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A műszaki tervezés és kivitelezés módszereinek nagyarányú fejlődése az utóbbi 
időben ismét fe lvete tte  a mérnökgeológia széleskörű hazai alkalmazásának szük
ségességét, Korszerű településtervezés, íblyószabályozás, nagyobb u t- , vagy 
vízépítés alig képzelhető el a mérnökgeológia alkalmazása nélkül. Számos hazai 
példa is  bizonyltja, hogy az átfogó földtani szemlélet hiánya, ille tv e  annak 
figyelmen kivül hagyása igen hátrányos következményekre vezetett. Elég i t t  Sa- 
jébébony, Kazinobaroikn, Dunaújváros telepítésére u ta ln i, A gyakorlati igények 
m ellett azonban az egyetemi oktatási reform is időszerűvé te sz i a mérnökgeoló
g ia i képzés helyzetének vizsgálatát,

A mérnökgeológia a földtani és a műszaki tudományok ötvözete és a kettő közötti 
hat árt őrület et műveli, A műszaki tudományok közül a ta la j mechanika á l l  hozzá 
a legközelebb. így talán nem le3z érdektelen megvizsgálni e két tudományág 
különbözőségét, ille tv e  kapcsolatát.

Elöl járóban meg kall állapítanunk, hogy a mérnökgeológia na még nem önálló és 
jó l elhatárolt tudomány, hanem ojym vegyes ismeretanyag, amely a földtanból 
és a műszaki tudományok több ágazatából meriti és egyesíti tartalm át. Jól tük
röződik ez a különböző mérnökgeológiai könyvek tartalmában. Ha Bendel és Keil 
túlméretezett enoiklopedikus munkáitól eltekintünk, a mérnökgeológiai szak-
könyvekben Ignn változatos és sokszor eltérő anyagot találunk, amelynek közép-_
pont jábem yzoriban legtöbbször a köze thasznositás, a felszin  védelme erózióval, 
osu3zásokkol szombai, nagy építményekkel /alagutak, völgyzárógátak/ kapcsola
tos problémák és a bányászattal kapcsolatos kérdések állanak,

A mérnökgeológia célja, hegy a mérnököknek határozott, összegezett és számszerű 
pegállapitásókat, összefüggéseket. tervezési alapadatokat ás v izsgálati, szdnl-
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téaj^mó dszereket rrTblte-on* mert a műszaki tervezés a geológia általánosan meg
fogalmazott, r  érd. esen csak kvalita tív  meg á llap ítása it nem tudja közvetlenül 
felhasználni, //f&lát-.sctl adottságokat, pzdk ta tásá t oly módon kall összefog
la ln i, bogy azok a törtre so vagy épitŐ mérnök részére közvetlenül felhasznál
hatók legyenek,,

A mérnök részére a legnagyobb nehézség mindig az to l t ,  hegy a földtan általános 
törvényszerűségeit nem tudta fölhasználni, ezért érezték egyesek valószinüleg 
az egyetemi földtani oktatást túlzottnak, vagy éppeh feleslegesnek» A műszaki
akban mindig megvan a törekvés, hogy az általánosabb, de csak kvalita tív  
megoldást szükebb tartományban érvényes, de matematikai formába önthető köze
l i tő  szabállyal pótolja,, még altkor is , ha az a jelm séget csak részben Í r ja  
le ,
A talajmoohmika é3 n#rnbkjgoolögia között a legfőbb különbség. hogy az előző 
pontosabb, de szükebb érvényű megoldásokat keres, az utóbbinak módszerei és 
megoldásai mindig átfog óbbak« A legtöbb műszaki létesítmény, de különösképpen 
a nagy terhelésű vagy a nagy kiterjedésű építmények nemcsak a velük közvetle
nül érintkező rőtegüssslet viselkedését befolyásolják, hanem' nagyobb környezet 
egyensúlyát bontják meg« így ezek a feladatok, az « - l i tettek közül küLönösai 
a településtervezéssel, folyószabályozással, duzzasztással, alagút építéssel,

c ,

báry ászát tá l  kapcsolatos kérdések mérnökgeológiai vizsgálatot kivárnak. Ha 
csak egyes épitnéryek, épületek hatását vizsgáljuk, a közvetlenül érin te tt 
rétegek összenyomódását, állékonyságát, a talajmechanikai módszerek elégségesek,

A mérnökgeológia átfogóbb szemlélete és szélesebb vizsgálati módszere hozza 
magával, hogy anyagát igen szerteágazd tudományágakból gyűjti össze, az ál
talános földtani ismeretek m ellett főképpen a geomorfológia,dinamikaigeológia 
geofizika és hídrogeológia a seg ítő társai, ezeket egészíti bz anyagvizsgálati 
módszerekkel j Ezek is sokfélék, lehetnek s z i l  ár dságviz gálatok , kémiai elem
zések, próbaszivattyuzások, próbainjektálások, esetleg speciális modellkísér
letek, b

A talajmechanika anyaga lényegesen körülhatároltabb és kiforrottabb. Lényegé
ben két részből d ili  a laza üledékek, a "-talajok" jellemzésére szolgáló anyag- 
vizsgálati részből és az elméleti részből,., mely eleiek zömét a mechanikából
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átvett számítási módszerek sp ec iá lis  területen való alkalmazása alkotja«

Van átfedés és közös 'tenuia t  a n (írnok ge ológla és a ta la j ne ohanlka között, 
elsősorban az anyagvizsgálát terü letén , de ezen tulnenően is ,  a némökgeoiBgia, 
a talajmechanikai v ita ia to k  egy részét is  átveszi és felhasználja p vizsgád 
l a t i  módszerek vógeredményeit, /például a rézsüállékonyság számitás, föld- 
ryomásszámitás, vlzátszivárgás számítás módját/« Jellemzó azonban, hogy a 
problémát nindig nagyobb távlatból nézi, a jelenség egészét vizsgálja, fe j
lődésében, változásában, környezetére gyakorolt hatásában«'

.Érdekes a talajmechanika tudományának fejlődéstörténete, A talajtanhoz hason
lóan a geológiai vizsgálati módszerek alkották cs irá já t, külön tudománnyá 
fejlődése a lig  néhány évtizedes« Első művelői, geológiai képzettségű mérnökök 
voltak« akik az akkor is általánosan ismert geológiai módszerek kiegészíté
sére bevitték az uj tudományba azt, ami o tt hányzo'tt; a számszerű jellemzésre a l
kalmas mérnöki anyagvizsgálati módszereket és a mechanikai számítási eljáráso
kat« A fejlődés országonként más volt» Ennek oka nagyrészt az országok eltérő 
földtani adottsága volt« Részbem azonban a talajmechanika meghonosítójának, 
sokszor első oktatójának helyzete, tudományos érdeklődése is  befolyásolta, 
különösen kezdetben, a fejlődést« A talajmechanika egyes országokban a vizépi-

i
téstanból, másutt az ut-vasutépitástariból vált k i? sokszor a geológia egyik 
ágaként fejlődött és a t tó l alig különült el« Az egyes országokon belüli fe j
lődésére egyideig hátrányos volt, hogy éppen kialakulásának hőskorában 1938- 
195o között a háború, majd a feszült nemzetközi helyzet miatt korlátozott 
volt, vagy éppen hiányzott, a nemzetközi együttműködés.

Hazánk speciális földtani adottsága hozta magával, hogy a talajmechanika job
ban eltávolodott a geológiától, de egyben messzebb is  fejlődött. Jelentősen 
megelőztük majdnem az összes európai államot a laboratóriumi vizsgáint£fcés 
az elméleti vizsgálatok széles területén, az állékonyságszánitás, toherbirás- 
számitás, ú tép ítési talajmechanika vonatkozásában, A talajmechanika magyaror
szági oegc, lap it ójának dr Jdky József kiváló tudósnak egyénisége és fő műkö
dési köre a hazai fejlődést erősön a mechanikus szemlélet irányába to lta , egy
ben elsősorban oirt fe jle sz te tte  tovább és ért ‘e l világviszonylatban is  kiváló 
eredményeket / állékonyságvias gálát vektorpoligonálls módszere, foldnyonásel *s-
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nelet9kt képiékorységtan alkalmazása./* Ugyanakkor az ép ítési gyakorlatot ki
szolgáló módszerei is  naradandóak voltak, például az útépítések e lő tti  ta la j-  
vizsgálat bevezetése*. A térfogatváltozás és a fagyveszély negité lésén ele és 
ellene való védokozéanek a módszere irányt mutatott« A hazaival ajnec honik ai 
kutatás hibája '/olt-, hogy a vizsgálatok zömét, elsősorban az anyagi lehetősé
gek korlátái miatt, csak- a laboratóriumra korlátozta, háttérbe szorultak a 
terepkisérietek, a helyszíni, vizsgálatok, Így az elméleti szánitási módszerek 
néréses ellanérzése elmaradt» A kellő k ritik a  hiánya is  az elméleti módszerek 
öncélú fejlődését, gyakorlattól való eü.szakadását okozta« Kisebb mértékben, 
de még ma is  megfigyeltetek Ilyen jelek a talajmechanikában, segítséget e t é 
ren csak a nagykisérietek, építmények megfigyelése, sűLlyedésnérések széles
körű alkalmazása jelenthető A helyszíni kísérletek fokozása még a jövő feladata*

Fentiek alap jár. lerögzíthetjük, hogy a mémökgeo lógia és a ta la j mechanika* bár 
tárgykörük közel á l l  egymáshoz, és a rokon területen kivül sokszor az azonos 
v izsgálati módszer Is kapcsolatot jelent közöttük, lényegében mégis két külön
álló tudományágc A iri;~Lcin.b3éget elsősorban nézőpontjuk és módszerük különböző
sége okozza.«

Érdekes, hegy ez utóbbi dvekbai a talajmechanika kialakulásához hasonlóan kezd
te  jel fejlődését a földtan és a műszaki tudományok közötti határterületen egy 
uj tudományág, a ^ z ptmechan.ilcâ  Cé lja  a kőzetek tulajdonságodnak, viselkedésé
nek komplex jellemzése, a mérnöki tervezés céljára számszerű alapadatok nyúj
tása« Elsősorban, azokban az országokban fejlődött k i, ahol a mérnök fe lsz ín i 
építményei is elsősorban sz ilárd  kőzetekkel kerül kapcsolatba- /Ausztria,
Svájo/, i lle tv e , ami a kozetnocbnnika hasai fejlődésáro Is jellemző, a bányá
szatban nüvolikj ahol a korszerű b iz to sítási módok, a tömegtermelés a kőzetek 
szilárdsági, és egyéb viszonyainak pontosabb Ismeretét teszik szükségessé* Je
lenleg teljét a nárnökgoológia és a talajmechanika m ellett, azokat erősem át
fedve, egy harmadik tudományág is megjelent*

A fejlődésnek ez a je le  is  bizonyíték amellett, hogy a földtan és a műszaki 
tudományok között i  hatá rte rü le t n y e lé se fontos, ezért foglalkozni kell a 
fogai .S ^ l ó ^ g ^ ^ őj^épzéssjű aöomagábon véve azonban ez nem e£Lég, A minden- 
napi együttműködés szempont,] ebei elengedhetetlen, hogy a mérnök és a geológus
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egyformán bizonyos áttek in t áss el rendelkezzék atirosan vett sz aknáján tú l 
is .  Tudnia kell, n it  adhat és n it várhat a közös föladatok mg oldása során 
a násik szakmától, A rokonterületek és a násik szakma nyelvének ismerete 
kell ahhoz is ,  hegy kérdezni tudjon a másik szakma művelőjétől, és tisztában 
legyen azzal, hogy B&ben remélhet segítséget«

Ami a műszaki egyetemi geológia oktatást I l l e t i ,  egészen természetesnek 
lá tsz ik , hogy az mind a mérnökök, mind az építészek részére elengedhetetlen,,
A tenné szét ben tevékenykedő mérnöknek, építésznek geológiai szemlélettel is  
kell rendáLlcoznio ah.hoz, hogy jó t, maradandót alkosson. Anélkül, hogy ré sz le t-  
ismeretekre lenne szüksége, fel kell ismernie a leglényegesebb földtani folya
matokat, meg kell tudni beosülni az épitméry és földtani környezetének kölcsön
hatását, Tudnia kell, hegy miben és hogyan kérjen segítséget a geológusnőmök- 
tő l problémáinak megoldásában. Ezért elengedhetetleniü szükséges,, hogy a mér
nök é3 építész geológiai alapképzést kapjon.

Rövid eszmefuttatásomat Icát megállapítással  fejezném be* először, elv itatha
ta tlan , hogy az egyre fejlődő technika, m ellett, a népgazdaság soron következő, 
egyre növekvő feladatainak tá l 3 «öltéséhez szélesebb látókörű, képzettebb szak
emberekre "van szükség, ezek részére elengedhetetlen az alapvető földtani fogal
mok megismerése. Ezért nem helyeselte tő a műszaki egyetenekai a földtani okta
tás szűkítése« Másodszor, hiányzik hazánkban a földtan és műszaki tudományok 
közötti határterületen dolgozó geológusmérnöke Ezért ennek a tudományterület
nek művelése és a gyakorlat igényének kielégítése érdekében foglalkozni kell 
a hazai geológuaaémokkepzéssel, hogy ezen a területen is  lépést tarthassunk 
a világszerte tapasztalható fejlődéssel.
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