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MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE A PLEISZTOCÉN TALAJFAGYÁSI JELENSÉGEKNEK

dr. Karácsonyi Sándor -  dr. Scheuer Gyula.

Az építő tevékenységet megelőzően szükséges a beépítésre kerUlő terület Igénybevételi lehetőségének 

és feltételeinek megismerése. A vizsgálatok alapját képező feltárások rendszerint csak a tervezett lé

tesítmények egyes kritikus helyein végezhetők, míg a vizsgálati helyek közötti eltérések lineáris vál

tozását tételezzük fel. Bár köztudott, hogy a réteg- és facies-változások leginkább szabálytalanok, ennek 

ellenére két, egymáshoz közelfekvő vizsgálati hely közötti szabályos átmenet feltételezése az esetek nagy 

részében Indokolt és elfogadható. A település- és Iparfejlesztés korszerűbb létesítményei azonban a ta

laj igénybevételére szigorúbb feltételt szabnak, amelyek kielégítése széleskörű építésföldtani előmunkála

tot igényel. így fontos a talajfagy okozta rétegzavargások felismerése, hatásuk reális számitásbavétele Is.

( í )  Dolomite of thin stratification

Dolomite blocks 

( § )  Dolomile gravel of rock flour 

©  Rendzina 2m
-I

1. ábra Fagyaprozódás dolomit felszínen. 1.) Vékonyrétegzett dolomit) 2.) Dolomit blokkok)

3.) Kőzetlisztes dolomit morva) 4.) Rendzina.



I» A talajfagyásl jelenségek típusai és formál

A földtani és geomorfológiai szakirodalom a talajfagyási jelenségek alatt a pleisztocén glaciálisokban a 

periglaciális területeken lezajlott különböző folyamatok összességét értik. A talajfagy Jelenségek legszebb 

típusai hegységeinkberi és azok előterében, továbbá a dombsági részeken fordulnak elő. Ezen kívül 

teraszkavicsokban, sík és enyhe lejtőjű /homokos/ agyagokon, valamint laza üledékekből felépített lejtős 

felszíneken kialakult talajfagy formáidat ismerünk. Rendszerint a felső zónában, de egyes esetekben 

10-20 m-es üledékidei letakarva is kimutathatók Jelezve az egykori felszínt és az azon végbement folya

matot.

a. ) Fagyaprozódás-klfagyás. A pleisztocén Jeges kllmaíázisaiban a kőzetek fagyhatásra történő fel- 

aprozódása igen nagymértékű és általános volt. A megfigyelések szerint a kőzetrések és repedések 

mentén leszivárgó viz megfagyásának hatására egyes helyeken 10-15 m mélységig a szilárd kőzetben ap- 

rozódás- murvásodás történt. A kőzetek közül leginkább a dolomit, a mészkövek közül pedig a szarmata 

mészkő hajlamos a fagyaprozódásra /l. ábra/. A rétegzett kőzetek fagyaprozódása a réteglapok mentén 

ment végbe. A feltárások szerint a 3-10 cm vastagságú és 10-30 cm nagyságú réteg lapok fekszenek 

lazán egymáson kimozdítva eredeti településükből. Az egyes lazább, kevésbé kötött rétegek a fagyha

tásra durva kőzetlisztté estek szét, a keményebbek pedig klsebb-nagyobb darabokban váltak el.

A kemény kőzetek fagyaprozódását a kőzetminőség mellett egyéb körülmények /a hidrológiai viszonyok/ 

is befolyásolták. Az adott domborzati viszonyok között a viz a magasabb területekről a mélyebben fekvő 

részek felé szivárgott, ezért itt a kedvezőbb feltételek miatt ott alakultak ki túlnyomó részben fagyapro- 

zódási jelenségek. Ezért az ép kőzetek váltakoznak, fellazult kőzettörmelékes szakaszokkal.

b. ) Fagynyomás okozta rétegzavargás. A fosszilis tundra jelenségek legszebb és legváltozatosabb for

mái a laza kavicsos, homokos folyóteraszok felső 5-6 m-es szakaszán figyelhetők meg. Ritkábban dolo

mit törmeléken is előfordulnak fagyokozta rétegzavargások. Különösen a Duna teraszokban nagyon gya

koriak , de más folyókat kisérő kavicsos rétegekben is kimutatták előfordulásukat. A fagy folyamatok a 

korábbi meleg, csapadékos kllmafázlsban keletkezett talajokat - agyagos fedő képződményeket - befor

gatták a homokos-kavicsos rétegekbe /2. 3. ábra/. Az átforgatott rétegszakasz alatt a kavics zavartalan 

településű, fagyhatásra utaló jelenségek már nem figyelhetők meg. A teraszkavics háborítatlan alsó ré

sze rendszerint színben és szemszerkezetben lényegesen különbözik a zavart zónáétól. Az eredeti szem

cseösszetételt a talajfagy megváltoztatta, szemszerkezeti átrendeződés történt. Egyes szakaszokon a homok 

frakció teljesen hiányzik és csak kavics fordul elő, ill. a homok külön válva dusul fel. A fagyhatás a ho

mokos rétegekben szerkezeti átrendeződést, szorosabb illeszkedést is okozott.

c. ) Lejtős talaj folyás. A megfelelő klímaviszonyok mellett az olvadás-fagyás váltakozásának hatására a 

fagyott talajon talajfolyás indult meg /szoliflukcló/. A középhegységek lejtőin és a dombsági részeken ez 

igen gyakori volt és az irodalmi közlemények is arra utalnak /6, 7, 8/,. hogy a talajfolyással létrejött üle

dékek igen elterjedtek. Nagyobb arányú felszínalakító tevékenységet és anyaglehordást elsősorban az 

agyagos, iszapos rétegekből felépített lejtőkön találunk /4. ábra/. A talajfolyásból származó üledékeknek 

több fajtája különböztethető meg. Az egyik esetben párhuzamosan egymásra halmozott vékony rétegzett 

üledékek keletkeztek. A másik változatban az agyagos-iszapos talajok keveredtek kőzetdarabokkal, és 

homokkal. Ilyen tlpusu iledékek elterjedése a hegységl és dombsági részeken igen gyakori. A harmadik 

típusként különíthetjük el az agyagos és iszapos rétegek lassú mozgását és keveredése után >ölgytalpi 

felhalmozódását.

d.) A fagyott altalajon végbemenő lehordás. A hóolvadékvizek vagy a csapadék a fagyott talaj fel

ső részét felolvasztva intenzív lehordást tudott végezni. Ennek hatására olyan finom rétegzettségü Lile-
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É. D.

©
(D

Soil ©
©

Sandy gravel
(oritnUd on tho «dg««)

Silty sand C oarse sand

(3) Gravel of middle grain © Bowlder

® Sandy gravel © Talus material

© Gravel cemenled by chalk

2. ábra Fagyárkos rétegzavargás teraszfelszinen. 1.) Talaj [ 2.) Iszapos homok; 3.) Közép szemű 

kavics; 4.) Homokos kavics; 5.) Mésszel összecementált kavics) 6.) Homokos kavics;

/a széleken orientált/ 7.) Durva homok; 8.) Görgeteg; 9.) Lejtőtörmelék.

dékek alakultak ki, amelyek az egész országrészben Igen gyakoriak. Leggyakrabban homok, lösz és 

löszfrakclóju anyagok áthalmozása történt ilyen formában /5. ábra/. E csoportba tartoznak rétegzett agya

gos löszök, a rétegzett lejtő löszök és lösszerU Üledékek. Az agyagos löszök rendszerint igen finoman 

rétegzettek. A pár milliméter vastagságú homokrétegre homokos-agyagos réteg következik, majd iszap
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©
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©

Soil

Gravel string

Frost wedge filled with gravel 

Silty sand

Slight silty gravel in oriented situation of disturbed strata 

Sandy gravel of undisturbed strata

Am
—J

3. ábra Fagynyomás okozta rétegzavargás Duna teraszon. 1.) Talaj} 2.) Kavicszsinór; 3.) Fagyék 

homokos kaviccsal kitöltve; 4.) Iszapos homok; 5.) Zavart települési! gyengén homokos ka

vics; 6.) Zavartalan településű homokos kavics.

/lösz frakcióju/ következik. Ezek váltakozáséiból épül fel a rétegsor. A homokszemeket gyakran agyaghár

tya burkolja be, A rétegecskék minden Irányban a mai felszín lejtését követik.

A rétegzett lejtő lösz, és löszös frakcióju üledékeknél egyes esetekben a rétegzettség nagyon feltűnő, 

más esetekben pedig a rétegzettséget csak a talaj vékony réteglapokra való szétesése bizonyltja. Ezek 

általában a rétegzettlen rétegekkel váltakoznak. Szembetűnő Ilyen tipusu üledékeknél az, hogy az áthalmo

zott löszös rétegeket vékonyabb vastagabb, hosszan folytatódó homok, kavics, murva vagy kőtörmelék zsi

nórok tagolják. Gyakoriak a típusosnak látszó löszben elszórtan kavics vagy helyi kőtörmelék, mely szin

tén a lösz áthalmozottságára utal.
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@ Clay

4. ábra Lejtős talajfolyás. 1.) Talaj; 2.) Lősz; 3.) Talajfolyást szenvedett homokos agyag; 4.) Agyag.

JL A talajfagyások építésföldtani értékelése

Az előzőekben vázolt pleisztocén talajfagyási jelenségek többirányú és eltérő építésföldtani problémát okoznak, 

amelyek felderítése és mérlegelése esetenkénti körültekintő tevékenységet Igényel.

a.) Fagyaprózódás. A szilárd kőzet felső, néhány méteren - az építésföldtani vonatkozásban elsősorban je

lentős - szakasza vdtozóan fellazult, töredezett. A hézagok laza kőzettörmelékkel, vízzel és levegővel kitöl

töttek. A íagyaprozódás mértéke a kőzet tulajdonságának is függvénye, Így vannak jobban és kevésbé fella

zult szakaszok. Legérzékenyebbek a vékonypados jól rétegzett kőzetek és a dolomit. A felaprozódás mértéke a 

nagy tömböktől egészen a kőzetlisztig terjed. így egy rendkívül inhomogén változatos kifejlődésü zóna jött létre, 

anelyek fizikai tulajdonságai élesen és nagyon változóan térnek el az anyakőzet tulajdonságaitól. A legnagyobb 

eltérés az építésföldtani szempontból a hézagtérfogat megnövekedésében van, amelynek következtében egyenet

len a teherblróképessége, a terhelés hatására nagymértékben Is egyenlőtlenül nyomódik össze. Ezekre a kő-



12 -

- A  -----  A  ------ A  -----  A  —

----- A  ----- A  -----  A  -----  A

© Soil

© Loess

© Concretioned stratificated loess

Straífficated loess

© Loess of. loose dolomite

© Dolomite

5. ábra Rétegzett lejtőiiledékek rétegszelvénye. X.) Talaj; 2.) Lösz; 3.) Konkrédós rétegzett lösz;

4.) Rétegzett lösz; 5.) Dolomlttörmelékes lösz; 6.) Dolomit.

zetekre a talajmechanikában szokványos sUllyedésszámltások nem alkalmazhatók. A fellazulás eredményeként 

a kőzet vizvezetőképessége, a vízzel szembeni ellenállóképessége Is megváltozik, és további mállás! folya

matnak van kitéve.

b. ) Rétegzavargás. A kavicsos rétegben előforduló rétegzavargás szintén a felső 5-6 m-es zónát érhette.

A fagynyomás hatására a kavicsos rétegek a finomabb szemű fedőréteget áttörték és rendkívül szeszélyes 

és változó keveredés, ezen felül a fagyhatásra jelentős szemcseátrendeződés, frakció elkülönülés is bekövet

kezett. így vegyes szémcseösszetételü változó tömörségű és változó fizikai tulajdonságokkal rendelkező zóna 

képződött. Miután a különböző szélsőséges frakciók kerültek egymás mellé, amelyek minden építésföldtani tu

lajdonsága eltérő, Igénybevételük, terhelésük sok esetben rendkívül problematikus. Felismerésük nem mindig 

egyszerű a szokványos feltárásból a tényleges adottságokra következtetni nagyon nehéz, és rendszerint 

csak az építőtevékenység során derül ki, amely a tervezettnél költségesebb alapozási megoldásra vezet.

Főleg vonalas létesítmények víztelenítésénél és munkagödrök biztosításánál okoznak nem várt súlyos problé

mát.

Az említett problémákon felül a rétegzavargás a talajvíz kérdést Is bonyolítja és a finom frakció a fagyve

szélyességet /útépítés/ fokozza.

c. ) Fosszilis talajfolyások. Dombvidéken és lejtős területen a felső talajrétegek átázottsága /túltelítettsége/ 

következtében a lejtő Irányában történő elmozdulás következményei. Főleg agyagos, löszös, finom homokos

üledékekben alakult ki. Az elmozdulás során teljes keveredés következett be, Így nem az egyes állandó jel

lemzőkkel rendelkező rétegek a meghatározók, hanem a keveredés hatására átlagértékekkel lehet azokat fi

gyelembe venni. Rendszerint a megfolyt rétegek a lejtőlrányban klvastagodnak, ahol egyben a legnagyobb mér

vű a keveredés Is. Sok esetben az egykori fosszilis talajfolyásokat vékony fiatal üledékek takarják el, amelyek
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jelen adottságaik mélott illékonyak. A talajfolyást szenvedett rétegek anyaga heterogén, változó vizáteresz- 

tőképességgel, és talajüzlkal tulajdonsággal. Különösen szeszélyesek az egykori sárfolyások területei, mert 

nem megfelelő felismerés és értékelés esetén újból megindulhatnak, állékonysági problémát okozhatnak.

d.) Athalmozódás, A fagyott talaj felengedett felső részén lefolyó víz hatására a lejtőn finoman rétegzett 

üledékek alakultak ki. Leginkább löszös képződmények áthalmozódása következett be. Ennek következtében 

a löszös üledékek elvesztették korábbi kedvezőtlen tulajdonságaikat /roskadóképesség, makroporozltás/ és 

építésföldtani szempontból kedvezőbb tulajdonságuakká váltak. A furásminták fizikai elemzéséből ez a kö

rülmény nem derül ki, felismerésüket a rétegzettség /főleg a feltárásokban/ megkönnyítheti. A lehordásl 

utón a szemcsék szétválása a mozgás Irányában következett be, Így finomabb és durvább rétegek közbe

települése is gyakori /rétegzettség/. Tulajdonságaik azonban nemcsak egyértelműen javultak, a rétegzettség 

hatására a durvább közbetelepüléseknél a vizvezetoképesség jelentősen emelkedett.

UL Megállapítások

a. ) A pleisztocén talajfagy okozta hatások az érintett rétegek felső zónáiban következtek be, Így azok az 

építésföldtani jellemzőket és tulajdonságokat alapvetően befolyásolják.

b. ) A talajfagy hatások felismerése az előzetes vizsgálat sorén Igen nehéz, a jelenség észlelése legin

kább az építő tevékenység során válik lehetségessé /6. ábra/.

c. ) A talajfagyhatás okozta rétegváltozások inhomogén zónákat hoztak létre, amelyekben az általános al

kalmazott méretezési és számítási módok nem használhatók és esetenkénti egyedi megoldás kialakítását t- 

gényllk.

Soilmechanical profil ( a ) Actual settling potentialities U)

2 .

© Gravel

© Soil © Gravel embed in clay • © Silt

© Sandy gravel © Fat clay © Sandy gravel showing strong frost disturbance

© Silty gravel © Sill © Gravel clay plicated into the gravel layer

■ — Oeoih of a later trenchSoilmechanical profil (7) © Clay

—— ---- Boltom level of 1he trench 6

6. ábra Rétegzavargás előzetes talajvizsgálat és tényleges feltárás alapján

a.) Talajmechanikai szelvény,

1.) Talaj I 2.) Homokos kavics;

3.) Iszapos kavics; 4.) Agyag

ba ágyazott kavics; 5.) Kövér 

agyag; 6.) Iszap; 7.) Későbbi 

munkagödör mélysége.

b.) Tényleges teleptiléd. adottságok.

1.) Kavics; 2.) Iszap; 3.) Erős 

fagyzavargást mutató homokos ka

vics; 4.) Kavics rétegbe begyürő- 

dött kavicsos agyag; 5.) Agyag; 

6.) Munkagödör fenékszintjes
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cl,) Mivel a jelenség rendszerint csak az építés idején válhat ismertté a korlátozott lehetőségek a kedvezőt

len költséghatást még fokozottabban érintik,

e.) A pleisztocén talajfagy okozta rétegelváltozások jelenségére csak a közelmúltban figyeltek fel a kuta

tók, Az idevonatkozó Ismeretek még nem tekinthetők lezártnak és további elemző vizsgálatokat Igényelnek, 

így e jelenségek építésföldtani értékelése megközellthetőleg sem lehet teljes és főleg az érdeklődés felkelté

sét szolgálja.


