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A Duna menti löszösszletek 
mérnökgeológiai tagolása 

Scheuer Gyula* - . Schweitzer Ferenc++

1, Bevezetés
Magyarországon a Duna jobb partján a folyó mentén 
találjuk a legjelentősebb és legvastagabb termé
szetes löszfeltárásokat /1. ábra/. Az utóbbi évti
zedekben nemcsak a löszgenetikai és stratigráfiai 
vizsgálatoknak voltak e magaspartok tárgyai,
/Pécsi M, 1975, 1977/ hanem a mérnökgeológiai vizs
gálatoknak is, mert az utóbbi évtizedekben ezeknél 
a magaspartoknál igen jelentős felszinmozgások zaj
lottak le, amelyek ipari üzemeket, lakótelepülése
ket veszélyeztettek és ezek megelőzése, ill. kon
szolidálásuk nagyobb arányú mérnökgeológiai kutatá
sokat és vizsgálatokat tettek szükségessé.

A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat a magas
partok mozgásveszélyességének megállapitása céljá
ból lényegében minden jelentős magaspartszakaszt 
megvizsgált. Ennek keretében olyan mélységű kutató
fúrások készültek, amelyek teljes vastagságában ha- 
rántolták a löszösszleteket és igy feltárták réteg- 
zettségi viszonyaikat, valamint azokat a képződmé
nyeket, amelyekre települnek. E mérnökgeológiai ku-

+Pöldmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
++Földrajztudományi Kutató Intézet
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tatások keretében a löszösszletek részletes talaj- 
mechanikai laborvizsgálatára került sor. Ezeknek a 
vizsgálati eredményeknek birtokában lényegében ösz- 
szefüggő adatsorokkal rendelkezünk a löszösszletek 
mérnökgeológiai adottságaira vonatkozóan, amelyek 
alapját képezik a további vizsgálatoknak.

2. A dunamenti löszösszletek kőzetfizikai 
tulajdonságai

A dunai magasparti fúrásokat értékelve megálla
pítható, hogy azok a termőtalaj alatt azonnal a 
löszösszlet különböző kifejlődésü és kőzetfizikai 
tulajdonságú képződményeit harántolták.

A fel3Őpannóniai rétegek felett mutatkozó ossz- 
let különböző vastagságban fejlődött ki. A legvasta
gabb összlet megközelíti a 100 m-t /Dunaföldvár, 
Dunaszekcső/ helyenként azonban csak 20-25 m-es ér
tékben jelentkezett. Ilyen nagy vastagságú összle- 
tek Magyarországon eddig még nem voltak ismertek.

A rétegződés és azok talajfizikai jellemzőinek 
megállapítása és meghatározása céljából készült fú
rások száma megközelíti 100 db-t és a kb. 5000 
összfolyómétert. A legrészletesebb kutatás Dunaúj
városnál volt az ott lezajlott nagyméretű felszín
mozgások miatt.

A nagyszámú talajfizikai vizsgálatból nyert ada- 
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tok és kőzetadottságok szerint csoportosítva a kép
ződményeket a legtöbb fúrásban határozott soroza
tokra lehet bontani a rétegösszletet /2. ábra/,
amelyekben megközelítőén azonosak a kőzetfizikai 
/ ' tulajdonságok, ill. az egyes összletcsoportok kö

zött oly mértékig eltérőek a képződmények mérnök
geológiai adottságai, hogy tagolásuk szinte önként 
adódik. /3. ábra/. A löszösszlet mérnökgeológiai 
bontásának gyakorlati jelentősége avval indokolha
tó, hogy miután hazánk területén ezek a rétegsorok 
a legteljesebb kifejlődésüek, igy az egyes összlet
csoportok talajfizikai jellemzői általánosíthatók 
és párhuzamosithatók az oly gyakori más területeken 
feltárt löszösszletekkel. így a főbb jellemzők 
összehasonlításából a várható adottságokra vonat
kozóan helyileg is kellő mélységű megalapozott kö- 
vetkeztetések-megállapitások levonását segíthetik 
elő. /pl. roskadás, alapozási viszonyok stb./

Vizsgálva a fúrási rétegsorok talajfizikai 
jellemzőit megállapítható, hogy három mérnökgeoló
giai összletcsoport különíthető el. Ezek a követke
zők:

A/ Homokliszt sorozat,
B/ Homok-iszap-sovány agyag váltakozásából ál

ló sorozat
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C/ Agyag sorozat
Ezekkel kapcsolatban az alábbi részletezést adjuk:

2.1 "A" Homokliszt sorozat
A feltáró fúrások a talajtakaró alatt minde

nütt - a tárgyalt magaspartszakaszok minden egyes 
tagjánál kivétel nélkül - e tagozatot tárták fel 
kb. 10-25 m-es vastagságban.

A talajfizikai vizsgálatok szerint az összlet 
homokos homokliszt, és homokliszt rétegekből épül 
fel. Egyes rétegeknél a homokfrákció erősen felsza
porodhat. A plaszticitásuk kicsi. A sok száz plasz
tikus index vizsgálat szerint 5-8 Ip % között vál
tozik, de sohasem haladja meg a 10 Ip %-t. Még a 
közbetelepülő barna fosszilis talajok és humusz 
szintek képlékenysége csak ritkán éri el az isza
pét.

Az összletet felépitő rétegek hézag tényezője 
/e/ nagy, 0,70-1,0 között változik. A leggyakoribb 
hézagtényező értékek 0,90 körül csoportosulnak. A 
térfogatsürüségük a nagy hézagtérfogatnak megfelelően 
alacsony, 1,31-1,70 között változik de az értékek 
1,50 körül sűrűsödnek.

A roskasztási kísérletek szerint az egész 
összlet roskadásra erősen hajlamos, ezért igen ve
szélyesek ilyen vonatkozásban. Ismerve az egész
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löszösszlet vizsgálati eredményeit lerögzíthető, 
hogy ez az összletszakasz mutatja a legnagyobb ros- 
kadási képességet. Ha az összlet teljes vastagságá
ban a talajvíz szintje felett van még 20 m mélyen 
is roskadó tulajdonságú. A talajviz szintje alól 
vett talajminták azonban már nem mutatnak roskadási 
hajlamot. Az ismert fúrások legfelső szakaszai so
rolhatók e tagozatba. így többek között kulcsi fú
rásban 16,5 m-ig, a dunaújvárosiban 13,2 m-ig* 
Dunaföldvámál 26,4 m-ig, Paksnál pedig 22,5 m ha- 
rántolták. Ezen értékekből is látható, hogy néhol 
igen tekintélyes vastagságban halmozódott fel. Te
rületileg igen elterjedt képződmény a felszin köze
lében igy alapvetően meghatározza egy-egy terület 
mérnökgeológiai adottságait. A roskadási tulajdon
sága pedig a szokványostól eltérő költséges műszaki 
eljárások kivitelezését teszik indokolttá. Földta
nilag e sorozat képviseli a legjellegzetesebb 
löszt.

Az összletsorozatot összehasonlítva Pécsi M.
/1977/ litosztratigráfiai beosztásával megállapít
ható, hogy ez felöleli a dunaújvárosi-tápiósülyi 
összletszakaszt teljes vastagságában, de a Mende- 
Basaharci sorozat felső része is esetleg ide sorol
ható még. A diferenciál thermoanalitikai és reoló-



giai vizsgálatok szerint e sorozat agyagásványtartalma 
alárendelt. Kismennyiségü illit jelenlétét mutatták ki.

2.2 "B" mérnökgeológiai vegyes-agyag-iszap-honok-
összletszakasz

A fúrásszelvények, és a természetes és mesterséges 
feltárások szerint az előző fejezetben tárgyalt össz- 
letcsoport alatt nagyon változatos talajmechanikai tu
lajdonságú rétegekből álló összletsorozat következik. 
Ebben az összletben a homoktól kezdve a homokliszt
iszap rétegeken keresztül a sovány agyagig mindenféle 
üledékanyag előfordul.

Az összletcsoport vastagsága is helyről-helyre 
változik-. Kulcs térségében nem haladja meg a 7 n-t, de 
már Dunaújvárosnál helyenként 23 m vastagságú kifejlő
désben mutatható ki. Dunaföldvárnál 36 m /4. ábra/ és 
Paks pedig 38 m vastag összletszakasz sorolható ide.

Vizsgálva az egyes rétegek talajfizikai jellemzőit 
a következők állapithatók meg: Az összletben uralkodó- 
an a kötött kisebb plaszticitású rétegek vannak jelen. 
Nagyon gyakori az iszap és annak különböző változatai 
/homokos iszap, homoklisztes iszap/, továbbá az agyag. 
amelynek a kisebb plaszticitású fajtái jelennek meg a 
rétegsorban. Plasztikus indexük 15-21 Ip % között in
gadozik, de a legnagyobb részüknél a plaszticitás alig 
haladja meg az iszapét.



A szemcsés rétegek alárendeltek, de majdnem 
mindenütt megjelennek a rétegsorban rendszerint fi
nom homok, homoklisztes homok kifejlődésben. A dur
vább frakció teljesen hiányzik.

/ A kötött rétegek jól és közepesen tömörek. Hé
zagtényező értékük /e/ 0,45-0,84 között változik.
A mélységgel határozottan növekszik az ”e" nyilván
valóan a felettük levő rétegek terhelésének hatásá
ra. A térfogatsürüség 1,54-2,05 között ingadozik. A 
felsőbb rétegeké kisebb és lefelé haladva növek
szik, de előfordulhatnak kivételesen már az össz- 
letcsoport felső részén is nagyon tömör agyagok.

A roskasztási kisérletek szerint csak az össz- 
let felső szakaszán lévő homokliszt és iszapréte
gek mutatnak közepes, ill. kismértékű roskadási 
tulajdonságot. A hajlam a mélységgel csökken és a 
középső és alsó-szakaszon már teljesen megszűnik.

Az előzőekben közölt vizsgálati eredményeket 
összevetve az egyes magaspartoknál feltárt adott
ságokkal megfigyelhetők a rétegsorokban, helyi 
specifikus jellemzők is. így a kulcsi területre a 
már emlitett kis összletvastagság a jellemző, 
/Fodorné et al. 1983/ ahol csak kötött rétegek - 
agyag - iszap képviselik e tagozatot. Az iszap ge
netikailag mésztelen idősebb lösznek felel meg,
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nig e sovány agyag réti-mocsári keletkezésű. A lösz- 
összletre annyira jellemző egykori felszineket jelző 
fosszilis talajok itt teljesen hiányoznak.
A Dunaújvárosnál feltárt összlct már sokkal változa
tosabb kifejlődést mutat. A felső részen az iszap az 
uralkodó és megjelenik már a homok is az összletben. 
A középső és az alsó szakaszon az iszap és homokréte- 
gek mellett a sovány agyagok is jelentős számban for
dulnak elő. A különböző kifejlődésü rétegek váltako
zása az üledékképződési feltételek gyakori ingadozá
sára vezethető vissza. Genetikailag vizsgálva a tago
zatot alkotó képződményeket a tipusos lösznek tekint
hető iszaprétegek csak alárendelten jelentkeznek és 
a több szintben harántolt barna-vörösbarna-vörös 
fosszilis talajok - ezek talaj mechanikailag a felső 
részen iszapnak, - az alsó részen pedig sovány agyag
nak felelnek meg a plaszticitásuk alapján - mellett 
számottevő mennyiségben ismerhetők fel folyóvizi, 
proluviális homok, iszapos homok és tavi, mocsári 
agyagok.

Dunaföldvárnál az Öreghegyi fúrások hasonló ré
tegződést mutattak ki avval az eltéréssel, hogy a 
tagozat alján megjelenik egy olyan homok- homokliszt 
réteg, amely az előző területeken hiányzott és a 
vizsgálatok először e területen mutatták ki. E homok-



homokliszt réteget Pécsi M. /1977/ homokos sziltnek 
irta le és keletkezését szubtrópusi-mediterrán jel
legű kiima alatti proluviális felhalmozódással ma
gyarázta.

A paksi magaspart e tagozatának egyedi jellem- . 
vonást az kölcsönöz, az előzőekben ismertetett ré
tegsorokkal szemben, hogy e részen a genetikailag 
valóban lösznek minősíthető rétegek uralkodnak és 
az egyéb származású képződmények csak alárendelteb
ben jelentkeznek, kivételt képez a nagyobb számban 
kimutatott különböző genetikájú fosszilis talajok, 
amelyek iszapnak és sovány agyagnak minősülnek a 
plaszticitásuk alapján.

A thermoanalitikai és reológiai vizsgálatok 
szerint megállapitható, hogy az uralkodó agyagás
vány az illit, de egyes rétegekben - tavi-mocsári 
agyagok - felszaporodhat a montmorillonit is.
Ezért egyes agyagrétegek főleg a tagozat alsó ré
szén térfogatváltozónak minősíthető.

E mérnökgeológiai összletsorozat sztratigráfiai 
helyzete alapján magában foglalja a Mende-Basaharci 
összlet középső és alsó részét, a paksi összletet 
teljes egészében és a dunaföldvári összlet felső

i
szakaszán kimutatott 5-6 m vastagságú homokos-ho- 
moklisztes sziltes rétegeket is Pécsi H. /1977/ a
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löszösszletek paleogeográfiai tagolását figyelembe 
véve.

2.3 "C" Agyag sorozat
A magasparti fúrások rétegösszletek alsó ré

szén nagyobb plaszticitást mutató agyagrétegeket 
tártak fel. Kulcsnál ez az agyagösszlet közel 23 m 
vastagságban mutatkozott, de Dunaújvárosnál szeszé
lyesen váltakozva 3-10 m közötti vastagsági érték
ben volt kimutatható. Dunaföldvárnál és Dunaszekcső- 
nól megközelíti a 30 m vastagságot jelezve e tago
zat jelentőségét és különleges kifejlődését, mert 
genetikailag nem kapcsolhatók az eolikus üledékek 
csoportjába. Erre az agyagösszletre az jellemző, 
hogy ezt felépitő agyagok közepes és kövér agyagok
nak minősülnek a plaszticitásuk alapján egy-két 
esettel eltekintve. Egyes agyagok plasztikus indexe 
meghaladja a 40 Ip %-ot. Az agyag tömörek, hézag- 
tényezőjük 0,50-0,72 között változik és térfogatsürü- 
ség is legtöbbször meghaladja a 2,0 kiW értéket.

A termikus és Teológia vizsgálatok szerint 
agyagrétegek közepes, ill. igen magas illit és 
montmorillonit tartalmúak. Az agyagásványok mennyi
sége egyes mintáknál megközelítette az 50 %-t.
Ezért igen erősen térfogatváltozónak minősülnek.
Az agyagok tartalmaznak még kaolini tét, hidromusz-
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kovitot, dolomitot és kalcitot is.
E sorozatot felépitő agyagok genetikailag három 

tipusra bonthatók: fekete-barna hidromorf és vörös 
fosszilis talajokra, továbbá a zöldesszürke, szürke 
tavi, mocsári agyagokra, amelyek hűvös-csapadékos 
kiima alatti keletkezésre utalnak /Pécsi U, 1977/ 
mig a vörös talajok meleg-szubtrópusi mediterrán ég
hajlati viszonyokat jeleznek.
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Ábrák

1 , ábra. 

a. ábra.

3. ábra.

4. ábra.

A dunai lösz magaspartok áttekintő hely- 
szinrajza
A dunaújvárosi jelű fúrás mérnökgeoló
giai szelvénye. 1 . homokliszt, homokos 
homokliszt /tipusos lösz/. 2 . barna, vö
rösbarna fosszilis talajok /iszap, agyag/.
3. homok. 4. agyag /mocsári, tavi/. 5. konkréciós 
iszap /idős lösz/. 6 . iszap /idős lösz/
A dunaújvárosi lösz magaspart középső ré
széről szerkesztett mérnökgeológiai össz- 
letsorozat áttekintő szelvénye. "A" ho
mokliszt sorozat. "B" homok, iszap/agyag 
sorozat. "0" agyagsorozat. D. felsőpannó- 
niai üledékek
Dunaföldvári magasparti fúrás szelvénye 
a mérnökgeológiai összletsorozatok fel
tüntetésével . 1 . homokliszt /tipusos 
lösz/. 2. fosszilis talajok /iszap, agyag/.
3. homok. 4. iszap /idős lösz/. 5. iszap 
/folyóvizi/ 6 . fekete hidromorf fosszilis 
talaj /agyag/ 7 . tavi-mocsári agyag.
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Engineering geological division of loess layers 
along the Danube

Gyula Scheuer - Ferenc Schweitzer

The high banks along the right side of the Danube are the 
most important and most thick natural loess explorations of 
Hungary. In the last decades beyond the loess-genetical and 
stratigraphical investigations also engineering geological 
investigations were effected here because of the very 
important surface movement.

The formations could be divided to definite series in the 
most boreholes according to the soil physical parameters 
and the rock features. The engineering geological features 
are so much different among the single layer-groups that 
their separation to layer groups is offered automatically. 
Three engineering geological layer groups can be separated:
A/ Sandflour layer-series
B/ Structure consisting of the variation of sand-silt-lean clay 
C/ Clay-structure

The soil-physical parameters of the single layer-groups can 
be generalized and compared with other loess-layers explored 
in other areas.
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