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Szerves üledékek fizikai tulajdonságai
írta: dr. Szilvágyi Imre

A műszaki gyakorlat szempontjából a szerves 
üledékek kezdvezőtlen tulajdonságaik, elsősor
ban nagy összenyomhatóságuk miatt különös 
figyelmet érdemelnek. Régi vélemény, hogy 
szerves rétegek, különösen pedig a legkedve
zőtlenebb típust képviselő tőzeg felett nem le
het biztonságosan alapozni. Számos külföldi és 
hazai példa bizonyította, hogy gyakran már 
néhány deciméter vastag szerves réteg jelentős 
épületkárt okozott (Debreceni NB épülete, Mű
csarnok). Ezért utóbbi évtizedekben, amióta 
gyakorlatilag minden új épület részére talaj- 
mechanikai vizsgálat készül, általános gyakor
lattá vált, hogy minden olyan esetben, ahol a 
tőzeg vastagsága néhány decimétert megha
ladta, mélyalapozást javasoltak. Ugyanakkor 
több tőzegréteg felett alapozott épületet isme
rünk (Róbert Károly úti kórház, Bp. XIII., 
Reiter F. utcai épületek), amelyeken — kisebb- 
nagyobb süllyedés ellenére — lényeges károso
dás nem következett be. Az ismert káreseteket 
átvizsgálva is feltűnő, hogy majdnem minden 
esetben a tőzeg jelenlétén kívül egy további 
hiba, vagy kedvezőtlenül megválasztott szerke
zet szerepel, ami a károsodást fokozta (például 
a debreceni NB épület alaplemezének helyte
len vasalása, a  hosszúvasak hiánya okozta a tö
redezést; a Műcsarnok esetén a fedélszerkezet

nem volt megfelelő, több esetben dinamikus 
hatás vagy vízelfolyás volt megfigyelhető).

Nem lehet általános érvénnyel kezdvezőtlen- 
nek minősíteni a  szerves alkotórészek jelenlétét. 
Ismeretes, hogy a szerves kolloid (különösen Ca 
ion jelenlétében) igen jó ragasztóanyagot alkot, 
a szemcséget agglomerálva kedvező talajszer
kezetet idéz elő. Például a Duna-Tisza közén 
a humuszos homok sokkal előnyösebb töltés
képző anyag, jobban tömöríthető, mint a hu
muszmentes futóhomok. Humuszos anyagból 
készült töltés jobban ellentáll a szél, víz eró
ziós hatásának. Stabilizálásra is alkalmasabb, 
mint az azonos szemnagyságú, de humuszmen
tes változata.

Érdekes, hogy a szakirodalomban viszonylag 
igen kevés tanulmány foglalkozik a szervest 
üledékek tulajdonságaival, pedig mind az épí
tési költségek csökkentése, mind az építési idő 
lerövidítése érdekében a szerves réteg feletti 
síkalapozás lehetőségét kell keresni, ez pedig 
csak a szerves üledék jellemzőinek ismereté
ben lehetséges. _

Jelen tanulmány célja, hogy összefoglalja 
a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál az 
utóbbi időben a szerves talajokkal nyert ta
pasztalatokat, és a szerves anyagok viselkedé
sének néhány jellegzetességére mutasson rá.

54



Szerves üledékek keletkezése

A szerves üledékek igen változatos tulajdon- 
ságúak, egy helyen, egy rétegen belül is a ke
letkezés körülményeitől függően jelentős álla
potváltozás lehetséges. Valamennyi szerves üle
dékre jellemző, hogy fiatalkorú; keletkezésé
nek a lassan süllyedő, tehát vízzel tartósan el
borított, mérsékelt égövi területek kedveznek. 
Hazánkban jelentős tőzegképződés volt az in- 
terglaciális nedves időszakokban (Dunántúl, 
Duna-Tisza közén) és azóta is a jelen korig.

A hazai szerves üledékek — adottságaink miatt 
— rétlápokban keletkeztek. Az üledékképződés 
a lápiszap lerakódásával kezdődik (1. ábra), 
amelyet a parti növényzet előrenyomulása, 
majd záródása követ. A rétegek vízszintes ér
telemben szabálytalanul, a felszíni bemélye
déstől függően helyezkednek el, függőleges ér
telemben nézve is eltérők. Anyaguk jellegzete
sen anizotrop, tulajdonságaik eltérők függőle
ges és vízszintes irányban.

i.)

A szerves üledékek gyakran az árvizek által 
behordott ásványi agyaggal kevert, de lehet 
rétegzett is.

A lefolyástalan mocsárban keletkezett tőzeg
sár folyadék módjára viselkedik, a. terhelés alól 
kitér. Ismeretesek az ilyen területen való út
építés nehézségei (német, holland példák). Ha 
a szerves anyagot más, vízzel-széllel szállított 
anyag takarja be, a terhelés hatására vízleadás, 
állapotváltozás indul el; víz alatt maradva, a 
szerves anyag lényeges lebontása nélkül. Víz 
felett megindul a szerves anyag bomlása; ez a 
fejlődés vizsgálatunkon kívül esik.

Szerves üledékek osztályozása

A talajosztályozási szabvány szerves talajok 
osztályozására vonatkozó előírásai nem szeren
csések. Szervesnek nevezi a szabvány azokat a 
talajokat, amelyeknél 10%-náZ nagyobb az izzí- 
tási veszteség. Ismeretes, hogy agyagkolloid 
vagy karbonátok jelenléte esetén az izzítási 
veszteségből nem lehet a  szerves anyag meny- 
nyiségére 'következtetni. 1955. után Biczók ja
vaslatára a Dennstedt-készülékkel meghatáro
zott 5%-nál nagyobb szervesanyagtartalom kri
tériuma terjedt el. A Densetdt-kísérletet is szá
mos hiba terheli. Az elnyelt széndioxid meny- 
nyiségébői ezenkívül tapasztalati szorzóval szá
mítjuk a szervesanyag-mennyiségét, ami a kü
lönböző jellegű, anyagú képződmények össze
hasonlítását meghamisítja. Csak a szerves anyag 
szétroncsolásán alapuló vegyi eljárások valame
lyike lenne megbízható.

A szabvány a szerves üledéket két csoportra 
bontja: a  rostos-szálas szerkezetűeket tőzegnek 
nevezi, a kolloid módon elosztott szerves anya
got tartalmazókat szerves iszap, illetve szerves 
agyagnak (a kettő között a Pi = 25% plasztikus 
index a határ).

A szerves üledékek fűtéstechnikai és egyéb 
felhasználása szempontjából hamutartalmuk és 
víztartalmuk a leglényegesebb. Mindkét érték 
igen tág határok között változik (hamutartalom 
5—70%, víztartalom 50—2400%), építés földtani 
szempontból önmagában nem jellemző.

Különösen keveset mond a víztartalom; érté
ke terhelés alatt egynegyedével is csökkenhet, 
kiszáradva pedig szerkezetátalakulás követke
zik be, a tőzeg eredeti víztartalmát nem veszi 
fel újra.
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A tapasztalat szerint a szerves üledékek osz
tályozására, várható tulajdonságaik előrejelzé
sére a fajsúly és száraz térfogatsúly értéke a 
legjellemzőbb,

A fajsúlyt célszerű légpiknométerrel megha
tározni, értéke s — 1,6 — 2,5 glcm3 között mozog 
(hévízi tőzeg 1,7 g/cm3, nagybereki 1,65 g/cm3,

kecskeméti pleisztocén tőzeg 2,3 g/cm3). Külön
leges keletkezésű tőzeg fajsúlya ennél kisebb is 
lehet (hangatőzeg 1,4 g/cm3, felláp tőzege 1,5 
g'em3).

A megfigyelések szerint az s >  2 g/cm? faj
súly már nagyobb ásványi tartalomra, jobb váz- 
szerkezetre, kedvezőbb teherviselésre utal.

2. ábra. Tőzeg állapotváltozása összenyomódás közben
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A szerves üledékek térfogatsúlyának értéke 
yo — 0,2 — 1,3 g!cw? között változik. A yo >  
1 g/cm? értékek esetén az összenyomódási mo
dulus általában M ■ >  40 kg/cm2, tehát ekkor 
még tőzeg fölötti síklapozás is szóba jöhet.

Véleményünk szerint a szerves üledékek el
különítésére az izzítási veszteség előírása bi

zonytalan és felesleges, többet mond fajsúlyúk. 
Ezenkívül a rostos-szálas anyagú szerves üle
dék szemrevételezéssel, a sötétszínű, szerves 
gyanús iszap-agyag pedig a Casagrande-íéle 
osztályozás alapján ismerhető fel; ha 

Pi <  0,75 (F — 20)
szervesnek minősül. Igen jellemző a szerves 
üledékekre képlékenységük változása a kiszá-

összfnw m odJ s  .

50  m  w  m  /

3. ábra. Különböző állapotú tőzegek összenyomódása
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radás után is: mert a természetes nedves álla
potban végzett és kiszárítás után meghatározott 
folyási határ kísérlet között lényeges eltérés 
van.

Szerves üledékek összenyomhatósága és 
teherbírása

A szerves üledékek összenyomódása mindig 
jelentős állapotváltozással jár. Terhelés alatt

lényegesen csökken a hézagtényező (2. ábra). 
Érdekes, hogy egy bizonyos terhelésváltozás 
után tehermentesítve, alig van expanzió, tehát 
a szerkezet átalakulása maradandó. Terhelés 
alatt feltűnő a vízáteresztőképesség csökkenése 
(2. ábra), eẑ  természetesen a konszolidáció las
sulását jelzi. Ez' is oka annak, hogy szerves 
üledék konszolidációs ideje víztelenítési előse
gítése esetén jelentősen lerövidül (homokcölö- 
pök).

HONSZOL IDAC/Ó
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4. ábra. Konszolidáció jellege
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Különböző jellegű szerves üldékek összenyo
módás! görbéi szabálytalan jellegűek, egyesek
nél a kezdeti összenyomódás a jelentősebb; a 
száraz térfogatsúly értékének függvényében 
azonban a pontok rendeződnek (3. ábra). Igen 
jellegzetes a gyors kezdeti alakváltozás után a 
hosszan elhúzódó másodlagos konszolidáció, kü
lönösen akkor, ha a szerves üledékre jutó ter
helés egy. az anyagra jellemző küszöbértéket 
(0,5 — 0,8 kg/cm2) meghalad (4. ábra). A gyors 
kezdeti összenyomódás előnyös, mert így egy
részt az összenyomódás zöme az építési idő 
alatt lezajlik, másrészt előterhelés alkalmazásá
val (pl. útépítés során) a teljes süllyedés nagy 
része előre kiváltható.

A szerves üledékek összenyomódásának jel
lemzésére nem alkalmas a Terzaghi által java
solt rugós reológiai modell (4. ábra 1.), mert ez 
csak a rugalmas alakváltozásokat írja le, sem 
a dugattyús folyadék-fékkel módosított válto
zat (2). A jellemzésre mefeleíőbb az egymáson 
elcsúszó súrlódó ékek modellje (3), illetve en
nek kombinálása az előzőkkel. A súrlódásos mo
dell expanziót nem tesz lehetővé, minden alak- 
változás maradó. Ebből következik, hogy az 
összenyomódás nem számítható a Terzaghi által 
javasolt egyenletből, hanem elvileg a süllyedés 
egy időtől függő összefüggésből lenne megha
tározható.

8 = h {  —  +  —  log.t ] p

ahol s =  süllyedés, h — rétegvastagság, t — idő, 
p =  terhelés, Ci és C2 az anyag összenyomható- 
ságára jellemző állandók. Lóg t határértéke 
elvileg végtelen, gyakorlatilag a szerkezetátala
kulás miatt véges, de kellően nagy (50 év) idő
vel számítandó.

A szerves üledékek összenyomódása konszoli
dációs, rugalmas és másodlagos hatásokból be
következő részekre bontható (5. ábra). Ügy lát
szik, hogy a terhelés növekedésével a rugalmas 
rész csökken, és a másodlagos hatásokból ke
letkező rész erőteljesen növekedik.

Meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban a 
kompressziós kísérlet során a szerves üledékek 
öszenyomódási görbéje — a nem egyenlő idő
ben felhordott terhelési lépcsők miatt — leg
többször szabálytalan. A szabálytalanságok 
okát vizsgálva, gyakran egy munkaszüneti nap 
miatt elmaradó átállításra kellet gondolni, A 
terhelési sebesség lényeges: az állandó időkö
zökben alkalmazott terhelésnövelés esetén a 
görbék szabályos lefutásának, a végső össze
nyomódás a lassú terhelés esetén a nagyobb 
(5. ábra).

Teherviselés szempontjából a szerves anya
gok jól jellemezhetők; lényegében csak kohé
ziójuk van, súrlódásük csekély (y 02 O0). A tri- 
axiálás kísérlet körei általában nem jól érintik 
a burkolót (6. ábra), aminek valószínűleg rész
ben a nem tökéletese mintavétel az oka. Ros
tos-szálas anyagból igen nehéz zavartalan min
tát venni, ezért különösen nagy jelentőségűek 
a helyszíni vizsgálati módszerek (nyírószonda). 
A tapasztalat szerint a  száraz térfogatsúly alap
ján következtetni lehet a kohézió nagyságára 
(6. ábra).

A szerves üledékek teherbírása egyszerűen 
jól becsülhető (y =  0 feltétellel), pl. a képlé
keny anyagokra levezetett képlettel:

q  — 7 t  • C

Mivel azonban alakváltozáskor a helyi nyírás 
lép fel, a  törés 'két tagból is felírható:

ahol Ao tényező a kohéziótól függő állandó 
rész, Bo a helyi nyírási ellenállási tényező, a 
már ugyancsak a kohéziótól függ, K  az alaptest 
kerülete, F felülete. Szerves üledék esetén az 
alaptestek teherbírása a felület növekedésével 
tehát csökken, ami szemcsés anyagokkal ellen
tétes viselkedésre utal.

Építésföldtani szempontból tehát a felsorolt 
kísérletekkel minősíteni tudjuk a szerves üle
dékeket, következtetni tudunk várható viselke
désükre. Vizsgálatunk célja a gazdaságos ter
vezés. Itt figyelembe kell venni a teherviselő 
összlet-építmény kölcsönhatását. Alapelv, hogy 
a tőzeg feletti talaj teherbírását célszerű ki
használni, magasan, viszonylag nagy igénybe
vétellel (kisméretű alaptestekkel pl. gerenda
ráccsal) célszerű alapozni, hogy a tőzegre jutó 
feszültség minél kisebb legyen; a tőzeg tulaj
donságaitól függően a o =  0,5—1,0 kg/cm2 
tényleges feszültséget ne lépje túl. Ha a fel
színközeli réteg rossz teherbíró, kavics talaj- 
cserte igen előnyös lehet.

Az útépítés tapasztalata is ezt igazolja: a 
rossz altalajú területen 2 m magas töltés alkal
mazása a legelőnyösebb. Ez még nem jelent a 
szerves összletre túlterhelést (ö eff öi 0,4 kg/cm2), 
de már jó a  teherelosztása. Lehetőleg jó homok
bői épüljön, 2:1 oldalrézsűvel.

Az épület zárt alaprajzú (téglalap alakú) le
gyen, kiugrások alkalmazása, L, T alaprajzi 
alak nem előnyös. Kedvező, ha az épületnek 
szerkezeti merevsége van.
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Tőzegre igen veszélyesek a dinamikus haté- az aerob bomlási folyamatok megindulása igen
sok; dinamikus igénybevétel mélyalapozást in- veszélyes átalakulást indít el.
dokoL Az alapozás a tőzeg tulajdonságaina és az

Figyelembe kell venni a talajvíz helyzetét, egyéb adottságoknak figyelembe vételével dönt- 
ingadozását is. Igen veszélyes, ha a talajvíz hető el, az utóbbi időben többször javasoltunk 
időnként a tőzeg alá száll, nemcsak az effektív tőzeg felett síkalapozást.
feszültségek megnövekedése okoz süllyedést, de Ismeretes az irodalomból (Biczók, Gabos,

5. ábm. A teljes süllyedés felosztása és a terhelési 
sebesség hatása
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TŐZEG SZ/lÁoDsÁq//Z5gÁlATA .

Zfezde// száraz /árfogafsá/y

6. ábra. Tőzeg szilárdságvizsgálata, a kohézió értékei

Ungár), hogy számos tőzeg felett alapozott épü
let kedvezően viselkedett. így a XIII., Bulcsú 
utcai garázsépület, amely átlagosan 60 cm vas
tag tőzegréteg felett áll, tökéletesen repedés
mentes. A XIII., Róbert Károly utcai kórház 
és környékének épületein is alig van károsodás. 
A VII., Garai utcában több 4 emeletes lakóház 
áll tőzeg felett. (7. ábra).

A mélyalapozás nemcsak költségessége és 
időtrabló volta miatt lenne ezeken a helyeken 
káros, de a melléépítésből adódó nehézségek 
miatt is (példaként elég itt a Bajza u. 1. sz. 
épületet említeni, ahöl megítélésünk szerint 
feleslegesen készült mélyalapozás).

A szerves rétegek feletti újabb síkalapozások 
közül a szegedi Tisza-parti transzformátorház, a
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7. ábra. Tőzeg felett alapozott épületek példái

kecskeméti Szolnoki úti lakóházak példája em
líthető (7. ábra). Az épületeken károsodás nem 
jelentkezett.

A Duna-Tisza közén az interglaciális korsza
kokban jelentős elmocsarasodás volt, a kelet
kezett szerves üledékek mélyen, elterülve (6-8 
m) helyezkednek el. A tőzeg kedvező tulajdon
ságainak tudható be, hogy általában mindenütt

alkalmazható síkalapozás. A mélyalapozás el
hagyása lakásonként 30 000 Ft költségmegtaka
rítást eredményezett.

Különösen érdekes volt a Szilas patak köze
lébe eső Mogyoródi úti daruzott csarnok pél
dája, ahol a telepítés kötöttségei és rövid épí
tési idő miatt ékszerűen elhelyezkedő tőzeg
réteg feletti síkalapozás kockázatát kellett vál-
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lalni. A bekövetkezett süllyedéskülönbségek a 
vártnak megfelelően (ke'retáilásoxiként 0,5—1,5 
cm) voltak, károsodást nem okoztak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy felül kell 
vizsgálni a szerves üledékek megítélésével,
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A földtani anyagvizsgálat szervezeti helyzete, 
módszerei és fejlesztési irányai Magyarországon

KGST vita-anyagából összeállította: dr. Nagy Elemér

A Magyar* Népköztársaságban folyó összes 
földtani kutatómunka koordináló és ellenőrző 
szerve a Minisztertanács alá rendelt Központi 
Földtani Hivatal. Közvetlenül az alapkutatáso
kat, illetve a nyersanyagprognózisok kialakítá
sával záródó perspektivikus kutató munkát irá
nyítja. A földtani kutatás munkafolyamata, s 
‘így a földtani anyagvizsgálati munka is, elvileg 
kutatási fázisokra tagozódik.

A Központi Földtani Hivatal és a Magyar 
Állami Földtani Intézet 1964. év végén KGST 
kötelezettségként felmérte az országban folyó 
földtani anyagvizsgálat helyzetét.

E tájékozódás 42 intézményt érintett. Ezek 
között a földtani alapkutatásban résztvevő in
tézmények 6 akadémiai kutatóhellyel, 6 alap- 
és perspektivikus kutatást végző intézettel — 
a nyersanyagok szerint szervezett, az egyes 
minisztériumok alá tartozó 20 intézmény —, 
valamint 10 egyetemi tanszék szerepeltek.

I.
A földtani anyagvizsgálat szervezeti helyzete

A laboratóriumi szolgálat szervezete és e 
szervezetben végzett munka jellege országosan

a földtani kutatás általános szervezeti felépíté
séhez igazodik. Ennek megfelelően földtani 
anyagvizsgáló tevékenység is 3 területen fo
lyik: Az alapkutatás, a nyersanyagprbgnózisok 
kidolgozásával záródó perspektivikus kutatás 
területén; a  nyersanyagok szerint szervezett 
intézményekben, valamint az egyetemi tanszé
keken.

Alapkutatással f oglalkoznak az akadémiai ku
tatóhelyek, amelyeknek fő feladata a legáltalá
nosabb földtani folyamatok és törvényszerűsé
gek vizsgálata. Ezek alkalmazott alapkutatási 
munkát csak olyan — általában csekély — mér
tékben végeznek, amilyen mértékben a fő fel
adat ezt igényli. Felügyeleti szervük a Magyar 
Tudományos Akadémia. Ugyancsak foglalkoz
nak alapkutatással is a perspektivikus kutatást 
végző intézmények. Ezek földtani szolgálatá
nak fő feladata szakterületük perspektíváit or
szágosan felderítve, arról prognosztikus áttekin
tést nyújtani.

A nyersanyagok szerint szervezett intézmé
nyek földtani tevékenységének fő feladata az 
egyes ‘hasznosítható ásványi nyersanyaglelőhe
lyek feltárása, készleteik pontos számbavétele, 
és a bányászati munkával kapcsolatos földtani 
kérdések megoldása.
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