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A MÉRNÖKGEOLÓGIAI TÉRKÉPEZÉS NEVEZÉKTANÁNAK 
ÉS A KŐZET-FIZIKAI VIZSGÁLATOKNAK EGYSÉGESÍTÉSE

Irta: dr. Jaskó Sándor

I. Bevezetés
A KGST tagállamok központi földtani szervei 

vezetőinek Moszkvában 1963. évi január hóban 
megtartott értekezletén a mérnökgeológiai térké
pezés terminológiájának, valamint a kőzetek fizi
kai vizsgálatainak egységesítéséről tárgyaltak.

Az értekezleten a bolgár,- német, mongol, lengyel, 
román, csehszlovák és szovjet, valamint a magyar 
delegáció vett részt. A magyar delegáció tagjai vol
tak; Fülöp József, a Földtani Intézet igazgatója, 
Strohmayer Jenőné, a Földtani Főigazgatóság osz
tályvezetője és Mozsolits Tibor, a Földtani Főigaz
gatóság főgeofizikusa.

Az alábbiakban közöljük az értekezlet anyagá
nak rövid kivonatát:

II. A mérnökgeológiai térképezés terminológiája

Az értekezlet az alábbi főbb típusosztályozáso
kat fogadta el és javasolta a KGST-ben résztvevő 
tagállamok földtani szolgálatainak, hogy azokat 
alkalmazzák a mérnökgeológiai vizsgálatok során.

1. Földtani nagyszerkezetek
Gyűrt területek: antiklinoriumok, szinklinoriu- 

mok, közép-masszívumok, belső medencék, belső 
süllyedések. Táblák: pajzsok, táblás-szineklizisek 
és anteklizisek, peremdepressziók, hosszanti és ha
rántirányú peremvarratok, mély törések,

2, Tektonikai formák típusosztályozása
Gyűrt redők (a boltozottság iránya alapján): 

Antiklinálisok, szinklinálisok. Gyűrt redők (a sík
béli záródások jellege alapján): elnyúlt brachianti- 
klinálisok, dómok, teknők. Gyűrt redők (a tengely
sík helyzete és a szárnyak dőlése szerint): szim
metrikus, dőlt, átbuktatott, fekvő, lesüllyedt, izo- 
klinális, legyezőszerű stb. redők.

Szakadásos diszlokációk (a függőszárny mozgá
sának iránya szerint megkülönböztetve): levető, 
felvető, rátolódás, eltolódás, levetődéses eltolódás, 
felvetődéses eltolódás. Az elmozdulási felület ha
tásának és az elmozdult rétegek közötti viszony 
alapján: hosszanti törés, diagonális törés, kereszt- 
irányú törés. A töréses és gyűrt diszlokációk külön
böző kombinációja szerint: árkok, horsztok, taka
rók és kiugrások. A geomechanikus behatás fajtá
ja szerint meg kell különböztetni töréses, gyűrt, és 
kevert formákat.

3. Geomorfológiai elemek típusosztályozása
Régi szárazföldi jegesedés által létrehozott ak

kumulációs síkságok: végmorénaövek, dombos mo
réna térszín, fenék moréna síkságók, tavi glaciális 
síkságok, sandr-síkságok. Ezeknek legfőbb formái: 
morénák, kame-ek, drumlinek, ózok, sandrmezők, 
glaciális süllyedékek, ősfolyamvölgyek.

Az eljegesedéssel közvetlenül nem kapcsolatos 
akkumulációs síkságok: tengeri síkságok, tavi allu- 
viális síkságok, eoklikus síkságok, proluviális sík
ságok. Ezeknek legfőbb formái: delták, lehordási 
kúpok, slejfek, suvadások.

Denudációs síkságok: abráziós-, eróziós-, aridus- 
denudációs-síkságok. Ezeknek legfőbb formái: dü- 
nék, barkánok, homokbuckák, limánok, karsztfor
mák.

Denudációs és tektonikus hegyek: alpi típusú 
magas hegységi domborzat, glaciális és nivális 
megmunkálással. Alpi típusú magas hegységi dom
borzat eróziós megmunkálással, középhegységi 
domborzat eróziós, gravitációs megmunkálással, 
erózió által tagoit lapos hegység. Ezeknek legfőbb 
formái: vízválasztók, hegyhátak és hegygerincek, 
glaciális teknővölgyek és kárvölgyek, glecsermo- 
rénák, tektonikus süllyedékek, kueszták, teraszok, 
kőtengerek.

Vulkánikus hegységek: működő vulkánok, régi 
kialudt vulkánok. Ezeknek legfőbb formái: vulkáni 
kúpok, lapos tetej ű vulkáni hegyek, lakkolitok, ba- 
tolitok és daykok.

Tengerpartok: abráziós, akkumulációs, lehordott, 
kiegyenlített, denudációs tengerpart.

Antropogén képződmények: külfejtések, útbevá- 
gások, vízlecsapoló árkok, töltések, gátak, süp
pedések bányavágatok fölött.

A mérnökgeológiai térképezésnél fel kell tüntetni 
a geomorfológiai formák genezisét és földtani kó
lá t is. A csuszamlások és karsztjelenségek osztályo
zását az alábbi külön felsorolások tartalmazzák.

4. Karsztjelenségek típusosztályozása
Karszt nehezen oldható kőzetekben: mészköves-, 

dolomitos-, kréta- és szulfátos- (gipszes) karszt.
Karszt könnyen oldható kőzetekben: sókarszt a 

só kilúgozása révén.
A föld felületéhez viszonyítva megkülönbözte

tünk nyitott karsztot (a karsztosodott kőzetek köz
vetlenül a felszínen települnek), továbbá rejtett 
karsztot (a karsztosodott kőzetek fölött nem oldha
tó kőzetek települnek). A földalatti vizek szintjé
hez viszonyítva megkülönböztetjük a karsztosodott 
kőzeteket, ha: a leszálló víz zónájában települnek, 
vagy az állandó víztelítettség zónájában települnek.

A karszt főbb hidrológiai megnyilvánulásai: bú
vópatakok és folyók, a folyók vízveszteségének te
rületszakaszai, földalatti vizek tükrének depresz- 
sziói, karsztforrások. karszttavak, földalatti folyók, 
földalatti tavak.

A felszíni karsztformák a következők: karrok, 
karsztüregek, karszttölcsérek (víznyelők), karszt- 
völgyek, karsztmezők.

Földalatti karsztformák: karsztaknák és víznye
lők, karsztosodott repedések, barlangok, kavernák 
intenzíven karsztosodott kőzetzónák.
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A karsztosodott rétegeket fedő vagy hozzájuk 
csatlakozó nem oldódó kőzetekben: keletkező be- 
omlások, továbbá erózió a földalatti karsztüregek- 
ben a nemkarsztosodó anyagnak behordása révén.

5. Csuszamlásos területek típusosztályozása
A csuszamlási jelenségek térképezésének felada

tai: azok feltételeinek, kiterjedési jellegének és 
kifejlődésük intenzivitásának meghatározása. Meg
különböztetünk: egyes csuszamlásokkal rendelkező 
területeket, lineáris elterjedésű csuszamlásokkal 
rendelkező területeket és végül a csuszamlások te
rületi kifejlődésének kőzeteit (a szerteágazó eró
zió hálózat szerint).

6. Földalatti vizek típusosztályozása
A szellőző zóna vizei: infiltrációs víz, talajvíz, 

mocsárvíz, felvíz (kiemelt lencsék az erózióbázis 
felett). Pórusvizek: rétegvizek pórusos körzetekben. 
Karsztvizek karsztosodó kőzetekben. Hasadékvizek 
az oldhatatlan, tömör kőzetekben.

A földalatti vizeket megkülönböztethetjük to
vábbá aszerint, hogy nyomás alatt állnak-e és 
megfigyelhető-e évszakonkénti ingadozásuk. A 
mérnökgeológiai térképezés során a vízadó szint 
megnevezésében fel kell tüntetni a vízbefogadó 
kőzetek genezisét és földtani korát.

7. Kőzetek típusosztályozása általános építészeti 
tulajdonságaik szerint

Építészeti szempontból megkülönböztetünk: ke
mény kötőanyagú, laza kötőanyagú, organogén és 
mesterséges (mesterségesen megváltoztatott, fel- 
töltött) kőzeteket. Feloszthatok a kőzetek a követ
kező szempontok szerint is: nyomószilárdság, old
hatóság, szemcseösszetétel, képlékenység, porozitás, 
duzzadóképesség, szervesanyag-tartalom és bom
lási fok.

8. Kőzetek és talajok mérnökgeológiai 
típusosztályozása

a) Mélységi (intruziv) kőzetek: gránit, diorit, 
szienit, gabbro, dunit, peridotit, aplit, pegmatit, 
lamprofir stb.

b) Kiömlési (efuziv) kőzetek: diabáz, porfir, por- 
firít, trachit, andezit, bazalt, dacit, obszidián, perlit 
stb.

c) Regionális metamorf kőzetek: gneisz, migma- 
tit. kristályos pala, márvány, csillámpala, szeri- 
citpala, agyagpala stb.

d) Kontakt-metamorf kőzetek: kristályos pala, 
szarukő, szkarn, agyagpala stb.

e) Tektonitok: tektonikus breccsa stb.
f) Törmelékes- kötött kőzetek: konglomerátum, 

breccsia, tufás-, márgás- stb. breccsák, tufás ho
mokkő, tufa, tuffit, kovás homokkő, gipszes ho
mokkő, argillit, aleurit stb.

Az a—f csoportba tartozó kőzetféleségeket még 
megkülönböztethetjük a mállás és a repedékesség 
foka szerint is.

g) Vegyi és biokémiai (organogén; -izetek: kova
föld, diatomit, mészkő, dolomit, márga, gipsz, an- 
hidrit, kőszén stb.

h) Kötött üledékes kőzetek: agyag, homokos 
agyag, agyagos homok, lösz, iszap. A g—h csopor

tokba tartozó kőzetek további megkülönböztetése 
kémiai, ásványtani összetétel, részben a sótartalom, 
karbonáttartalom és az esetleges organikus anya
gok tartalma alapján is történik.

i) Nem kötött, durva törmelékes kőzetek: görge
teg, zúzalék, murva.

j) Zónás talajok és tőzegek: tőzegfélék, fekete
föld, barna- és szürkeföld, laterit stb.

k) Interzonális talajok: feketeföld, szikes föld, 
humuszos-karbonátos és lúgos földek.

l) Hordalékos kultúrrétegek: víztárolók üledé
kei, öntözővizek üledékei stb.

m) Töltéses kultúrrétegek: építészeti, ipari stb.
n) Mesterségesen javított kőzetek és talajok: me

chanikusan tömörített, elektrokémiai úton meg
szilárdított, szilikátosodott, fagyasztott stb.

o) Mesterségesen sovánnyá tett kőzetek és tala
jok; mechanikus úton felaprózott, mesterségesen 
megnedvesített stb.

A mesterséges kultúrrétegek megkülönböztetése 
igen különféle lehet, a kőzettani összetétel és a reá
juk hatással levő módszerektől függően.

Valamennyi üledékes kőzet osztályozása során 
okvetlenül figyelembe kell venni azok genezisét és 
azt fel kell tüntetni a kőzetek megnevezésében. A 
genetikai típusok szerint megkülönböztetünk: tavi, 
tengeri, morénás, eolikus stb. kőzeteket.

9. Kőzettípus-osztályozás képlékenységi mutató 
alapján

Csoport Képlékenységi szám

Nem kötött (homok) *Wp kisebb 1-nél
Gyengén kötött (homokos agyagtalaj) 1—Wp—7
Kötött (agyagos, homokos talaj) 7—Wp—17
Erősen kötött (agyag) Wp nagyobb 17-nél

A KGST-ben résztvevő tagállamokban ideigle
nesen meg van engedve az egyéb plasztikussági 
mutatók használata az ott érvényben levő normák 
szerint, mindaddig, míg azok felülvizsgálata meg 
nem történik.**

10. A frakciók (kőzettartományok) típusosztályozása
Kőzetfrakcióhatárok milliméterekben: 200 fölött 

görgeteg, 200—20 kavics, zúzalék, 20—2 kavics és 
murva, 2—0,25 homok, 0,25—0,005 por, 0,005-nél 
kisebb agyag.

A KGST-ben résztvevő tagállamokban ideigle
nesen meg van engedve az ettől eltérő frakciók 
megkülönböztetése szemcseösszetétel szerint, az ott 
érvényben levő normák alapján mindaddig, míg 
azok felülvizsgálata meg nem történik.

III. Kőzetvizsgálatok mérnökgeológiai célokból
A KGST tagállamokban a mérnökgeológiai kő

zetvizsgálatok egységesítése lehetővé teszi a tapasz
talatok rendszerezését és a mérnökgeológiai regio

*Wp =  plasztikus index
•‘ Megjegyzés: A  műszaki földtan jelentősebb hazai 

szabványainak összegyűjtött felsorolása megtalálható 
Mosonyi—Papp Műszaki Földtan c. könyve 515—518. 
sz. oldalain.
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nális törvényszerűségek kimutatását. Módot ad a 
laboratóriumi készülékek tömeggyártásának meg
tervezésére és olcsóbbá tételére. Megjavítja a 
KGST tagállamok szakembereinek műszaki ta
pasztalatcseréjét és lehetővé teszi a mérnökgeoló
giai vizsgálati módszerek további egységesítéséhez 
az alapok kidolgozását. Mindezek az előnyök a 
mérnökgeológiai prognózisok meggyorsításához, ol
csóbbá tételéhez és megbízhatóságának növelésé
hez fognak vezetni.

1. A mintavétel módja és helye
A mintavétel módja és helye függ a vizsgálat 

céljaitól (csuszamlások vizsgálata, útépítéssel vagy 
vízépítéssel kapcsolatos vizsgálatok stb.), a létesít
mények típusától (csatorna, villamos erőmű épüle
te stb.), a tervezés fázisaitól, a kőzetek minőségé
től. A kőzetek tulajdonságainak mérnökgeológiai 
mutatói alatt mindazokat a mutatókat (fizikai, ké
miai, mechanikai stb.) kell érteni, amelyek a mér
nökgeológiai szakvélemények összeállítása során 
kerülnek felhasználásra.

A mérnökgeológiai mutatók meghatározása cél
jából minden egyes kőzettípusból 25—30 mintát 
kell venni, hogy ki lehessen számítani a mutatók 
megbízható átlagértékeit.

2. A minták vétele
A mérnökgeológiai vizsgálatok során pontszerű 

rés- és nagybani-mintavételi módszerek alkalmaz
hatók.

A mintavétel módja a célnak megfelelően történ
het bányavágatokból, vagy fúrásokból talajminta
vevő készülékkel. Ajánlatos a mérnökgeológiai 
vizsgálatok kezdetén egy kísérleti vágat kihajtása, 
hogy a különböző mintavételi módszerek közül a 
legalkalmasabbat kiválaszthassuk a vizsgálat alatt 
álló terület konkrét viszonyai között.

3. A minták tartósítása
Ahhoz, hogy a minták megtartsák eredeti szerke

zetüket és természetes nedvességüket, ajánlatos a 
minták felületéhez szorosan tapadó, levegő- és víz 
át nem eresztő burkot kiképezni. E célból felhasz
nálható: parafin, gyanta, viasz, kátrány, cellofán 
stb. A minták tartósítását olyan légmentesen zárt 
fém, vagy műanyaghengerekben kell végezni, me
lyek a minta felületéhez szorosan tapadnak.

4. A minták feldolgozása
Laboratóriumi vizsgálat előtt a minták feldolgo

zását minden egyes KGST tagállamban az ott ér
vényben levő módszerekkel kell elvégezni.

5. A minták laboratóriumi vizsgálata
A kőzetek mérnökgeológiai mutatóinak megha

tározására az alábbi vizsgálati eljárások javasol
hatók:

A nedvességtartalom meghatározását 100—105° C 
hőmérsékleten való szárítással 0,01 gramm pontos
sággal kell elvégezni. Az organikus maradványokat 
tartalmazó kőzetek nedvességének meghatározása 
különleges módszerekkel történik.

A kőzetek fajsúlyának meghatározását piknomé
terrel, desztillált víz alkalmazásával kell végezni.

A térfogatsúly meghatározása hengeres, gyűrűs 
módszerrel, vagy pedig parafinozás módszerével 
történhet.

A képlékenység alsó határának megállapítása a 
kőzetfonadék nedvességének meghatározása útján 
történik, még mielőtt a sima felületen lehengerelt 
kb. 3 mm átmérőjű kőzetfonadék repedezni és tö
redezni kezdene.

A képlékenység felső határának megállapítása 
35 mm magas, 76 gr súlyú egyensúlyozó kúp segít
ségével történik.

A homokos kőzetek folyási határát Ode-módszer- 
rel állapítják meg.

Az agyagos kőzetek szemcseösszetételének meg
határozása aerometrikus módszerrel történik egy 
hengeralakú edényben. Az átlagolt agyagmintából 
20 gr súlyú, az agyagos homokos talajból kb. 40 
gr. súlyú anyagot vesznek.

A lösz és lösz-szerű makroporózus kőzetek vi
szonylagos süppedékenységének meghatározása egy 
és ugyanazon természetes nedvesség mellett vég
zett nyomásigénybevétel alapján történik, miköz
ben a minta nedvesítését ez alatt a nyomás alatt 
végzik. A kívánt nyomás kifejtése fokozatosan 
történik egyórás időközönként.

Az agyagos kőzeteknek a nyíróerővel szemben 
tanúsított ellenállásának akkorának kell lenni, 
hogy az megfeleljen az üzemi viszonyok feltéte
leinek.

Az agyagos kőzetek összenyomhatósági vizsgála
tait odométerekben végzik víz alatt vagy víz nél
kül, attól függően, hogyan viselkedik a kőzet a lé
tesítmény alapjában.

6. A minták terepi vizsgálata
A mérnökgeológiai célokra végzendő terepi kő

zetvizsgálati módszereket jelenleg még nem lehet 
egységesíteni, mivel az egyes országokban csak 
most vannak kidolgozás alatt a különböző módsze
rek és készülékek. Ezért a terepi vizsgálatok lebo
nyolítása mindegyik KGST tagállamban az ott je
lenleg érvényben levő módszerek és készülékek se
gítségével történik.

7. Az adatok feldolgozása és a számítási mutatók 
kiválasztása

A kísérleti adatok feldolgozása és a számítási 
mutatók kiválasztása a statisztika matematikai 
módszereinek felhasználásával, de a vizsgálati ob
jektum földtani jellegének feltétlen figyelembevé
telével történik.
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