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1, Bevezetés
A különböző köz e ttu la j dón s%ck között Igen fontos szerepe van ez alak vált ozá- 
soknak is* Mindenanyag a különböző fiz ik a i állapotokban más alakot /méretet/ 
vesz fa l, melyet összefoglalva úgy jellemezhetnénk, hogy az anyag sűrűsége, 
faj súlya változik. Műszaki szemponból ezen változásnak kihatása elsősorban 
a méretváltozások szempontjából van szerepe, ezért a változás ok mérését é3 
megállapítását mindig a méretváltozás megfigyelésére szoktuk visszavezetni,,

A kőzet egy adott álla pótban /ide  beleértve a feszültségi, hőmérsékleti és 
vlztartalm i állapotot, hogy csak a legfontosabbakat említsük/ adott sűrűség
gel, a kőzetből készíte tt próbatest, vagy tömb adott méretekkel, nagysággal 
rendelkezik. Az állapot megváltoztatása a sűrűség megváltozását, és igy a 
méret és az alak változását vonja maga után. Az összeálló kőzeteken -  Helyek
rő l ezen össze foglalásban beszólni óhaj tunk -  a méret és alakváltozások v i
szonylag igái kicsinyek, csak Igen nagy pontosságú mérőberendezések segítsé
gével határozhatók meg« Éppen őzért hosszú időn keresztül e kérdéssel alig  
foglalkoztak, habár a kőzetek általános jellemzésére és egyes felhasználási 
módjaira so Ideal inkább jellemző., aint igen sok egyéb vizsgálat®

A feszültségi á l lapot ,  a hoaériiéklet és a v izt art alom együttvéve határozzák 
meg a kőzet vls elko <iém  10 aluián. az e lü lt ozások egy nagyságrendbe is  eshetnek, 
bármilyen vizsgálatkor és elemzéskor mindhárom tényező figyelembe veendő»
A kőzet műszaki felhasználásakor -  akár szálban álló kőzettel, akár pedig 
eredeti helyéről kiemelt kőzettel állunk szemben -  elsősorban a feszültség- 
változás mértékadó és a, hőmérsékleti és viztartalm i tényezők változása lé 
nyegesen lassabban kisebb sebességekkel történik»

Készült az HKME Ásvány— és Földtani ürzaszákam»
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A kőzetek tula j dons ágidnak megismeréséhez a tényleges, felhasználáskor meg
lévő körülmény ak között, valón in t láb oratóriumokban szükséges vizsgálatokat 
végzünk« Ezek közül a tényleges körülnények közötti megfigyelés a valóság
hoz hűbb képet n y ú j t ,  d e  k i v i t e l e z é s e  l é n y e g e s e n  bonyolultabb, drágább és 
ezért sokkal több p é n z b e  is  kerül. A viz3gáluták Jórészét ezért laboratóriunban 
szokták végrehajtani, szánolva azzal, hogy a laboratóriumi vizsgálatok modell- 
törvénye számos uj bizonytalansági tényezőt ro jt magában. A laboratóriumi 
vizsgálatok során a szükséges hőmérsékleti viszonyokat és víztartalmat a 
valósághoz hűbben lehet e lő á llítan i, a nagyobb nehézséget a feszültségén* 
pót megközelítése je len ti.

2, A kőzetek tulajdonságai és az alakváltozás kapcsolata általában.
A kőzetek a valóságban mindenképpen összetett feszültség! állapotban vannak, 
ezt a feszültség! állapototv a laboratóriumi méréseknél nem lehet e lő á llítan i. 
Ezért általában arra kell törekedni, hqgy az alakváltozási tulajdonságokat 
többféle tis z ta  feszültség! állapotban határozzák meg és a valóságot ezek 
együttes megfigyelésévei,szuperponálással közelítsék meg. Az alakváltozás 
folyamat, melyet egy határértékkel  je l lemezni nem lehet. A folyamat lefu
tása függ egyrészt az állapotot meghatározó körülnégyektől, másrészt pedig 
a kőzet saját tulajdonságaitól. Azonos körülmények /és  azok azonos változása/ 
esetéi a különböző kőzetek más és másképpen fognak viselkedni és ezért e 
tulajdonságokat Csákiakkor vizsgáljuk helyesei, ha azokat a kőzettani tu la j
donságokkal közvetlenül összevetjük.

2.1,, A hőmérséklet hatása az alakváltozásra
Az alakvált ozás legegyszerűbben a hőmérséklet-változás hatására jellemezhető; 
a hőmérséklet növekedése kőzeteken minden esetben sűrűségcsökkenést / té r 
fogatnövekedést/ okoz. A víztartalom növekedése -  amennyiben hatása van, -  
szintén a kőzetsürüség csökkenését okozza. A feszültség növelése általában 
sürüségnövekedést okoz. Nyomás hatására tehát összenyomódás következik be3 
mely azonban csak minden oldali /hidrosztatikus/ feszültség! állapotban 
egyértelmű, egyébként pl. egyirányú nyomás esetén a nyomás irányával párhuza
mosan összenyomódás,, arra merőlegesen ‘viszont tágulás következik be.

Ezek a hatások csak a kőzet egészét elemezve tárgyalhatók egyértelműen. Ha

- 3 o * .
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azonban a kőzeteket alaposan megvizsgáljuk, akkor megállapithatjuk, hogy 
azok ásványokból állnak, ezek pedig valamilyen rendszer alapján /ez t a 
rendszert szövetnek nevezzük/ építik  fe l a kőzeteket. A kialakult és egysé
gesnek tdcinthető szöveteket a keletke zéssel egyldőben vagy a későbbiek 
során elváltozások érhetik, melyek repedésekben, esetleg törésekben nyilvá
nulnak meg. Ez utóbbiak hatására jön lé tre  a kőzet szerkezete.

Az alakváltozás megfigyelésekor sorra elerae-íünk kell az ásványok, a szövet 
és a szerkezet szerepét, mert ezek eredője szabja meg a kőzet alakváltozási 
folyamatát,

2.2, A_kőzetalkotó ásványok alakváltozása

A kőzetalkotó ásványok az összeálló kőzetekben víz hatására általában nem 
szenvednek elváltozást, Így ezt a hatást figyelmen kívül lehet hagyni. Nagy 
mértékű a hőmérsé kletváltozás szerepe» Az ásványok a hővel szembai sok eset
ben rendellenes viselkedósüek; pl» a k a lc lt a hőmérséklet növekedésével hossz- 
tengelye mentén megnyúlik, az erre merőleges melléktengelyek irányában össze- 
huzódlk, az eredő térfogat viszont nő, a sűrűség osokkén, A kfnőrséklet vál
tozásakor a szövetbe ágyazott ásványok külön-külön igyekeznek mozogni. Ennek 
a törekvésnek az ásványok egymáshoz viszonyított kötési szilárdsága á ll  ellen, 
Így a kőzet belsejében belső feszültségek i3 ébrednek. Ha egyetlenegy ásvány
ból álló kőzetet vizsgálunk, úgy megállapíthatjuk, hogy a kőzet eredő fa jla 
gos térfogatváltozása lényegesen kisebb, mint az ásványok átlagos fajlagos

>
térfogatváltozása, a különbség pedig annál nagyobb, mennél nagyobb a kőzetek 
hézagtérfcgata., Az ásványok sa já t alakrváltozása felemésztődik a hézagokban.
Jól látható ez az alábbi példán;

hosszmenti fa j i . hézagtérfogat
hőtágulás %

rlo~
kálóit 16 0
márvány 12 1,1
tömött mészkő 8 2.2
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Az ásványok feszültség! állapota ezzel szénben egyértelmű: feszültség
növekedéssel térfogatcsökkenés következik be« Ezt a jelenséget, különösen 
pedig ennek szabatos mérését nagymértékben zavarja az ásványok hasadása, 
amely az alakváltozás folyamatában hirtelen , ugrásszerű változást jelent* 
Olyan kőzetek, melyben igen sok a hasadó ásvány, egész különlegesen v isel
kednek, Ahol azonban a szövet tömött és a hasadás az erős kötés miatt aka
dályozott, a hatás nem, vagy alig  észlelhető, A hasadó ásványok húzás vagy 
h a jlitá s  során mennek igen könnyen tönkre,

Az ásványok mállottsága viszont nagymértékhen befolyásolja a kőzet v ise l
kedését, Ezért ezt fe lté tlenü l mindig meg kell figyelnünk. Gyakori eset az, 
hogy az ásványok egy része m állott, mig más részük nem, vagy az egyös ásvá
nyok a mállottság különböző szakaszaiban vannak, így a mértékadó ásványok 
állapotát kell megfigyelnünk,

2*3, A kőzet  szövetének hatása az^alakváltozásra

A kőzet szövetének igen nagy a szerepe az alakváltozások során is . Általában 
mondhatjuk., hogy különböző ásványokból álló . de azonos szövetű kőzetek tu
lajdonságai közelebb állnak egymáshoz, mint azonos ásványokból álló , de kü
lönböző szövetüeké, A szövetnek műszaki szempontból való jellemzése azonban 
nem egyszerű feladat, a szövet matematikailag nehezen értékelhető, különösen 
a főbb szövettípusok elválasztása nem lehetséges szabatos eszközökkel, így 
bármilyen összehasonlítást, számítást csak egy-egy szövetcsoporton belül 
lehet jó l végezni,

A szövet elemzésekor megállapíthatjuk, hogy a kőzetüveg kevésbé hajlamos a 
térfogatváltozásra, mint az egyes ásványok* Általában az apróbb ásványok 
/p l. alapanyag/ kevésbé térfogatváltozók, mint a nagyobbak«

3 ./ Egyirányú nyomás hatása

3.1«- Az alakváltozás összefüggése a kőzettulajdonságokkal

A legrégebben ismert kőzetsajátság, nár Bach / 1 / is  emlitést tesz kőzeteken 
végzett v izsgálatairól. Részletesen foglalkozott e kérdéssel Horváth József 
kollégámmal közösen i r t  cikkünk /2 /, Az 1 , ábrán egyirányú nyomás hatására
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Nyomási alakváltozási görbék típusai

1 Hirtelen törő kőzet

2 ■ Szétmorzsolódó kőzet

1 ábra.



■

hosszirányú alakváltozások megoszlása a próbatest hosszában.

2. ábra.
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bekövetkezett alakváltozás görbéket raktunk f e l ,  a kőzetet törésig te r 
heltük, A kőzeteken az alakváltozási görbe a lu lró l hézve kezdetben dom
ború, és igy nem egyezik meg az egyéb építőanyagok tulajdonságaival. Ez 
a kérdés sok v ita alapja volt, de az ismételt mérések is ezt bizonyítják« 
Kezdeti, /erősebben görbült szakasz után a görbe többé-kevésbé kiegyene- 
sidik. Hirtelen törés esetén, szilárdabb kőzeteken az alakváltozási gör
be egy ponton megszűnik, anélkül, hogy a törés b ekövette zését té rn i is  
jelezné.

Kevésbé szilárd  kőzetekai a törés közelében a görbe ellaposodik és a törés 
közelében a vízszinteshez közelit, a folyás állapotába kerül*

Hosszabb próbatest esetén már jó l megfigyelhető, hegy az alakváltozás nem 
egysiletesai oszlik ‘el-a kőzet hosszában: a felfélcvési felületek közelé
ben nagyobb mérvű, a ttó l távolodva a középtájon ?gy minimum felé ta r t 
/ 2« ábra/. Ez annál jobban figyel.hető meg, mennél nagyobb a kőzet hézagtér
fogata, Különösen jó l észlelhető salakos bazaltokon9 Hasonlóképpen a hézag
térfogatta l van összefüggésben az eddigi vizsgálatok szerint a kőzet alak- 
változási görbéjének görbülete is  s nagyobb hézagtérfogat esetén nagyobb a 
görbület is .  /Nem számítjuk azt az esetet, amikor megmunkálási, ille tő leg  
folfekvési hibákból adódik az eltérés,-abban az esetben, ha a mérést a te l
jes hasábhosszon végezzük, nem annak egy részén/. A hossz- és keresztirányú 
alakváltozások együttes megfigyelése csak akkorvszabatos, ha a próbatest 
nem karcsú. A hossz- és keresztirányú alakváltozások viszonya /Poisson-szán/ 
csak okkor állandó, ha a próbatest közeláll a kocka-alakhoz,

A kőzet szövetének irányítottsága csak kismértékben v á lto z ta tja  ezt a kőzet
tulajdonságot. A kőzetek hé zagt órf ogatarak növekedésével az alakváltozási 
képesség is  növekszik. Az összeálló törmelékes kőzetek kötőanyag /p l. ho
mokkövek .esetén/ szintén csökkenti a térfogatváltozási képességet,
* (
A kőzet szövete e ^  nagyobb, köze tegységen belül többé-kevésbé állandó, ezért 
az alakváltozás eloszlását is többé-kevésbé egyenletesnek tételeznénk fel* 
Ennek ellenére a kőzetek: legnagyobb részén ezt nem észlelhetjük; ráért a kő
zet szövete mellett annak szerkezete is lényeges hatású. Szerkezet a la tt
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szoktuk azokat a táryez-őket összofoglaknij mélyek általában a kőzet kelet
kezése,, megszilárdulása után alakították tovább a kőzeteket, Ide soroljuk 
a kihűlés okozta összehúzódásból származó elválásokat, a leülepedés körül- 
méry eiben bekövetkező változások okozta rétegződést, valanipt a mechanikai 
hatásra lé tre jö tt  repedés eket / l i t okiázisokát/» Ez utóbbiak mentén gyakran 
elmozdulás is  lé tre jö tt ,  ekkor sok esetben a kőzet maga i s  elváltozott szö
vetében Í3«

A szerkezet a kőzet folytonosságát és szövetét rag szakit ja» Amig a kőzet
alkotó ásványok dLoszlása a kőzetben tobbé-kevésbé sta tisz tikus, Laok ha
tása tehát a kőzet kvázi-izotrópiáj át eredményezi /e  szempont bői a kőzete
ket nem lehet anizotropoknak tekinteni, mert műszaki sajátságaik nem függ
nek lényegesen az Í rá s o k tó l/* A szerkezet befolyása igen lényeges és az 
irályoktól való nagymértékű függést eredményezheti, Amig a repedésmentes 
kőzetet nagyobb tömegében is  kvdzi-izotrőpnak tekinthetjük, a szerkezeté
ben zavart, "szakaszos " kőzet mindenképpen anizotróp. Az anizotrópia több
féleképpen jelentkezhet, do eredményezheti a kőzet alakváltozásának felemósz- 
tődését is .  Pl« ha az egyirányú nyemóf eszült ség irányára merőlegesen ny ilt 
repedések húzódnak, akkor ößszenyomódáo hatására esetleg ezek a repedések 
zárulnak, anélkül, hegy a további kőzettönogekre feszültség adódna át« így 
értelmezhet ők azok a jelenségek, amikor a feszültség igen rövi d távon fe l
emésztődik, habár a számítások szerint ez nem lenne lehetséges,.

Megemlítjük, habár részletesen tárgyalni nem á ll  módunkban, a zúzott halma
zok alakváltozási kérdését. Vasúti ágyazatok, útpálya-szerkézetek kőanyagá
nak alapvető feladata, hegy az alkalmazott terheléssel szemben többé-h evésbe 
rugalmasain viselkedjen, E tulajdonság jelentős részben a zúzottkő rugalmas 
halmaz-tulaj d cm3 ágain alapszik« A zuz.ott halmaz alakváltozásában azonban a 
kőzet s já t alakváltozásának viszonylag csekély a. szerepe, összenyomódás ese
té i  ugyanis a szemnek előszcr belső átrendezáiésokövétkezik be, nagyobb fe
szültség esetén esetleg az elek, csúcsok letörödeznek, ezek azonban legalább 
két nagyságrenddel nagyobb olajváltozást eredményeznek, mint a kőzet saját 
alakváltozása«» így ennek hatása csak különleges esetekben veendő figyelembe*
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nyomás hatására.
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3,2, Az alakváltozási folyamatok jellemzése

Mint már emlitettük, a kőzetek alakváltozása a körülmények változását 
követő folyamat, melyet tehát egy határértékkel jellemezni nem lehet« Az, 
hegy a kőzetek alakváltozási folyamata nem fe le l meg a Hooke-törvénynek*
Ezt a sajátságot elsősorban a nyomási alakváltozásra ismerték fe l, és ha
zai kőzeteinkre sok vizsgálat alapján bebizonyosodott. Az alakváltozási 
görbe többszöri ismételt terhelés és tehermentesítés hatására legtöbbször 
non mozog azonos görbe^ágan, egyes esetekben az eltérés igen nagy lehet, 
nagy a maradó alakváltozás, /3 « ábra/ Egy kőzet ismételt alakváltozási 
görbéje tehát matematikailag sem mindig kezelhető szabatosan, e'zórt’az a- 
lakváltozási folyamatot a legjobb mindig a görbével ábrázolni, a szükséges 
adatokat arré l lehet a legkönnyebben leolvasni,

A láb orator iuml próbatesteken végzett vizsgálatok eredményei összefogásé 
a szálban álló kőzet tulajdonságaival további tisztázásra , számos vizsgá
la tra  vár,

A kőzetek víztartalma neme sok a szilárdságot, hanem az alakváltozási képes
séget is  növeli« Általában a legkevésbé a k iszá ríto tt próbatestek térfogat- 
állondók, a víztartalom nagyságával arányosan változik az alakváltozás mér
téke, Különösen nagyobb hézagtérfogatu, lazább kőzeteken /p l, durva mészkő/ 
lehet igen nagy a különbség*

4» Egyirányú húzás hatása__
Nem lohet a nyomással kapcsolatban elmondottakat előjelváltással alkalmazni 
a huzási alakvált ozás okra. Mint szilárdsági tulajdonságot a huzó szilárd
ságot sok esetben abszolút szilárdságnak szokták mondani, mert értékét a 
vizsgálat külső körülményei lóriig esen kisebb mértékben befolyásolják, mint 
az egyéb vizsgalatok serén. Az alakváltozások megfigyelésékor is  megálla
píthatjuk, hogy húzás esetén kisebb az előbbiekben tárgyalt hatások befo
lyása: a próbatest alakja, karcsúsága sem a hosszirányukén pedig a ke
resztirányú alakváltozfet nem befolyásolja nagyobb mértékből. Az azonos a— 
nyagu, de különböző bezogt térfogatú kőzetek vizsgálatakor a tömött részre 
számított fajlagos alakváltozás nagyjából azonos. Az alakváltozási görbék
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Eruptiv kőzetek hosszirányú alakváltozása központos húzás 
hatására

1 gránit -  Mórágy
2 bazalt -  Zalahaláp 
3- bazalt -  Uzsabánya

4 ■ andezit -  Dunabogdány 
5- andezit -  Szakoly a 
6 ■ andezit -  Tally a 

7•' diabáz -  Szarvaskő

4 ábra.



görbülőte lényegesen csekélyebb, nint nyomás eaötén és a görbület mindkét 
irányban felléphet, do igen sok esetben egyenesnek tekinthetőt, / 4 «ábra/ 
Ismétlések során a nagyobb hé zagt térfogatú, kevésbé szilárd kezetektől el
tekintve, nagyi ától aísbnos ágon mozog, és igy nagyjából rugalmasnak te 
kinthető* A víztartalom hatását szintén csak a negyobb hézagtérfogatu fa j
tákon lehet észlelni, tömőttebb kőzeteink általában nem változtatják  alak
változási képességüket, víztartalom-változás hatására.

5» Hajlító les zültoég hatása
A kőzeteken csak igen ritkán figyelik meg ezt a jelens% et, habár igái sok 
következtetésre adhat alkalmat. Nehézségét je len ti, hqgy az alakváltozás 
mértéke nem határozható meg olyan egyszerűen, mint nyomás és húzás esetén, 
hanem a támaszközök és karcsúság hatását kiküszöbölendő a rugalmas szál 
görbületét adjuk meg alakvált ozásként a feszíiltségváitozás függvényében, 
így az alakváltozási gö!rbea ha hasonló alakú is , egészen más fiz ika i é rte l
met takar. Húzás és h a jlít  ás esetén az alakváltozást novezetlen szám, i t t  
pedig mm”' dimenzióju görbület adja meg. A mérésnek sokkal több nehézsége 
van. Az eddigiekkel szemben sokkal bonyolultabb az Összehasonlitás: a kar
csúság w támaszköz erőholysat téy leg es  befolyása a gyakorlatban, durva ke-*/7
zelitésként használt >. « képlettel nem köz ot lie tő , igy csak e tényezők kis 
változása esetén hasonl.ithatók különböző mérési eredményi: össze,

A mérés eket részben zavarja os is , hegy a tára sz okon, ill©i5ieg a toharát- 
adó élen a késetek benyomódnak, Ez még nagyobb szilárdságú kőzeteken, pl. 
bazaltokon Í3 észlelhető zavart cl:czv durva mészkövek vagy vulkáni tufák e- 
setén viszont az eredményt teljesen negvóltoztatliat ja , így vagy olyan mérési 
módszer alkalmazandó, melyet a boiyonódd3 nem zavar, vagy pedig a benyonédás 
mértékével kor.rigálni k e ll eredméry einket0

A h a jlitá s i alakváltozási görbék és a. kőzetek kőzettani tulajdonságai között 
határozott és egyértelmű összefüggést lehet feL ismerni, A tulajdonságokat 
azonban csal: egy-egy kozstcsoparton bedül lehet értelmezni: az összefüggé
sek csak egy szöveti típuson belül, számíthatok, A különböző szöveti típusok
eredményei nem vethetők össze.
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Karbonátos kőzetek hajlítasz alakváltozási görbéi 
(vízszintes tengelyen a görbület változása)

1 forr ás vízi’ mészkő -  Suttá
2 tömottmészkő -  Tardos
3- tomöttmészkö -  Siklós

4- tomottmészkó -  Nagyharsány
5 budai márga -  Üröm
6 ■ márvány -  fíakara

7 •' durvamészká - Sóskút
8 ■durvamészká -

5. ábra.



kg
/c

m

1Qr k

1 ■ Ep ] siklósi tömött mészkő hajlítási alakvól-
2 Repedezett I tozási görbéje

6. ábra.
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Azonos szöveti viszonyok ás hozzávetőlegesen azonos ásváryi összetétel 
esetén elsősorban a kőzet nállottsága határozza neg a tulajdonságokat: a 
mállóttabb ásványokat tartalmazó, rosszabb megtartású kőzet merevsége 
csökken, alakváltozási képessége nagyobb lesz. A kőzet szemnagysága nö
vekedésével a merevség osökkem. Az Igen apró szemű, esetleg üveges alap
anyagot tartalmazó kőzetek merevsége lényegesen nagyobb, mint az azonos 
anyagú, de nagyobb ásvány ólat tartalmazóké. Különösen a különböző mészkő
fajták  esetén Iá ié t ezt jó l megfigyelni* ahol a kalcitkrlstályok és a ki 
nem kristályosodott köztesanyag viszonya igái tág lmtárok között változik.
Az 9, ábrán különböző mészkőfajták alakváltozási görbéit tüntettük f e l ,  
megjelölve a kőzethez tartozó kristályosodottsági értéket, a kalcitkristályok 
%-<ís mennyiségét.

Hasonló helyzetben mint a köztesonyag a mészkövekben és az alapanyag a mag
más, eruptiv kőzetekben van a homokkövek kötőanyaga, A kötőanyagszegény ho
mokkövek merevsége csökken. Ez is  hozzájárul ahhoz, hogy az itakolumit kéz
zel is  hajlítha tó , E kőzet szemcséi a fogaskei ék fogaihoz hasonlóan érin t
keznek, a kötőanyag csekély mennyisége pedig a kismértékű mozgást Iáietővé 
tesz i.

A kőzetek szövetében fellépő anizotrópia csak igen r itk a  esetben észlelhető, 
amikor igen határozott a befolyása a kőzet viseltedésére, a legtöbb kőzetből 
különböző irányokban kivágott próbatestek egymáshoz a v izsgálati szórásnál 
kisebb mértékű e lté rést adnak. Sokkol nagyobb szerepe van a kőzet le^cisebb 
repedéseinek is ,  akár szénnél láthatók, akár csak mikroszkóppal mutathatók 
k i. Különösen jó l észlelhető ez azon mészköveken, amelyekben a repedéseket 
utólag valamilyen ásvány /p l, k á ló it/ tö ltö tte  k i. I t t  az alakváltozási 
görbe kezdeti szakaszán az ép és a repedt kőzet görbéje egybeesik, egy, je l
lemző határ túllépése esetén azonban szétválik és igen hamar e lé ri a törést 
/ 6, ábra/

A víztartalom hatását csak a nagy hézag térfogatú, lazább kőzeteken /p l .  vul
káni tufák, durva mészkő/ lehete tt megfigyelni, oly módon, hogy azonos fe
szültségre a víztartalom növekedésével nagyobb alakváltozás jellemző, a kő
zet tönkremenetelő azonban nagyrészt egy kritikus alakváltozás elérésekor kö
vette zik be.
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A kőzetek egy résziben, a váz ta rt álom—változás alakváltozást okoz» E cso
portba nagy hézegt érfoga.tu, laza szövet ü, esetleg agyagásványokat is ta r 
talmazd kőzetek kezűinek«. As összeálló kőzetek közül vulkáni- tufák, margak, 
durva mészkövek sorolhatók Ide? E kőzetek alakváltozása nagyságrendben is  
nagyobb, mint az egyéb hatásokra» Az alakváltozások létrejöttében osak kis 
mértékben van szerepe az ásványok tényleges alakváltozásának /pl« agyagás- 
■ várfok/, nagyobb részt a kap illáris erők hatásának tudható bs„ Különösen 
fontos fa lazati kőanyagok esetén, ahol az ismételt térfogatváltozás hozzá
járu l a vakolat ledobdsíhoz»

7» A hőmérséklstváltozás hatása
A hőmérséklet-'fáitozást tekinthetjük oly mádon, hegy csak a fagypont fe
l e t t i  hőmérsékleten v±sgáijük a közieket, ille tő leg  fagypont a la t t i  ■'vizsgá
latok során száraz próbatestekkel dolgosunk, ez esetbm a kőzet sa já t alak- 
változását figyel.hot jük meg, mely az. ásványok hőtágulásának a hézagok mennyi
ségével csökkenteti eredője» A viszel többé-lcevésbé tü l i te t t  kőzet fogyása 
esetén az alakváltozást vagy ennek jó részét a képződő jég időzi elő, mely a 
kőzetet szét feszíti»

A jágnentes v l  re gálát okra vonatkozóan megállapító ttuk már, hogy egy ásvány
ból álló kőzet esetén, a hézagtérfogat növekedésével csökken az eredő hotá-i
gulás, mert az oLakváltozások egy része a hézagok zárásával felemésztődik«
A hŐtdgulásokozta alakváltozások rigón fontosak a kőzetek tönkremenetelében, 
elsősorban azonban nem az alakváltozás tényleges abszolút nagysága, hanem 
az egyes ásványok egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg« Azon kőze
tek, ahol különböző .orientációjú .és Igen különböző liőtágulási együtthatójú, 
nagyszerűi ásványok ülndc könnyen szétnorzsolódnak /p l , g rán it/c

A hő tágul, ás mértéke kőzeteinken általában '1-2 nagyságrenddel a la tta  marad 
a feszültsógváltozá3 következtében beálló alakváltozás szánértékének. így 
ennek tényleges hatása elsős őrben a mállás szempontjából lényeges, mert 
esek a kis alakváltozások is  elégségesek arra , hegy sorozatos ismétlések, 
esetéi a kőzet szövetét meglazítsák és igy a szemcsék szé+^sését előidézzék.
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Nagy hézagtérfogatu kőzetek alakváltozása a fagyasztás 
hatására (fagyott állapotban mérve)

1 : rioHttufa -  Bodrogkeresztúr
2 •' andezittüfa -  Gyöngyös -farkasmá/y

3 ■ durvamészkő -  Sáskát ( lassú fagyasztás)

4 ■ durva mészkő -  Sóskút (gyors fagyasztás)

Z ábra.
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A fagy hatása eddig sokkal kevésbé került közvetlen vizsgálatra, kőzete
ink egy részénél viszont igen lényeges jelenségeket figyelhetünk meg, A 
kőzetben megfagyó viz .jéggé válása térfogatnövekedést is  igy belső fe
szültségeket okoz. Ha ez a kőzet szilárdságát nagyságrendben e lé ri, ak
kor a fagyáskor a kőzet tágulása következhet be. Ez az eddig Ism ertetett 
folyamatokkal szemben i®n kevéssé visszoalakitható /irreverz ib il i s / ,

A fagyasztás okozta térfogatváltozásban Igen nagy különbséget találhatunk 
a nagy és kis hézagtérfogatu kőzeteken, Airdg a kisebb hézagtórfqgatu kőze
teken legtöbbször nem is  lehet észlelni ezt a folyamatot, addig a nagyobb 
hézagtérfogatu kőzeteken, p l, vulkáni tufákon, durva mészköveken az alak-* 
változás számértéke jóval nagyobb, mint amit a hézagok egyszeri megfagyá- 
sával magyarázhatnánk. Ha a természetet követve a kőzetet ismételt fagyás
ié i engedés folyamatnak vetjük alá, akkor az agyagokhoz hasonlóan i t t  is 
jéglencse-képződés figyelhető meg: a kialakult jéglencse helyét kismérték
ben tá g itjaB később már nagyobb mennyiségű viz ú jra  nagyobb lencse képződé
sét seg iti elő,

A k is és nagy hézagtérfogatu kőzeteken a fagyás le fo g ása  is egészen más.
Az előbbiekben a vízzel t e l i t e t t  hézagok lassan, egyenletesen fagynak át 
az áthttlássel párhuzamosan. Nagyobb hézagtérfogatu kőzeteken ezzel szemben 
a fogyáskor a ?, ábra szerint először egy fagyott kéreg alakul k i, melyen 
belül a viz 4° alá hülésekor állandóan tágul és igy a kérget belülről & - 
s z it i .  Ha a fe lü le ti  jégkéreg elég szilárd  és a kőzet saját szilárdsága 
is  megfelelő, akkor lm feszültség a la t t  is , de törés nélkül mégis bekövet
kezik a megfagyás, Ha a jégpáncél a >%lső feszités következtében felreped, 
akkor a benne levő, már tulhütött viz hirtelen megfagy. Ez a folyamat több 
ismételt fagyd3 esetén egymásután is  felléphet,, A jégkéreg szilárdsága sok 
esetboa lényegesen nagyobb, mint a kőzet sa já t szilárdsága és igy a kőzet 
ellenállására a kialakuló jégpáncél vastagsága lehet mértékadó, ami viszont 
a fagy ás sebességének függvénye. Ezért lá tsz ik  valószínűleg sok olyan kőzet a 
valóságban fagyállónak, amely o. gyors laboratóriumi fagyasztások során 
tönkrement.
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A 7# ábrán a fagyott állapotban mért alakváltozást láthatjuk« Megfi
gyelhető, hogy a látható ropsífc's megjelenése e lő tt az alakváltozási 
görbén törés következik be« ez 2.-3 fagyasztással jelentkezett előbb.
Jól láthatjuk a sóskúti fiurvamészkő vizsgálata során a fagyasztást se
besség befolyását. Eszerint megállapítható pl, hogy a szabány szerin ti 
fagyállósági kritériumot is változtatni lehet a fagyasztás sebességének 
változtatásával; a sóskúti durva mészkő mértékadó szétfagyása például 
gyár sfagyaszt ás után a 80 ismétléskor,, lassú fagyasztáskor pedig csak a 
18 ismétlés seren következett b:jq

8« Összefoglalás

Megállapítható tehát, hegy a kőzetek alakváltozási tulajdonságai nagy
mértékben változnak a kőzettani tulajdonságok szerin t, A víztartalom be
folyása csak a nagy hézegtérfogatu kőzeteken jelentős. Ez utóbbiak a fagy 
hatására képződő jég miatt is változtatják  alakjukat. Az alakváltozási gör
bék alakja e lté r az egyéb építőanyagok görbeulakjaitól.
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