 15,4 29,9 37,3 

10. Berzence kavicsbánya 15,5 29,0 32,2 36,0 

11. Somogyudvarhely kavicsbánya 16,8 26,7 30,2 35,8 

12. Bélavár kavicsbánya 15,4 

13. Barcs kirakodó 27,0 33,2 

Elemzések száma - Number of analyses: 2 27 6 5 7 

Déli-Bakony térségi (pannóniai) üledékek 

14. Lesence-völgy kavicsbányák 35,9 10,8 22,1 

15. Lesence-völgy fúrásos feltárás 38,4 22,5 

16. Kannacs kavicsbánya 55,0 26,5 47,4 46,2 49,4 

17. Salföld kavicsbánya 42,3 25,9 

18. Kisőrs kavicsbánya 50,2 36,0 36,4 

Elemzések száma - Number of analyses: 14 5 14 2 2 

Ipoly medence üledékanyaga 

19. Letkés, Ipolytölgyes, Balassagyarmat, órhalom 
mederanyag, kavicsbányák, Qiolocén-felsópleisztocén) 41,3 15,0 28,8 33,4 

20. Ludányhalászi kavicsbánya felsőpleisztocén 47,4 20,2 35,2 38,0 

21 . Karancslapujtó kavicsbánya (miocén) 50,8 21,2 41,2 38,6 

Elemzések száma - Number of analyses: 5 6 5 5 
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A Kisörs térségi rétegek ugyancsak pannóniai üledékek, amelyek bazalttufa, 
salakos bazalt, homokkő, kvarcitpala összetételűek. 

Alacsony aprózódást mutattak a Lesence-völgyi, ettől magasabbat a Kisörs, 
Salföld környéki és kiugróan magasat a Karmacs térségi minták. A szilárdsági 
jellemzőkben tükröződik a Lesence-völgyi kavicsüledékek kvarc, kvarcit, a Ká
li-medence térségi (Kisörs, Salföld) bazalt, bazalttufa, homokkő, Karmacs tér
ségében a karbonátos anyag hatása a tömegveszteségek alakulásában. (II. táb
lázat). 

Az Ipoly és a Zagyva üledékénél a kvarcit kőzeteket mintegy 3 0 - 6 0 m%-ban 
különböző egyéb keletkezésű anyagok egészítik ki. Az Ipoly hordaléka andezit, 
andezittufa, dácit, dácittufa, kloritpala, fi 11 it, stb. Karancslapujtó miocén üledé
kében kvarc, kvarcit, kvarcitpala, csillámos kvarcitpala és fillit volt meghatá
rozható. 

A Zagyva hordaléka kiegészül bazalt, bazalttufa, salakos bazalt, agyagpala, 
mészkő anyagokkal. 

Legmagasabb aprózódású volt a miocén (karancslapujtói) kavicstelepülés. A 
negyedidőszaki üledékek aprózódási vesztesége viszont alacsonyabb értékű. 
(II. és III. táblázat). 

Az ásvány-kőzettani alkotók szerepét hangsúlyoztuk az eddigiek során, ame
lyek adott esetben jelentős mértékben meghatározzák a szilárdsági jellemzőket. 
Kutatásaink azt mutatták, hogy halmazban foglalt szemcsék alakjának szerepe 
sem elhanyagolható. Ennek bizonyítására a Duna alföldi szakasza, mellékfolyói 
(Rába, Dráva) , továbbá a Déli-Bakony üledékeinek vizsgálatait mutatjuk be. A 
szemcsék fóméreteiból (h, s, v ) meghatározott parciális korrelációs jellemzők 
segítségével a halmazokban foglalt szemcsék alakmegoszlását szemléltetjük. A 
3. ábrán a különböző mezők a korong (I.), zömök (II.) és megnyúlt (III.) tarto
mányba eső vizsgált halmazok értékelési eredményeit szemléltetjük. Magasabb 
az aprózódása - azonos kőzetösszetétel figyelembe vételével - a megnyúlt, ko
rong alakú, halmazoknak. 

A Felső-Tisza kutatási területén vékony, 1-2 m fedő alatt óholocén, felsőple
isztocén durva üledékek helyezkednek el. Kózettanilag a kvarcitok mellett dácit, 
dácittufa, andezit, andezittufa, riolit, riodácit, andezitporfír, gránit határozható 
meg. Az üledékes kőzeteket homokkő, homokkőkvarcit, az átalakultakat kvar
citpala, csillámos kvarcitpala, fillit, kvarcfillit, leukofillit, kloritpala és gneisz 
képviseli. 

A vizsgálatok alapján a m a g m á s kőzetváltozatok mállott, hasadozott plagi-
oklászt és színes ásványokat tartalmaznak, melyeknél a hajszálrepedéseket li-
monit tölti ki. 

Jelentős az aprózódás a tiszai kirakodók, kutatófúrások üledékeinél, maga
sabb a Szamos üledékeinél. Nagyobb Los Angeles aprózódási veszteségű a tiszai 
kutatófúrások anyaga és a Szamos üledéke. Az így mutatkozó alacsonyabb szi
lárdságot a m a g m á s és átalakult anyagok nagyobb mennyisége magyarázza 
(III. táblázat). 

A Sajó és a Hernád folyók üledékeinek vizsgálatainál azt tapasztaltuk, hogy 
gránit, kristályos pala, kárpáti homokkő, mészkő, vulkáni anyagok a mégha-
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A Tisza és mellékfolyói, Bükkalja vizsgálati eredményei 
Results of aggregate tests of Tisza river and its tributaries, Bükkalja gravels 

III. táblázat - Table III 

Aprózódási veszteségek (m%) 

Hummel (aH) Los Angeles (aLA) 

Mintavételi hely Vizsgálati halmazok d(mm) 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 

5-8 4-32 5-8 8-12 8-20 

Felső-Tisza és mellékfolyói 
1. Kirakodó, Tiszacsécse, Tiszabecs, Milota, óholocén, 

felsóplesztocén, Tisza 
2. Kutatófúrások, Barabás, Beregsurány, Milota, 

32,8 13,3 25,4 28,7 

Magosliget, Uszka (óholocén), (felsőpleisztocén), Tisza 
3. Kutatófúrások Túristvándi (óholocén) 

44,7 14,4 28,6 31,9 

(felsőpleisztocén), Túr 
4. Kavicsbánya, Rozsály (óholocén) 

(felsőpleisztocén), Szamos 
5 . Mederanyag, Csenger, recens (Szamos) 
6. Kutatófúrás, Hermánszeg, (óholocén), 

(felsőpleisztocén), Szamos 

41,1 

45,8 

41,7 

14,7 

22,0 

26,4 31,6 

Elemzések száma - Number of analyses: 7 38 11 12 

Sajó-Hernád mellékfolyói 
7. Mederanyag, kavicsbánya, Szentistvánbaksa 

(holocén-felsópleisztocén) 
Hernád, Onga, Sajó-Hemád 

8. Kavicsbányák, kutatófúrások, Nyékládháza, Ónod, 
Muhi, Sajópüspöki (óholocén-felsópleisztocén) Sajó 

9. Kavicsbánya, Serényfalva, (alsópleisztocén) Sajó 
10. Kavicsbánva, Saiógalgóc (miocén) 

45,0 

40,5 
46,6 
43,7 

15,7 

48,2 
18,9 
20,6 

28,7 

20,4 
31,9 
31,8 

34,6 

35,7 

40,2 
39,0 

Elemzések száma - Number of analyses: 10 32 27 11 

11. Hatvan, Z a g w a (felsőpleisztocén) 44,0 17,7 28,9 30,7 

Elemzések száma - Number of analyses 1 3 2 2 

Bükkalja üledékanyag 
12. Kavicsbánya, Noszvaj (miocén) 
13. Feltárás, Noszvaj (felsópliocén, alsópleisztocén) 
14. Kavicsbánya, Eger (miocén) 
15. Feltárás, Ostoros, (felsőpliocén-pleisztocén) 

46,0 
50,1 
49,5 
51,6 

14,3 
18,5 
20,2 
21,4 

24,6 
26,8 
31,6 
28,8 

26,0 
30,0 
32,1 
28,8 

28,8 
32,3 
34,2 
30,2 

Elemzések száma - Number of analyses: 10 36 12 9 12 

Körösök, Maros hordaléka 

16. Kavicsbánya, Artánd (felsőpleisztocén) 

17. Kavicsbánva, Lökösháza (felsőpleisztocén) 

41,6 
42,8 

15,4 
14,0 

28,4 
29,2 

32,3 
31,1 

35,7 
39,7 

Elemzések száma - Number of analyses 4 12 4 4 4 

Elemzések száma összesen - Summarized number of 32 121 56 13 41 
analyses 
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tározó kőzetösszetevők a különböző kvarc-kvarcit mellett. Ezek holocén, ple
isztocén végi üledékek a sajógalgóci miocén kivételével. A kavicsmező anyagát 
mállott andezit változatok alkotják limonitos alapanyaggal, repedések mentén 
szericitesedett elváltozással, illetve színesásvány társulással. A mállott kvarc-
porfir kis mennyiségű biotitot, ortoklászt, - részben szericitesedetten - tartal
maz. A gránátos gneisz hajszálrepedései limonit kitöltésűek, az amfibolitban a 
földpátok mállottak. 

A z üledékek Hummel-féle aprózódása mindkét részhalmaz esetében viszony
lag alacsony, mivel minimális eruptív anyagúak, hiányzik a homokkő, kevés a 
mészkő bennük. A kavicsbányák, fúrásos minták szétmorzsolódása magasabb. 
Sajógalgóc miocén üledéke ridegebb kőzetösszetevői következtében az említet
teknél alacsonyabb értékű aprózódást mutat. A kutatófúrásokkal feltárt holocén, 
felsőpleisztocén települések Los Angeles aprózódása szintén viszonylag ala
csony. A Bükkaljához tartozó Ostoros környezetében felsőpliocén durva üledé
keket vizsgáltunk. Ezek a minták riolit, riolittufa, andezit, andezittufa, diabáz, 
agyagpala, mészkő, stb. tartalmúak. A pleisztocén üledékek riolit, andezittufa, 
agyagpala, fillit, kvarcfillit összetételűek. 

Az egri középső miocén üledék összlet mintegy 70 m%-ban kvarc és kvarcit, 
amorf anyag, továbbá kvarcitpala, homokkő, riolit, riolittufa, fillit, márga, kris
tálytufa tartalmú. A noszvaji minták alsómiocén riolit, riolittufa, riodácittufa, 
kvarcporfír, csillámpala, fillit összetételűek. A felsőpliocén-alsópleisztocén min
ták pedig márga, homokos márga, agyagpala tartalmúak. 

Legalacsonyabb szétmorzsolódása volt a noszvaji alsómiocén, legnagyobb az 
ostorosi felsőpliocén és pleisztocén üledékeknek. Lényegében a Hummel vizsgála
toknál említettnek megfelelően alakul a Los Angeles aprózódási veszteség is. 

Az Ártánd, Lökösháza térségi durva üledékeket (Dél-Tiszántúl) a magmás 
kőzetek kavicsai. Az ártándi mintákban porfír, granodiorit, andezit, andezittufa, 
dácittufa, gránit, melafír, dácit, bazalt, stb. fordul elő. A metamorf kőzeteket 
kloritpala, gneisz, kvarcitpala, stb. képviseli nagyobb tömegben a Lökösháza 
térségében levő összletben. 

Vékonycsiszolati kimérések szerint a magmás anyagok biotit, amfibol, piro
xen, stb.-jei különböző mértékben mállottak. A mintákban klorit, limonit, sze
riéit, agyagásványt tartalmazó elváltozások figyelhetők meg, sőt mállott átala
kult kőzetek is előfordulnak. 

A 4 - 3 2 m m szemnagyságú anyag Hummel szétmorzsolódása magasabb az 
ártándi minták esetében, míg a 4 - 8 mm-es halmaz Lökösháza üledékeinél ma
gasabb értékű. 

A Los Angeles vizsgálatok eredményeinél tapasztalt szórások a kőzetek megtar
tási állapotával magyarázhatók, míg az aprózódási veszteségek átlagértékei közel 
azonosak, melyeknél a vizsgálati eredmények szórásai igen nagyok. Kitűnik, hogy 
a vizsgált durva üledékek a Felső-Tisza, Sajó-Hernád, Bükkalja és Dél-Alföld ka
vicsmezőiben változó mennyiségben tartalmaznak különböző megtartási állapotú 
kőzeteket. Csenger (Szamos), Barabás (Tisza) Sajógalgóc (miocén), Sajópüspöki 
(Sajó), Ostoros (felsőpliocén), Ludányhalászi (Ipoly), Karancslapujtó (miocén) min
ták vizsgálati eredményei ennek megfelelően alakulnak, magas aprózódási vesz-



4. ábra. Halmazfizikai jellemzőket befolyásoló kőzetváltozatok részesedése. 1. amorf, 2. jó megtartású, 3. mállott, 4. egyéb törmelékes üledék 
(Ipoly, Zagyva, Sajó-Hernád, Felsó-Tisza és mellékfolyói) 

Fig. 4. The ratio of rock types which influence the aggregate strength. 1. amorphous, 2. moderately-weathered, 3. weathered, 4. other detrital particles (Ipoly 
Zagyva, Sajó-Hernád, Upper Tisza and their tributaries) 



TOROK E.: Hazai kavicsmezők anyagának szilárdsága 129 

teséget mutatva (II, III. táblázat). E minták összetételét a 4. ábra szemlélteti, jól 
magyarázva az aprózódási veszteségek különbségeit. 
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