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MÉRNÖKGEOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Petz Rudolf+ - dr, Scheuer Gyula+

I,BEVEZETÉS

Szekszárd domborzatilag igen változatos területen he
lyezkedik el, A város kisebbik része a folyóvízi üle
dékekkel fedett sik területen fekszik és az ipar is 
ezeket a területeket veszi igénybe, A város másik ré
sze a duna völgyét lezáró dombsági tagolt felszinü, 
lejtős területeken épült, A város dinamikus fejlődése, 
a lakásépitési programok megvalósítása szükségessé tet
te a város dombsági részének is fokozatos beépítését.
Ez természetesen magával hozta, hogy az ilyen lejtős 
térszintekre jellemző, építést gátló sőt károkat oko
zó jelenségek is megjelennek főleg akkor, ha erre a 
mérnökgeológiai adottságok és körülmények különösen 
kedvezőek és az emberi beavatkozás is ezt mégjobban e- 
lősegiti.
Ilyennek értékelhető a Baktai lakótelep építésével 
kapcsolatosan kialakult csúszás is, amely az előzőek
ben említett körülmények összesóge révén keletkezett,
/ 1, kép / E csúszásnál történt vizsgálatokról és meg
figyelésekről kivonunk beszámolni és közre adni azokat 
az ismereteket, amelyeket a munka során szereztünk. 
Munkánkat jelentősen elősegítette a jelenleg folyó az 
egész városra kiterjedő mérnökgeológiai térképezés, 
amely révén átfogó ismeretek megszerzésére nyilt lehe-
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tőség mint földtani mint pedig hidrogeológiai vonat
kozásban egyaránt.

2 . A CSÚSZÁSSAL KAPCSOLATOS M EGFIGYELÉSEK ÉS V IZSG Á 

LATOK

A város dombságon fekvő része geomorfológiailag a Szék 
szárdi dombvidék keleti pereaterületóhez tartozik, A 
szerkezeti mozgások révén 100 m-t is meghaladó térszín 
különbségek alakultak ki a negyedidőszak végére a 
dombvidék peremi részein, ahol a város is kiépült. A 
megfigyelések szerint a mai állapot kialakításában a 
csuszásos lejtőmozgásoknak is jelentős szerepük volt. 
Tehát a vizsgált területen és környezetében természe
tes hatásokra is kialakultak kisebb-nagyobb tömegmoz
gások, amelyek a felszinfejlődési folyamatokban bekö- 
vezkezett változások hatására ma mór többé-kevésbé 
konszolidálódtak.
A vizsgált terület a város D-i része felett emelkedő 
Baktai hegy kb. 1,5 km hosszúságú vonulatának K-i lej
tőjén helyezkedik el, amely meredeken esik a Duna völ
gyének irányába / 1. ábra /.
A lakótelep építése során a Barátság és a Turista ut
cák között többszintes lakóházak építésére került sor, 
A korábban említett lejtős térszin miatt jelentős 
földmunkálatokát kellett végezni. A terep kiegyenlí
tése és épitésre történő alkalmassá tétele érdekében 
kisebb-nagyobb bevágások és sik felületek kialakitá-
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sara törekedtek. Ezeknek a terep munkálatoknak a kere
tében a Barátság utca NY-i oldalán az épületek elhelye
zése érdekében olyan terop munkálatokat végeztek k b . k 50 
méter hosszúságban, hogy a-lejtős térszínből kb, 25-30 m 
szélességben sik felületet alakítottak ki, melynek követ
keztében a domb felé eső részen 10-15 Rí magasságú és 25°~ 
os hajlásszögű bevágás keletkezett. Ennek a középső sza
kasza 1983 tavaszán megcsúszott több szakaszban, ■ meg
figyeléseink szerint még ma sincs nyugalomban / 1988, 2, 
kép/.

2,1 FÖLDTANI VISZONYOK

Szekszárd város területén a felszínen megtalálható leg
idősebb képződmények a felső pannoniai rétegösszlethez 
tartoznak, E képződmények számos helyen közvetlenül meg
találhatók a felszínen, A vizsgált területen is közvetle
nül a felszínen vannak vagy csak 1-5 m-es takaró rétegek 
fedik le. Kifejlődése .igen változatos. Agyag, iszap, ho
mokos iszap, homok, mésziszap rétegek képviselik,
A felső pannoniai rétegeket felsőpliocén vörösagyagok, 
tavi üledékek és a pleisztocénben keletkezett nagyobb 
vastagságú löszösszlet fedi le,
E részen a fedő üledékek nagyon vékonyak és a feltárás 
É-i része irányában vastagszik ki, A megcsúszott terüle
ten lényegében hiányzik ill, csak ezekből a rétegekből 
származó és erősen átdolgozott és áthalmozott vörös a— 
gyagdarabos üledékek fordulnak elő. Típusos lösz csak a
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2.2 HIDROGEOLÓGIAI VISZONYOK

A vizsgálatok és megfigyelések szerint a város területén 
talaj és rétegvizek egyaránt előfordulnak, A talajvíz ál
talában a negyedidőszaki rétegekben tározódik. De ahol a 
felső pannon rétegek a felszínen vagy annak közelében he
lyezkednek el ott is megtalálható a talajviz, mert a fel
ső takaró rétegek a vizüket átadják a pannon összlet felé 
abban az esetben, ha annak vizvezető iszapos-homokos ré
tegeivel érintkeznek és vizzáró feküt az összlet első a- 
gyag rétege feópezi, így a talajviz a felső pannóniai össz
let legfelső homokos-iszapos rétegében fordul elő és szi
várog a mélyebben fekvő területek irányába. Ilyen talaj
viz helyzet fordul elő a megcsúszott Barátság úti lakóte
lep esetében is, ahol a negyedkori rétegek alatt és az el 
ső pannon agyag rétegek felett iszapos homok rétegek for
dulnak elő, A talajviz magassági helyzetét a terepszint
hez viszonyítva az első vizzáró réteg helyzete határozza 
meg. Ahol mélyebben települ ott a talajviz mélyen / 10-15 
méter/ tárható fel. Ahol megközelíti a felszint ott már 
1-5 m-en belül is előfordulhat.
A csuszásos területen az eredeti állapot mellett a talaj
viz megközelítette a felszint 3-5 m-re, mert a vizzáró a- 
gyag e részen csak 3-10 m mélyen helyezkedik el/ 2.ábra/,
A bevágás létesítése során elérték a talajvizet és annak 
szintje alá lejtették 4-5 m-rel, és a tulajdonképpeni 
víztartó homokos-iszapos rétegekben készült a rézsű alsó

feltárás É-i végénél mutatható ki.
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szakasza. Ennek hatására a rézsű középső részétől az al
jáig a víztartó rétegekből kiáramlott a talajvíz helyen
ként igen jelentős koncentrált vizkilépésekkel. így a ré
zsű építéssel mesterséges forrásokat hoztak létre. A rézsű . 
lábánál ma is jelentős vizkilépés és elfolyás figyelhető 
meg.

2.3 A CSÚSZÁS LEÍRÁSA

A csúszás a kb, ^50 m hosszúságú bevágás középső részén a- 
lakult ki kb, 50 m-es szakaszon, A rézsű felső élétől a 
domb irányában kb, 6-8 m távolságig 3 - h  közel párhuzamos 
repedés alakult ki a bevágás mentén, amelyek a csúszás vé
gén fólkörivesen kifutottak a rézsűbe. E repedések mentén . 
szeletesen kissé hátrabillenve az egyes szeletek különbö
ző mélységig lesüllyedtek és 1-2 m-t előre mozogtak. A leg
mélyebbre a legelső szelet süllyedt kb. 3 - k  m-t, mig az 
utolsó a dombhoz legközelebbi csak 0,5-1 m-t süllyedt csak 
meg. A rézsű lábainál talajfolyás volt megfigyelhető, amely 
lassan mozgott a Barátság utca irányába. A felszínmozgás 
tulajdonképpen a rézsű lábánál kezdődő talajfolyással in
dult meg, A tereprendezés során ezt az átázott lassan moz
gó anyagot kezdetben elhordták, de az állandóan utána moz
gott, miközben a rézsű mögötti terület is megindult és sze
letesen megcsúszott,

Z.h A CSÚSZÁS OKAI

A konkrét vizsgálatok és megfigyelések alapján a csúszás
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kialakulásának okaira vonatkozóan az alábbiak állapítha
tók meg:
A földmunkákat megelőzően a terület lényegében nem volt 
mozgás veszélyes, de egyes helyeken a mérnökgeológiai a- 
dottságok úgy alakultak ki, hogy bizonyos körülmények- 
emfoeri beavatkozás - felszinmozgást idézhettek elő. A kb. 
k 5 0  m hosszúságban létesített bavágésnak csak az a kb. 50- 
méteres szakasza csúszott meg, ahol a mérnökgeológiai adott
ságok miatt .a felszín mozgás potenciális feltételei adottak 
voltak.
A bevágás révén keletkezett feltárás azt is bebizonyította, 
miután helyről - helyre változó rétegződés! viszonyok vál
tak ismerté, hogy a Baktai hegy K-i lejtőjének mérnökgeoló
giai adottságai rendkívül változatosak. Ezeken túlmenően 
még egyéb feltételek is biztosítva voltak.Ilyennek minősít
hető a talajvíz felszinközeli helyzete és a felsőpannóniai 
rétegek éppen a viz miatti rendkívül kedvezőtlen talaj fi
zikai állapota, mert éppen a csúszás helyen olyan képződ
mények fordulnak elő, amelyek a vizre rendidvül érzékenyek, 
A laborvizsgálatok szerint a természetes víztartalmuk a fo
lyási határ közelében volt. így gyakorlatilag nyiró ellen
állásuk nagymértékben lecsökkent. Ilyen mérnökgeológiai 
helyzet mellett történt az emberi beavatkozás, amely ter
mészetesen rögtön kiváltotta a csúszás megindulását. A be
vágással feltárták a rossz állapotú talajvizet tározó pan
non rétegeket, amelyek a felettük lévő rétegek súlyától 
kinyomódtak a rézsű lábánál - miután folyási állapotban 
voltak és előlük a megtámasztó rétegeket eltávolították, 
amelyek ellensúlyként hatottak a kedvezőtlen t.alajálla-
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potu rétegek felett települő és azokat terhelő rétegekkel 
szemben, - magukkal vonszolva a felül lévő anyagot is. A 
felszínre lépő talajvíz is ráfolyt a kinyotnódó anyagra, a- 
mely tovább rontotta annak állapotát, a talajfolyás mozgá
sát és mértékét meggyorsítva.
így a rézsű lábéit megtámasztó anyag mindig tovább mozgott 
lehetővé téve újabb és újabb anyag kiáramlását a felszín
re a szilárd rétegek alól. Ezek alátámasztásukat elvesztve 
süllyedtek meg szeletesen több szakaszban olyan mértékben, 
ahogy a megtámasztást biztosító rétegek kimozdultak alóluk.
A megcsúszott területen belül is megkülönböztethető volt 
olyan szakasz, ahol a legerőteljesebbnek mutatkozott a ta
lajfolyás és a mozgás, E részen voltak a rétegek a legrosz- 
szabb állapotban,
A vizsgált felszínmozgást a talajvíz meredek eséséből és a 
talajvizszint alá történő bevágással történő megcsapolás 
révén kialakult ái’amlási nyomás is elősegítette,

3, ÖSSZEFOGLALÁS

Egyértelműen lerögzíthető és megállapítható, hogy a Barát
ság utcai csúszás emberi beavatkozás hatására keletkezett. 
Ennek nagyságát fokozta az a körülmény is, hogy a mozgás 
megindulása után is folytatódtak a földmunkák elősegítve 
ezzel a megbomlott egyensúlyi helyzet további romlását,
A mozgást az okozta, hogy a talajvizszint alá vitték a be
vágást. A talajvíz tartó rétegek pedig annyira étázottak 
voltak, a nyiróellenálásuk oly kicsi volt a magas viztar-
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talom miatt, hogy a felettük levő rétegek terhelésének ha 
tására a korábbi megtámasztás hiányában kitértek az utca 
irányába, kimozdítva ezzel a felettük lévő rétegeket is 
eredeti helyzetükből.
A Barátság utcai csúszás nem minősíthető jelentősnek és 
károkat sem okozott, de figyelmeztet arra, hogy a város 
dombvidéki részein bármilyen emberi beavatkozást megelő
zően olyan mérnökgeológiai vizsgálatok szükségesek, ame
lyekkel az ilyen estleg károkat is okozó felszínmozgások 
elkerülhetők lennének.
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ÁBRÁK

l.ábra.

2. ábra.

1. kép
2. kép

Helyszinrajz a csúszás helyének feltüntetésével.
1. mérnökgeológiai szelvény iránya.2.megcsúszótt 
szeletek és blokkok. 3. eredeti rézsű. 4. talaj- 
folyás kiterjedése. 5. megcsúszott szeletek és 
blokkok torlódási zónája.

A csúszás mérnökgeológiai szelvénye,
A s csúszás előtti állapot. 1, eredeti felszin,
2, kitermelt földtömeg a rézsűnél, 3. pleiszto
cén vörös agyag, darabos áthalmózott iszap. 4, 
felsőpannóniai mésziszapos összlet, 5. iszapos 
homok, 6, homokréteges iszap. 7» agyag. 8, ta
la jviz,
B : csúszás utáni állapot. 1, mozgás előtti 
helyzet. 2, megcsúszott szeletek és blokkok. 3. 
rézsű lábánál kialakult talajfolyás, 4. felső- 
pannóniai agyag. 5. talajvíz kiáramlás a fel
színre és koncentrált vizkilépések

KÉPEK

Panoráma kép a Barátság utcai csúszásról,
A megépített viztelenitő ároknál jelentkező ká
rosodások az utómozgásokat bizonyítják.
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Slop© stability problem at Szekszárd, in 
the Barátság street

Rudolf Petz -- Gyula Scheuer

A great part of Szekszárd city is situated on a steep, hilly 
area. The geological scheme comprises a two-layered system. 
The lower layor is upper-pannon aleurit,the upper layer is 
Pleistocene loess. The inclination of the boundary of the 
layers is with downward direction.
During the construction works of a new housing estate, a cut 
ting was made, with toe level below the water table by 3-̂  m 
Following from the soil removal, the slope became unstable. 
This slope stability problem was typically caused by inapp
ropriate human intervention.








