
123

méuoszAm alkaoiazAsa a rétegazoxositAsiíax

FEHÉRVÁRI MIKLÓS — SZALAY MIKLÓS

A fejldés és a gyakorlati élet a földtan és a mszaki tudományok kölcsönös
támogatásának minél szélesebb kör kifejlesztését fontos feladatként állítja a

szakemberek elé. A tervez mérnök a geológustól olyan adatokat vár, amelyek
részben minségi, részben mennyiségi módon jellemzik azokat a kzeteket,
amelyekre és amelyekben építkezni kíván. A talajmechanika kutatási módszerei
világszerte magas fejlettségi fokot értek el, de a talajminták vizsgálatára felépí-

tett módszerek alapvet hibája, hogy bizonyos általánosítással dolgoznak. így
a valóságtól elszakadva, gyakran hamis képet adnak az altalaj állapotáról és tulaj-

donságairól. A terület rétegtani és szerkezeti felépítése sokszor oly nagy mérték-
ben befolyásolja a talajra és talajba helyezett építményekre ható erjátékot,
hogy ez a hatás a méretezésnél dönt lehet. Itt kell a geológusnak a mérnök segít-

ségére lennie.

A múltban számos kísérlet történt árra, hogy a technikai tudományok és a
geológia közt ilyen vonatkozásban fennálló rt áthidalják és az altalaj megismerésé-
vel foglalkozó két tudományág termékenyebb együttmködését \elsegítsék.
Ilyen kísérletnek tekinthetk a T e r z a g h i (1925), B e n d e 1 (1948)'--és K e i 1

(1951) által összeállított mérnökföldtani könj^vek. Az egjmttmüködést óhajtja

csaknem minden talajmechanikai kézikönyv is.

Amikor harmad- és negyedkori laza üledékek rétegtanának és szerkezetének
a tervez mérnök szempontjából megkívánt pontosságú leírására van szükség,

a geológusok rendelkezésére álló vizsgálati módszerek nem mindig adnak a köve-
telményeknek megfelel pontos eredményeket. Különösen áll ez, ha a viszonyo-
kat elszórt fúrások alapján kell tisztázni és ha tengerparti vagy szárazföldi üle-

dékekrl van szó, amelyek kzetkifejldése szinte méterenként változhatik.

Ilyen természet üledékekbl épül fel fvárosunk területe is.

A budapesti Földalatti Vasút tervezésénél nem elegend a földtani képzd-
mények térbeli és idbeli egymásrakövétkezésének nagyvonalú megkülönböz-
tetése. Az egyes emeleteken belül ugyanis igen eltér mechanikai tulajdonságú
kzettípusok váltakoznak. A tervezés és kivitel szempontjából legfontosabbak a
kialakuló nyomásviszonyok. Ezeket a kzet eredeti sajátságai (dlés, rétegzett-

ség vag>' rétegezetlenség, anyagi minségbl adódó mozgékonyság) a szerkezeti

igénybevétel folytán bekövetkezett jellegek (vízzel szembeni viselkedés, csúszásra

hajlamosság) és a megbontás módja nagyjából egyenl mértékben befolyásolja.

Ennek a sokrét feladatnak megoldására egy módszer önmagában nem lehet

elegend. Egyik f feladat mindig a rétegek azonosítása, egymáshoz való viszo-

nya : ez az alapja a földtani kép kialakításának. Fúrásokkal feltárt területrl
lévén szó, közvetlen megfigyelési adatok ném állnak rendelkezésre. A fúrások
adataiból kell a rétegek térbeli helyzetét, kiékeld vagy szerkezeti mozgással
elvetett, megszakított voltát megadni.

Az anyag ásvány-kzettani, szemcseszerkezeti vizsgálata, az slénytani
vizsgálat és a talajmechanikai vizsgálat önmagában igen sok bizonytalanságot
rejt ilyen tekintetben.

Az ásvány-kzettani vizsgálat gyors módszerei — bár nagy vonalakban jó
tájékozódást nyújtanak — nem elegendk a szintezés finomítására. .\z slény-
tani vizsgálat sem célravezet, ha faunamentes összletet kell beosztanunk, vagy a



124 Földtani Közlöny LXXXIH. évf. 1953. 4—6. sz.
/

fauna nagyobb vastagságú^ rétegsorban azonos összetétel. A talajmechanikai
adatok a vizsgált kzetminta, a darab sajátságait ugyan pontosan és számszeren
rögzítik, de ezek a természetes körülményekkel nem mindig egyeznek meg. Nagy
méretekben ugyanis a szerkezeti igénybevétel az összlet mozgékonyságát vagy
állékonyságát az eredetinek ellenkezjére is változtathatja. Ugyanannak a réteg-

nek talajmechanikai állandói egymástól távoles helyeken tág határok közt
ingadozhatnak.

A földtani viszonyok mszaki módszerekkel történ pontosabb tisztázását

célozza jelen tanulmány. Egy, a talajmechanikai vizsgálati módszerekben alapuló

és bizonyos határok között jól alkalmazható mérszám bevezetését kívánjuk
meghonosítani, amely laza üledékek szelvényeinek megszerkesztésén dolgozó

geológusnak megkönnyíti a rétegazonosítást.
'

Mieltt a bevezetni kívánt mérszám, az azonosítási index ismer-

tetésére rátérnénk, két talajmechanikai alapfogalomra kell kitérnünk :

A t t e r b e r g nyomán plasztikus határnak (P) nevezzük azt a talaj száraz

súlyának .százalékában kifejezett víztartalmat, amely mellett az anyag még ép-

pen három milliméter átmérj szálakra sodórható.

Casagrande szerint folyási határnak nevezzük azt az anyag száraz

súlyszázalékában kifejezett víztartalmat, amely mellett — az erre a célra szolgáló

Casagrande-féle készülék csé.széjében elhelyezett — talajpépbe vágott szabványos
méret barázda (1 cm magasságból eszközölt 25-szöri ejtés hatására) 12 mm hossz-

ban összefolyik. Ez a víztartalom a talaj kohéziómentes állapotára jellemz.

folyási és plasztikus határ különbségét (F— P) nevezzük plasztikus indexnek
(P,). A homoknál P 0, mivel nem sodorható, így a P,- határozatlan.

Casagrande figyelte meg, hogy, ha valamely talaj plasztikus indexét

és folyási határát ö.sszrendezrendszerben ábrázoljuk, akkor az azonos rétegbl
származó kzetek pontjai olyan egyenesek mentén fek.szenek, amelyek irány-

tangense 0,73-al közel egyenl (1. ábra).

1. ábra.

Ezt a megfigyelést továbbfejlesztve, a mértani összefüggés alapján, olyan

rnéröszám vezethet le, amely jellemz az azonos rétegek kzetanyagára, tekin-

tet nélkül azok szemcseszerkezeti eltéréseire. Ez bizonyára a hasonló kémiai és

ásványos összetétellel van összefüggésben.
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Adott 0,73 iránytangensü egyenesek általános egvenlete a (/’, F) össz-
rendezrendszerben :

" “ \ i '

Pi =: 0,73 (F-/1,),

ahol Ai az egyenesek az /--tengellyel való metszéspontja, amelyet a továbbiak-
ban azonosítási indexnek nevezünk. Ezen metszés azonos korú laza
uledekes kzetek egyidejleg települt tagjaira jellemz. Értékét, amely pozitív
es negatív is lehet az elbbi egyenletbl átrendezés.sel nyerhetjük :

0,73 F-Pi
“ 0,73

...
Éürásszelvények adatainak gyors feldolgozásához a számolási munka

csökkentese érdekében a második ábrán feltüntetett nomogramm használható
amel>mek segítségéyel az F,‘ Pi értékpárhoz tartozó A,- érték pillanatok alatt
meghatározható. Mivel az azonosítási index igen érzékeny, mind a folyási és plasz-
tikus hatar megállapításánál, mind a nomogramm használatánál nagy gondosságra
v'an szükség. Ezért a nomogrammot célszer nagv léptékben cm^lO'yí
mm-papírra felrajzolni.

PtZ

2. ábra.

Az azonosítási index alkalmazhatóságát illeten a Földalatti Vasút földtani
sze venyszerkesztesénél nyert tanulságos példával szolgálunk. A választott példa
mellett két ókból döntöttünk :

^

1. Olyan területet választottunk ki, ahol kell srség fúrás és a föld-
alatti munkahelyeken létesített feltárások segítségével a terület szerkezetével
elzetesen megismerkedtünk és ahol az slénytani viz.sgálatok ellenrz adatai
IS rendelkezésre állottak.

2. Több fúrás és feltárás megfigyelésével bebizonyosodott, hogy az eddiu
egységesnek tekintett „kiscelli agyag” két szintre osztható : egy alsó, finoman
rétegzett, de faunamentes és egy fels, rétegzetlen, foraminifera-tartalmú ö.ssz-
letre. A kivala-sztott fúrások legtöbbje harántolta a két szint közötti jól észlelhet
hatart. Ezzel megkaptuk a rétegek térbeli helyzetét. Amint a 3. ábrán láthatjuk
az ilymodon nyert réteghatár párhuzamos az azonosítási index alapján szerkesz-
tett v onalakkal. . i j -
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Az slénytani vizsgálatok szerint a 108. sz. fúrás végig foraminiferás
agyagban haladt, a 009. sz. fúrás csak foraminiferamentes rétegzett agyagot,
a 004., 003. és 002. sz. pedig felül foraminiferás, alul foraminiferamentes rétegeket
harántolt.

A szomszédos fúrásokban a megfelel azonosítási index pontokat össze

kötve a faunisztikai határral és egj'mással is, közel párhuzamos egyeneseket ka
’

j)unk. Mivel a talajmechanikai vizsgálat nem folytonosan, hanem néha töb*^

méterenként történt, az egyik fúrásban szerepl értéket összeköthetjük a mási^
fúrás két szomszédos értéke által közrefogott hellyel is. Mivel az összekötések,

lehetö.sége néha nagy, azokat az összekötés! lehetségeket kell kiválasztanunk,
amelyek két szomszédos fúrásban adódó, azonos számsorok közel párhuzamos
összekötését eredményezik. (Pl. a f08. és 004. sz. fúrásoknál 1.5, 13, 13, 12, 14.)

Az ös.szeköttetéseket ilymódon elvégezve a szelvénybl a következ következ-
tetéseket vonhatjuk le :

n) A 004., 003. és 002. sz. fúrásokban a legnagyobb 17, illetve 16-os érté-
kek összeköt vonala éppen egybee.sik a fels-foraminiferás és az alsó-foramini

-

feramentes agyag határával.

h) A 108. sz. fúrás nem érte el az alsó szintet. Az adatok alapján 5 m-rel
a fúrás-talppont alatt kellett volna megütnie.

(•) A teljesen foraminiferamentes 009. és a végig foraminiferás 108. sz. fúrás

közt nincs összekötési lehetség, a két fúrásban kielégít számkövetkezést sehol

sem találunk. Ez a két fúrás közti vet feltétlen bjzonyítéka.

d) A 108. és 004. sz. fúrás közt egy másik vet feltételezhet. Ez az ös.sze-

köt vonalaknak a szokásosnál nagyobb lejtésébl következik.
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e) X 009. sz. fúrás jelenlegi térszíne felett egykor táglagyártásra alkalmas
kiscelli agyagot termeltek. Általában mindenütt a foraminiferás szint anyagát
mvelték ie, mert a kemény, rétegezett foraminiferamentes ag>'ag nem alkalmas
téglagyártásra. Ez arra utal, hogy a 3. ábrán kapcsolt zárójellel megjelölt rétegek
a 009. fúrásban, illetve a 004., 003. és 002. fúráscsoportban eg\nmásnak meg-
felelnek. Ez a K-i oldal területének mintegy 30 m-re történt lezökkenését bizonyítja

a Ny-i részhez viszonyítva.
Az azonosítási index alkalmazása tehát szárríos kérdésre ad feleletet. Eg\ik

igen nagy elnye, hogy módot ad a szintezés finomítására olyan 30—40 m-es
rétegösszleteken belül is, amelyeket az eddigi földtani és talajmechanikai módsze-
rek megfelel vezetréteg hiányában egységesnek jeleztek.

Mivel az itt bevezetett azonosítási index fogalma új, használata pedig némi
gyakorlatot, megfelel szemlélet kialakulását kívánja meg, néhány gyakorlati
útmutatással szeretnénk szolgálni. Ugyanahhoz az értékhez a legkülönbözbb
korú és sajátságú rétegek tartozhatnak. Az értékek azonos változása, azonos
egymásutánja az, ami kiértékelhet. Rá kell mutatnunk továbbá arra, hogyyaz
összeköt vonalak nem jelentik a r^tegzdési síkoknak a szelvény síkjával ^ló
metszésvonalát, ha a két fúrás közötti területen elmozdulás történt. Ilyenkor a
vonalaknak a vízszintessel bezárt szöge a rétegdlésnek szelvényirány szerinti

túlmagasításból adódó csökkentett értékét meghaladja. Ekkor a 4/a ábrán be-
mutatott, els lépésben nyert képet módosítanunk kell a 4/b ábrán látható módon.
.\ módosítás jó megközelítésben az elmozdulási magasságot is megadja.

4. ábra.

A módszer elnye, hogy igen egyszer és kevés felszerelést igényel, tehát

helyszíni meghatározásra is alkalmas. Egy hordozható táramérleg, Casagrande-
készülék, néhány óraüveg segítségével a fúrási anyag gyors feldolgozását és a
szelvény azonnali megszerkesztését is lehetvé teszi.

O e r e p B a p H .M. — C a .t a M. :

ripHMeHeHHe naMepHiejiH b HAeHTH^JHKauHH n.nacTOB

ABTopbi pasBUBa.Tii fla.ibuie Ha.TioaeHHU Kasaepande, no KOTopuM, iiaopawan
n-iacTuuBbiü iiHfleKC ii npeae.T xenyMecTii .xioöoü noMBbi, xapaKxepHbie xomkh ropHbix no-

p.ofl, npoucxoflmuux na uACHxmmbi.x n.xacxoB, áe>Kax BAO.xb npHMOü HanpaBJiaiomero
xanreHca b 0,73.

Ha ocHOBaHUH npocxoü reo.MexpuMecKOH cbb3U ohu Bbmejm ii3iMepiixeab, xapanxe-
puayioiUHÍí cocxas iiAenximHbix nnácxoB, He CMCxpa na paanuMHa b cxpyKxype aepeH.
3x0 CBHaaHO c aHaJioruMHUiM xn,\umecKHM h AumepajXoru'iecKHiM cocxaBOM.
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Ha.MepHxenb, naaBaHHbiíí aBTopa.MH „hhackcom iiAenTn(l)HKamin“, bbjihctch
ToqKOfí nepeceueHiiíi AaHHoR npHMofí, Hanpas-iaiomero xaHreHca b 0,73, c ocbio ,,F“
(PiF) B ClICTCMe KOOpAlIHaX.

Ai = 0,73 F— Pi,
TAC

0,73 ,

Ai = HHACKc iiAenxii(J)iiKamin,

Pi — HHAeKC n.iacximHOCxii,

F — npeAG.T xcKyMecxii

ABXopbi noKasbiBaiox npiíMCHeHiie ii3Mepiixe:i« npn.viepoM, ynoxpe6nennbiM y
cxpoiixenbCXBa Mexpo b ByAaneuixe. OönaweHHaH pasBCAOMHUMH ci<Ba>K»HaMn csnxa
OAHOOöpasHa, ne.XbSíJ paswAeHiixb ee hu no MiinepanonmecKiiM, hh no naneonxoirorii-
necKiiM MexoASM -ao M<e.xaHHOfí xohkocxh. Ona pasAeniiMa xojibKO Ha Asa MOmnbix
ropii30Hxa X. e. hiiwhuH ropii30HX 6c3 (})opaivmHH(J)ep h bcpxhhh, öoraxbiií ^opaivui-

HH({)epaMH. CBSi3biBa« Mecxa iinAeKCOB nAeHXH(})HKauHii xex >xe 3HaneHHH, HaneceHUbie
na npo$njiii öypeHuR, noaymiM napa;me-ibHyio AnarpaMAty. Ona HBnHxcn napajmenbHbiiw
c rpaHimeíí ii ropn30Hxa 6e3 (})opaMiiHn(})ep, n ropn30nxa Ooraxhiií (})opaMHHH(l)epaMn,
A0Ka3anHbix II ^ayiiHcximecKii, ii na ocHOBaHiiii iiaSjiioAeHHií. /InarpaMMa xopoiuo
noi<a3biBaex ii .thhhh iisnoAia, naö.iioAeHHbie bo BpeMn oÖHawenHií (cm. piicyniai b

BenrepcKOAi xeKcxe).
'

rioaxoMy MO)Kiio yrioxpeöiixb H3.Mepiixenb c xopouiiiM peayJibxaxoM a-th ycxaiio-

Ö.XeHHH XOHKHX rOpi130HXOB B OAHOpOAHblX, HC paCMjlCHeHlIblX, MOIAHblX CBHXaX II

oxo)KAecxB.ieHHH ropn30HXOB, a xaK)Ke A-an ycxaHOB.ieimn iiaK.iOHa nnacxoB ii cxpyKxyp-
Hbix niiHiiíí II rjxyÖiiHW noAcxiiJiaiomnx n/iacxoB.

Emploí d’iin index pour l’identifieation des strates

pár .M .fehérvári' et .M. SZ.VL.W

Les auteurs ont développé l’observation ele Casagrande selon laquelle si l’on

rapporte dans un systéme de coordonnées I’index de plasticité d’un sol et le

chiffre en exprimant la limité de coulage, les points des sols provenant de
strates identiques sont situés sur une droite á tangente de direction de 0,73. En
partant d’une simple corrélation géométrique ils préconisent un index qui est

caractéristique pour la matiére des sols de strates identiques, sans égard aux
divergeances de leur structure. Cefte corrélation découle certainement de la simili-

tude chimique et minéralogique. Cet index appelé „index d’identification” est le

point d’intersection de la droite á tangente de direction 0,73 avec l’axe F dans
Je systéme de coordonnées (Pj, F) oü

Ai = index d’identification,
\

P, = index de plasticité,

F = limité de coulage.

Ils démontrent l’emploi de l’index sur un éxemple pris á la construction du
métro de Budapest. L’ensemble des couches révélé pár les sondages est d’aspect
uniformé, on ne peut pás le graduer á la finesse voulue pár des méthodes miné-
-ralogiques ou paléontologiques. On ne peut y distinguer que deux nivaux épais :

un niveau inférieur sans Foraminiféres et un niveau supérieur riche en Foramini-
Jéres. En reliant sur les profils des sondages les points des index d’identification

ayant la mérne valeur l’on obtient un systéme de traits paralléles. Ce systéme de
traits est parallelé á la limité des niveaux á Foraminiféres et sans Foraminiféres
et montre aussi clairement les lignes de failles observées dans les affleurements
(voir la fig. 3 dans le texte hongrois). L’index peut donc étre employé pour dé-

montrer des niveaux plus fins dans des ensembles de couches épaisses uniformes,
sans division et l’on peut s’en servir á l’identification des niveaux, á l’établissement

<lu plongement des couches et des lignes structurales, ainsi que de la profondeur
des couches du mur.


