
48  -

KÖZÉPSZERKEZETI ELEMEK /DISZLOKÁCIÓK/ KŐZETÁLLÉKONYSÁGI JELENTŐSÉGE

Szlabóczky Pál

1. A földtani szerkezeti elemek felosztása

A földtani szerkezeti elemek - jellemző méreteik nagyságrendje alapján — három csoportba oszthatók:

- /1 0  m/ - /kit/ nagyságrendilek a nagy szerkezeti elemek, a klasszikus földtani értelemben vett egyes tekto

nikai törésrendszerek, geomorfológiai elemek távolságai. Ezek építésföldtani hatását általában a földtan vizs

gálja;

— /cm/ - /m/ nagyságrendűek a középszetkezetl elemek, a mechanikai értelmezésű Mohn-féle törési rendszerek 

/litoklózisok/, réteglapok, fosszilis csúszási lapok, közbetelepülések távolságai.

Ennek vizsgálata a mémökgeológia feladata;

/mn/ és ennél kisebb nagyságrendűek a kis szerkezeti elemek, a kőzetek /talajok/ alkotó szemcséi, ásványai, 

koagulált morzsái, a köztük kialakult pórustér Jellemző méretei. Ezt vizsgálja a talajfizika.

A tanulmány a középszerkezeti elemeknek /mint földtani jelenségeknek/ az építésföldtani hatását vizsgálja Ma

gyarországi tapasztalatok alapján, kvalitatív módon, csak fiatal korú földtani kőzetekben. Utóbbi alatt laza, vagy 

alig cementált neogén és kvarter üledékeket értünk: sekély tengeri homokos, agyagos, tufltos Uledékösszleteket, 

szárazföldi agyagokat, löszöket.

2. A középszerkezeti elemek jelentősége

Az építési célú kőzetállékonysági vizsgálatok legtöbbször homogén, kvázi izotróp kontlnuumnak /egységes masz- 

szának/ tekintik a deformálódó kőzettömeget.

A rréretezések alapja a T « Ö tg cj> + c Mohr-féle törési feltétel, ahol az egész kőzettömeg állékonyságát az e- 

lobbi értelmű massza tj> -vei és c-vel jellemzett belső ellenállásából vezetik le, úgy mlndha a terhelést a klsszer- 

kozeti elemek vennék fel

A betűk jelentése: T~ = nyiró /csúsztató/ feszültség 

(5 m normál /derék/ feszültség 

<j> m belső súrlódás 

c m látszólagos kohézió.

A. mélyépítő rrémöki gyakorlatban állékonysági kérdéseket okozó 100 — 10 000 m nagyságrendű föld /további

akban kőzet/ tömegekben a fellépő külső deformáló erők hatására a tönkremenetel nem a kisszerkezeti, hanem 

a középszerkezeti elemek mentén indul meg. Ennek általános mechanikai oka az, hogy utóbbiak mentén a kő

zet belső ellenállása kisebb, mint a massza belsejében, mivel d> < ó ; c < c ; és iöy 7~ *<£. ‘T  , ahol* p m u p L m
p index az általában sik formájú középszerkezeti elem tényezőit, m index a massza, a kisszerkezeti elem té

nyezőit jelöli.

Az előbbi alapvető megállapítás nem szorul különösebb bizonyításra. Nyilvánvaló, hogy ha egy elemi részekből 

/szemcsékből, ásványokból, koagulált morzsákból/ álló massza bármilyen kis vastagságú, de összefüggő hézag

felületet, /törési síkot/ tartalmaz, e mentén az elemi részek egymásba kapcsolódásából adódó belső ellenállás 

már kisebb lesz, mint a folyamatos anyagban. Csökken a szemcsék felfekvési felülete /</> m f (dP/dA)/ és a 

különféle vonzások hatása /c*f (drn)/.

A betűk jelentése: P * külső erő 

A - hatásfelület 

r - elemi részek távolsága 

n - hatványkitevő
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így tehát a közettömegne ható terhelés nem a irassza, hanem a középszerkezeti elem /továbbiakban diszloká- 

ció/ belső ellenállását győzi le és a tönkrenenetei ezek mentén indul meg. Vagyis a kőzettömegben a deviátor 

feszültség már a massza törési határgörbéiének elérése előtt törést hozhat létre.

A mechanikai szemlélet mellett a diszlokáclók állékonysági hatásánál igen lényegesek a hidraulikai szempontok 

is. A kőzettömegben tárolt viz a nem cementált, vagy újra éledő diszlokációk mentén kisebb ellenállással szi

vároghat, rrlnt a massza pórusaiban, mivel itt a viz utjának tekervényessége /tortuózitása/ tört része a pórusbe- 

llnek és igy a nyomás gradiens a dlszlokációs sikok mentén nagyobb. A diszlokációk menti másodlagos viz- 

szivárgás a szakirodalomból közismert rétegbeázásokat okozza.

A kőzetrések viznyorrása szempontjából lényeges azok szélessége is, mivel eszerint alakul ki bennük az állé

konyságot növelő kapilláris feszültség, vagy azt csökkentő hidrosztatikus viznyomás. /2/

3. A középszerkezeti elemek főbb tipusai

Természetes hatások következtében a kőzetben az alábbi diszlokációk a leggyakoribbak.

3,1. Réteglapok

Ezek állékonysági szerepét már a talajfizlkán alapuló geotechnikai állékonysági vizsgálatok is régóta tárgyalják. 

/Rétegcsuszás/. Az ezek mentén elmozduló kőzettömeget viszont egységesnek veszik, nem tekintve, hogy az el

mozduló tömeg is egy dlszlokációs rendszer, /l. és 2. képek/

1. kép Rétegződés mentén, a dölésiránnyal szemben 

becsúszó földtömeg. Külfejtési nyitóárok fejté

si homlokrézsü Ny-i felén 1969. októberben.

2. kép Az 1. kép csuszólapja alulról.

>\ réteglapok menti belső ellenállás jellemzők meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy két réteg határán, 

flzikokémiai okok miatt egy uj harmadik réteg alakulhat ki, amelynek </> és c értékei a határoló két rétegnél 

jobbak, /cementáció/ és rosszabbak /agyagosodás/ is lehetnek, igy egy réteghatár a ráható feszültségeket irány- 

és nagyság változással adja tovább. /3. kép/
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3.2. Fosszilis csúszások

3. kép Agyagos kavics, pleisztocén /felül/ és iszapos 

homokpannon /alui/ rétegek határa /bányászkom- 

pasznél/. Külfejtési nyi tóárok Ny-i oldalrézsü 

1969. októberben.

Ezek hazánkban legtöbbször kvarter agyagos, löszös rétegekben okoznak állékonysági problémát. /4. kép/. 

Ilyen felépítésű területeken viszonylag igen kedvező profilú földművek képezhetők ki, miközben egyes szaka

szokon ismételt beavatkozással sem sikerül az állékonyságot biztosítani, holott látszólag az egész összlet azo

nos felépítésű. Az ilyen esetek jelentős része a földtörténeti múlt csúszási nyomaira /fosszilis csuszólapok je

lenlétére/ vezethető vissza.

Ezek felkutatását könnyíti az a tapasztalat, hogy a kvarter fosszilis csuszólapok kialakulása olyan "jégközi" 

/inter/ időszakok jellegzetes fosszilis talaj közbetelepüléseiben a leggyakoribb, amelyek közelében vizvezető 

közbetelepülés /homok-, kavicszslnór, szemcsés völgyki töltődé s/ is található. Ilyen réteg regionálisan képződ

hetett hazánk területén, az Ó-holocén végén a "tölgy” időszakban, amikor a mainál melegebb, csapadékosabb 

éghajlat hatására a térszint legtöbb helyen boritó löszös, agyagos üledékösszletbe egy humuszos réteg települt 

lüj^D^^an^^etle^ábbü^^enegy szemcsés rétegesük is kiséri. Ez a réteg Így a lejtős térszíneken az egykori

4. kép Negyedkori fosszilis csuszólap kiujuiása. Mis

kolci szentpéter kapui lakótelepen 1968. decem

berben.

csúszások preformációjává, a mai csúszás kiujulások okozójává válhat. /5. kép/

5. kép Homokos közbetelepülés kiformálódása peremi 

löszben. Amóti pincesor É-i végén. 1971. 

januárjában
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3.3 Követel épülések

A. homogén anyagú rétegekbe beépült vékony /cm-dm/ eltérő anyagú közbetelepülések önmagukban nem disz- 

lokációk, de a kőzetben mindig jelenlevő feszültség /egyensúlyra törekvés/ miatt azzá válnak.

A . vizvezető zsinórrétegről már említést tettünk. Ezek kvarter üledékekben záporok hatására keletkeznek. /5. 

kép/.

A rossz állékonyságu plasztikus, agyagos, szerves közbetelepülések hatását a szakirodalom bőven tárgyalja. 

Jellemző kifejlődése a pannon sekély tenger egykori partszegélye. Kevésbé tárgyalt, de lényeges közbetele- 

pülésl típus a talajok felhalmozódásl, sóklválésos "B" szintje. Ez a domboldalakon a beszivárgó víz hatására 

keletkezik, hulló por eredetű, löszös, ezáltal meszes üledékekből, csapadékosabb /inter/ időszakokban. /6/

A. talajba gravitációsan beszivárgó lágy csapadékvíz a felső declméterekben kioldja a mészsókat és lefelé szi

várog, miközben egyre inkább kapilláris vizmozgássá alakul. /2/ Ez a vízben húzást okoz, ami a feloldott sók 

kicsapódását, mészkonkréció keletkezését jelenti.

A nagy mésztartalmú rétegekben a /+/ töltésű Ca kationok koagulálják a /-/ töltési! agyagásványokat, Így a ta

lajt morzsalékossá teszik, ami rétegmenti gravltáslós szivárgást tesz lehetővé. A dombok talajvizszlnt feletti

káros vizszivárgásálnak ez az egyik oka.

Így a meszes szintek - vízvezetési szempontból -  szintén dlszlokáclók'nak foghatók fel.

3.4. Mohn-féle síkok

A kőzetállékonyság szempontjából a földtörténeti múltban kialakult Mohr síkok a leglényegesebb diszlokációk,

viszont a különböző méretezések ezt nem igen veszik figyelembe.

Az eredetileg leülepedett kőzetösszletekre /massza tömegekre/ a kőzetté válás /előtörténet során/ különféle 

erők hatottak úgy a tengeri, mint a szárazföldi üledékeknél. Ezek közül a legnagyobb belső feszültség vál

tozást: a viztelenedés, az általános /epirogenetlkus/ kéregmozgás és az eróziók okozták. Ezek együttes ered

ménye a kőzetek természetes Mohr-féle slkrendszere, /6. kép/ amit a geológiai szóhasználat litoklázls rendszer

nek nevez.

A felszlnközeli néhány 10 m mélységű IVfohr sikok hajlása leggyakrabban 60-70°, ami nagyobb a kőzetre szá

mítható 45°+ <j>j2 értéknél. Ezt a kőzet belső ellenállásának tj> /2-től lényegesen nagyobb értéke és a törő feszült

ségek huzási jellegei okozhatják.

A Mohr sikrendszer - az emberi beavatkozást követő feszültség növekedésére -  aktiválódik. 1. fejezet szerin

tiek miatt, a kőzetmozgás ezek mentén indul máj. Közel függőleges dőlésük miatt Igen lényeges a beszivárgás 

közvetítő szerepük a mélyebb rétegek /pl. víztelenített rézsű/ felé.

■ /itoklázis rendszer alsó pannon aleuritban. Mályi agyagbá- 

Jiya ÉNy-i sarkában 1969. októberben.

16. kép
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A Mahr slkrendszsr elhelyezkedése a feszültség! viszonyokon kívül a kőzetanyágtól Is függ. Eddigi tapaszta

lataink szerint a lazább, szemcsésebb kőzetekben ritkább, zártabb és laposabb síkokból, kötöttebb agyagosabb 

kőzetekben sűrűbb, nyitottabb és meredekebb síkokból áll a sikrendszer.

4. Követke ztetések

Az előbbi fejezetben felsorolt földtani képződmények laza, vagy alig cementált üledékekben diszlokáció rendsze

reket alkotnak, amdyek a kőzet állékonyságét alapvetően befolyásolják.

Így pl. az egyszeri csúszás szakaszai dlszlokációs szempontból:

Első szakasz: a külső eredetű feszültség változás hatására a meglevő diszlokációk mentén elemi elmozdulások 

keletkeznek. /Rugalmas alakváltozás a diszlokációk mentén, nincs alakváltozás a masszában./ /7. kép/

7. kép Rétegsik mentén megcsúszott agyagos tömeg már össze

tört /felül/ és még rugalmas /alui/ állapotú részek. Mályi 

agyagbánya ÉNy-1 sarka 1970. májusban

Második szakasz: a megmozdult kőzettönegben a diszlokációk általánosan mozognak. /Képlékeny alakváltozás 

a diszlokációk rrentén, rugalmas alakváltozás a masszában./

Harmadik szakasz: a diszlokációk ellenállása megszűnik, a mozgó tömeg terhelését a massza viseli. /Törés a 

diszlokációban, képlékeny alakváltozás a masszában./

Tartós csúszás szintén a diszlokációk miatt következhet be.

Első szakasz: a kúszás sebessége fokozatosan csökken, a dlszlokációs feszültséggel együtt.

Második szakasz: a sebesség közelítőleg állandó, miközben a diszlokációk fokozatosan törnek.

Harmadik szakasz: a kúszás felgyorsul, mivel a diszlokációk körül hézagok keletkeznek.

Az elemi dlszlokációs elmozdulások tömegmozgató hatását Andrade modelljével érzékeltethetjük. /4/

Egymáson felevő két hengersor közül a felső véglapjait gumiszalag köti össze. A felső sor eltolásához viszony

lag nagy erő szükséges. Hézagot csinálunk a felső szakaszban, /diszlokációt/ úgy, hogy a sor egy részét tovább - 

rakjuk egy illesztéssel. A helybenmaradó szakasz felé az összekötő gumiszalagban igy huzófeszültség ébred.

Most a hézag előtti hengert kis erővel meglökve, az beugrik a hézagba, majd maga után rántja a következőt és 

Így tovább. Tehát egy régebbi nagyobb erő hatásából visszamaradt diszlokáció a későbbi kisebb erő fellépése

kor fokozatosan hátraható nagyméretű mozgásokat okozhat.

5. Matematikai közelítés

Ha a fellépő elemi feszültség már egy előzetesen kialakult elemi síkot "talál" a kőzetben, úgy azon az elmozdu

lási feltétel az alábbiak szerint alakul:
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£ csúsztató feszültség hatására g<. hajlású síkon az egyensúlyi feltétel;

q cos OC cos / 7T /2- o< / tg + Cp

Mivel (o p ■ q sin oC cos / 7T /2- c* / az egyszerűsítések után:

cos oC a sin oC ts é  + c
P P

Ha a közét belső ellenállása B -  tg $  + c akkor előbbiből B - ctg ©<

Ez azt jelenti, hogy a kőzet dlszlokáclós ellenállása annál nagyobb, minél laposabb azok hajlása. Ez 

egyezik a lejtő mozgásából adódó eredménnyel: ha az elmozdító erő T - G sin oC akkor ßS 5°-ról 

10°-ra emelkedésénél /pl, eplrogenetikus mozgásnál/ a csúsztató erő kétszeresére nő. Tájékoztató szá

rítás szerint hazai medence peremi adatok alapján:

alsó pannon összletek mértékadó dőlése 5° /6. kép/

szarmata összletek mértékadó dőlése 15° /8. kép/

8. kép Vető, homokkőpados szarmata összletben.

Miskolc, Avas Ny-1 oldal vasutbevágás.

Lerakódásuk kezdetétől tartó eplrogén billenést feltételezve, az Idő 10, illetve 15 millió év. ügy az átla

gos billenési /szögelfordulási/ sebesség 2°/mlllió év.

Tehát az előbbi csúsztató erő kétszereződése több millió év alatt következhet be. Viszont ilyen hosszú 

idő alatt a kőzet belső ellenállása és terhelő feszültségei is változnak, amelyek az előbbi értéket növel

hetik, vagy csökkenthetik.

A deformáció, csúsztató feszültség és dlszlokáció sűrűség kapcsolatát az alábbiak szerint közelíthetjük 

általánosságban.

A szögtorzulásos deformáció felfogható úgy, mint egymás feletti elemi elmozdulás sorozata.

1. ábra szerint d 'J* - dx » NX__dA
h  L A"y  y

mivel dx » dA
NX A

Általánosan: d T ■ f /N/ /5.1./
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1, ábra

A. deformáció és dlszlokációs sűrű

ség kapcsolata.

Másfelől a többtengelyti nyomó szilárdságú vizsgálatok alapján:

6 . t V e Ez érvényes a csúsztató feszültségre is:

T- i Vr
T- f V~N Ezt összevetve 5.1,-el:

5.2.

ami azt jelenti, hogy a diszlokációk sűrűbbek a kohéziós kötottebb kőzetekben, amint azt terepi megfigyelé

seink alapján 3.4. fejezetben is említettük.

6 . Közép és nagyszerkezeti elemek kapcsolata

A Borsodi Szénmedence területén végzett korrelációs vizsgálatok /l/ az alábbi tektonikai összefüggést ered

ményezték:

S - 156 H- 0 '6

ahol S: vetősürüség

H: elvetésl magasság

Ezt kvalitatlve összevetve 5.2.-vel az alábbi összefüggést kapjuk: T”m f ( l/H )

E szerint ki kell egészítenünk a 3.4 fejezet végén közölt tapasztalatunkat azzal, hogy kötottebb /nagyobb nyo- 

mószilárdságu/ agyagosabb kőzetekben egy-egy /litoklázismenti/ elemi elmozdulás viszonylag kicsi, tehát a nagy 

elmozdulások több elemi elmozdulás eredőjeként adódnak.

Dr. Juhász András tájékoztatása merint a Borsodi Szénmedence területén még homokköves összletben is csu

pán néhány darab méteres elvetéd magasságot elérő vetőt ismerünk a felszínen, /8 . kép/ ugyanakkor a fúrások 

szerinti telepazonositások nagysürüségü, 10 méteres nagyságrendű elvetési magasságú vetőrendszert igényelnek.

lényegében a fentieket mutatja az 1. ábra is.

Ilyen lépcsős elmozdulást tárt fel 1970. tavaszán a Mályi Téglagyári bánya n. szintjén meritéklétrás kotróval 

mélyített kis bányagödör is /2. ábra/.

Már meglévő litoklázis rendszer meredek, eróziós domboldali /nagyforma/ miatti lokális újraéledését mutatja a 

3, ábra.
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2. Ábra

Elemi elmozdul Ásókból eredő vetőrend

szer elvi szelvénye, alsó pannon össz- 

letben. MÁlyi Agyagbánya 1970. mÁjus

3. Ábra

I/itoklázis menti utólagos elmozdulás. 

Miskolc, Avas Alabárdos étterem mun

kagödre 1969. november

- összefoglalás: A fiatal laza vagy gyengén összeálló kőzetek állékonyságát lényegesen befolyásolják a 

különféle földtani keletkezésű dlszlokációk. A deformáló feszültségek hatására a tönkremenetel ezek men

tén indul meg, nem pedig a homogái anyagban.
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