
A pleisztocén talajfagyásí jelenségek építésföldtani értékelése
írták: dr. Karácsonyi Sándor—dr. Scheuer Gyula

Az építő tevékenységet megelőzően szükséges 
a beépítésre kerülő terü let igénybevételi lehe
tőségének és feltételeinek megismerése. A vizs
gálatok alapját képező feltárások rendszerint 
csak a  tervezett létesítm ények egyes kritikus 
helyein végezhetők, míg a vizsgálati helyek kö
zötti eltérések lineáris változását tételezzük fel. 
Bár köztudott, hogy a réteg- és fácies-változá- 
sok leginkább szabálytalanok, ennek ellenére 
két, egymáshoz közelfekvő vizsgálati hely kö
zötti szabályos átm enet feltételezése az esetek 
nagy részében indokolt és elfogadható. A tele
pülés- és iparfejlesztés korszerűbb létesítm é
nyei azonban a talaj igénybevételére szigorúbb 
feltételt szabnak, amelyek kielégítése széleskörű 
építésföldtani előm unkálatot igényel. így fon
tos a talajfagy okozta rétegzavargások felisme
rése, hatásuk reális szám ításbavétele is.

I. A  talajfagyási jelenségek típusai és formái

A földtani és geomorfológiai szakirodalom 
szerint a talaj fagyási jelenségek a pleisztocén 
glaciálisok idején a periglaciális területeken jö t
tek létre. A talajfagy jelenségek legszebb típusai 
hegységeinkben és azok előterében, továbbá a 
dombsági részek lejtős felszínén és a teraszokon 
fordulnak elő. Rendszerint a jelenlegi felső zó
nában, de egyes esetekben 10—20 m -es üledék
kel letakarva is kim utathatók, jelezve az egy
kori felszínt és az azon végbem ent folyam atot.

a) Fagyaprózódás-kifagyás. A  pleisztocén je
ges klímafázisaiban a kőzetek fagyhatásra tör
ténő felaprózódása igen nagym értékű és általá
nos volt. A megfigyelések szerint a kőzetrészek 
és repedések m entén leszivárgó víz m egfagyásá- 
nak hatására egyes helyeken a szilárd kőzetben 
aprózódás-murvásodás történt. A kőzetek közül 
leginkább a dolomit, a mészkövek közül pedig
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1. ábra. Fagyaprózódás dolomit felszínen.

a szarm ata mészkő hajlamos a fagyaprózódásra 
(1 .ábra). A  rétegzett kőzetek  fagyaprózódása a 
réteglapok m entén m ent végbe. A feltárások 
szerint a 3—10 cm vastagságú és 10—30 cm 
nagyságú réteglapok fekszenek lazán egymáson, 
kimozdítva eredeti településükből. Az egyes la
zább, kevésbé kötött rétegek a fagyhatásra dur
va kőzetlisztté estek szét, a kem ényebbek pedig 
kisebb-nagyobb darabokban váltak el. A ke
m ény kőzetek felaprózódását a kőzetminőség 
m ellett egyéb körülm ények (a hidrológiai viszo
nyok) is befolyásolták. Az adott domborzati vi
szonyok között a víz a magasabb területekről a 
m élyebben fekvő részek felé szivárgott, ezért itt 
a kedvezőbb feltételek m iatt alakultak ki tú l
nyomó részben fagyaprózódási jelenségek. Ezért 
az ép kőzetek váltakoznak, fellazult kőzettörme
lékes szakaszokkal.

b) Fagynyomás okozta rétegzavargás. A  
tundrafagy jelenségek legszebb és legváltozato
sabb form ái a laza kavicsos, homokos folyóte
raszok felső 5—6 m-es szakaszán figyelhetők 
meg. R itkábban dolomit törm eléken is előfor
dulnak fagyokozta rétegzavargások. Különösen 
a Duna teraszokban nagyon gyakoriak, de más
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2. ábra. Fagy-árkos rétegzavargás terasz felszínen.

folyókat kísérő kavicsos rétegekben is k im utat
ták előfordulásukat. A fagy folyam atok a ko
rábbi meleg, csapadékos klímafázisban keletke
zett talajokat — agyagos fedő képződményeket 
— beforgatták a homokos-kavicsos rétegekbe 
(2., 3. ábra). Az  átforgatott rétegszakasz alatt a 
kavics zavartalan településű, fagyhatásra utaló
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jelenségek m ár nem figyelhetők meg. A terasz
kavics háborítatlan alsó része rendszerint szín
ben és szemszerkezetben lényegesen különbözik
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3. ábra. Fagynyomás okozta rétegzavargás Duna te
raszon.

a zavart zónáétól. Az eredeti szemcseösszetételt 
a talajfagy m egváltoztatta, szemszerkezeti á t
rendeződés történt. Egyes szakaszokon a homok 
frakció teljesen hiányzik és csak kavics fordul 
elő, ill. a homok külön válva dúsul fel. A fagy
hatás a homokos rétegekben szerkezeti átrende
ződést, szorosabb illeszkedést is okozott.

c) Lejtős talajfolyás. A megfelelő klímaviszo
nyok m ellett az olvadás-fagyás váltakozásának 
hatására a fagyott talajon talaj folyás indult meg 
(szuliflukció). A középhegységek lejtőin és a 
dombsági részeken ez igen gyakori volt és az 
irodalmi közlemények is a rra  utalnak [6., 7., 8.], 
hogy a talaj folyással létrejö tt fagyjelenségek 
igen elterjedtek. Nagyobb arányú felszínalakító 
tevékenységet és anyaglehordást elsősorban a 
laza üledékekből felépített lejtőkön találunk. (4. 
ábra). A talaj folyásból származó üledékeknek 
több fajtája  különböztethető meg. Az egyik eset
ben párhuzam osan egymásra halm ozott vékony 
rétegzett üledékek keletkeztek. A másik válto
zatban az agyagos-iszapos talajok keveredtek 
kőzetdarabokkal, és homokkal. Ilyen típusú üle
dékek elterjedése a hegységi és domsági része
ken igen gyakori. A harm adik típusként külö
n íthetjük  el az agyagos és iszapos rétegek lassú 
mozgását és keveredése u tán  völgy-talpi felhal
mozódását.

d) A  fagyott altalajon végbemenő lehordás. A 
hóolvadékvizek vagy a csapadék a fagyott talaj 
felső részét felolvasztva intenzív lehordást tu 
dott végezni. Ennek hatására olyan finom ré 
tegzett üledékek alakultak ki, amelyek az egész 
országban igen gyakoriak. Leggyakrabban ho
mok, lösz és löszfrakciójú anyagok áthalmozása 
történt ilyen form ában (5. ábra). E csoportba

tartoznak rétegzett agyagos löszök, a rétegzett 
lejtő löszök és löszszerű üledékek. Az agyagos 
löszök rendszerint igen finom an rétegzettek. A 
pár m illim éter vastagságú hom okrétegre homo
kos-agyagos réteg települ, m ajd iszap (lösz 
frakciójú) következik. Ezek váltakozásából épül 
fel a rétegsor. A homokszemeket gyakran 
agyaghártya burkolja be. A rétegecskék minden 
irányban a mai felszín lejtését követik. _

A rétegzett lejtő  lösz, és löszös frakciójú üle
dékeknél egyes esetekben a rétegzettség nagyon 
feltűnő, más esetekben pedig a rétegzettséget 
csak a talaj vékony réteglapokra való szétesése 
bizonyítja. Ezek általában a rétegzetten rétegek
kel váltakoznak. Szembetűnő ilyen típusú üle
dékeknél az, hogy az áthalm ozott löszös rétege
ket vékonyabb, vastagabb, hosszan folytatódó 
homok vagy kőtörm elék zsinórok tagolják. Gya
koriak a típusosnak látszó löszben elszórtan ka
vics vagy helyi törmelék, mely szintén a lösz 
áthalm ozottságára utal.

II. A  talajfagyások építésföldtani értékelése

Az előzőekben vázolt pleisztocén talaj fagyási 
jelenségek többirányú és eltérő építésföldtani 
problém át okoznak, amelyek felderítése és m ér
legelése esetenkénti körültekintő tevékenységet 
igényel.

a) Fagyaprózódás. A  szilárd kőzet felső, né
hány m éteres — az építésföldtani vonatkozás
ban elsősorban jelentős — szakasza változóan 
fellazult, töredezett (6. ábra). A hézagok laza kő
zettörm elékekkel, vízzel és levegővel kitöltöttek. 
A fagyaprózódás m értéke a kőzet tulajdonságá
nak is függvénye. Legérzékenyebbek a vékony 
pados, jól rétegzett kőzetek és a dolomit. A fel
aprózódás m értéke a nagy tömböktől egészen a 
kőzetlisztig terjed. így egy rendkívül inhomo
gén változatos kifejlődésű zóna jö tt létre, ame
lyek fizikai tulajdonságai élesen és nagyon vál
tozóan térnek el az anyakőzet tulajdonságaitól. 
A legnagyobb eltérés az építésföldtani szem
pontból a hézagtérfogat megnövekedésében van, 
amelynek következtében egyenetlen a teherbíró- 
képessége, a terhelés hatására nagym értékben 
is egyenlőtlenül nyomódik össze. Ezekre a kő
zetekre a talajm echanikában szokványos süllye
désszámítások nem alakalmazhatók. A fellazulás 
eredm ényeként a kőzet vízvezetőképessége, a 
vízzel szembeni ellenállóképessége is megvál
tozik, és további mállási folyam atnak van ki
téve.

b) Rétegzavargás. A  kavicsos rétegben előfor
duló rétegzavargás szintén a felső 5—6 m-es 
zónát érhette. A fagynyomás hatására a kavicsos 
rétegek a finomabb szemű fedőréteget áttörték 
és rendkívül szeszélyes és változó keveredés, 
ezen felül a fagyhatásra jelentős szemcseátren
deződés, frakció elkülönülés is bekövetkezett (7 
ábra). így vegyes szemcseösszetételű, változó to

ló



m

®  TALAJFOLYÁSI SZENVEDETT HOMOKOS AGYAG 

®  AGYAG

4. ábra. Lejtős talajfolyás jellemző típusa.

mörségű és változó fizikai tulajdonságokkal ren
delkező zóna képződött. M iután a különböző 
szélsőséges frakciók kerü ltek  egymás mellé, m e
lyek m inden építésföldtani tulajdonsága eltérő, 
igénybevételük, terhelésük sok esetben rendkí
vül problem atikus. Felism erésük nem  m indig 
egyszerű, a szokványos feltárásból a tényleges 
adottságokra következtetni nagyon nehéz, és 
rendszerint csak az építőtevékenység során de
rül ki, am ely a tervezettnél költségesebb alapo
zási megoldásokra vezet. Főleg vonalas létesít
m ények víztelenítésénél és m unkagödrök bizto
sításánál okoznak nem  várt súlyos problém át.

Az em lített problém ákon felül a rétegzavargás 
a talajvíz kérdést is bonyolítja és a finom frak
ció a fagyveszélyességet (útépítés) fokozza,

c) Fosszilis talajfolyások. Dombvidéken és lej-

m
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5. ábra. Rétegzett lejtő üledékek rétegszelvénye.

tős területen  a felső talajrétegek átázóttsága 
(túltelítettsége) következtében a lejtő irányában 
történő elmozdulás következményei. Főleg agya
gos, löszös, finom homokos üledékekben alakul
tak  ki. Az elmozdulás során teljes keveredés kö
vetkezettbe, így nem  az egyes állandó jellemzők
kel rendelkező rétegek a meghatározók, hanem  a 
keveredés hatására átlagértékekkel lehet azokat 
figyelembe venni. Rendszerint az elmozdult ré 
tegek a lejtőirányban ki vastagodnak, ahol egy
ben a legnagyobb m érvű a keveredés is. Sok

6. ábra. Fagyaprózódás rétegzett mészkő felszínén (Balatonfüred).
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7. ábra. Fagyzsákos rétegzavargás (Budapest—Rákoskeresztúr).

esetben az egykori fosszilis talajfolyásokat vé
kony fiatal üledékek takarják  el (8. ábra), am e
lyek jelen adottságaik m ellett állékonyak. A 
talajfolyást szenvedett rétegek anyaga heterogén 
(9. ábra), változó vízáteresztőképességgel, és ta- 
lajfizikai tulajdonsággal. Különösen szeszélye
sek az egykori sárfolyások területei, m ert nem

megfelelő felism erés és értékelés esetén újból 
m egindulhatnak, állékonysági problém át okoz
hatnak.

d) Áthalmozódás. A fagyott talaj felengedett 
felső részén lefolyó víz hatására a lejtőn fino
m an rétegzett üledékek alakültak ki. Leginkább 
löszös képződmények áthalmozódása követke-
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9. ábra. Talajfolyás okozta vegyes rétegződés (agyag — 
homok (Budapest).

zett be. Ennek következtében a löszös üledékek 
elvesztették korábbi kedvezőtlen tulajdonságai
kat (roskadóképesség, makXoporozitás) és építés- 
földtani szempontból kedvezőbb tulaj donsá- 
gúakká váltak. A fúrásm inták fizikai elemzésé
ből ez a körülm ény nem  derül ki, felism erésü
ket a rétegzettség (főleg feltárásokban) m eg
könnyíti. A lehordási úton a szemcsék szétvá
lása a mozgás irányában következett be, így fi
nomabb és durvább rétegek közbetelepülése is 
gyakori (rétegzettség). Tulajdonságaik azonban 
nemcsak egyértelm űen javultak, a rétegzettség 
hatására a durvább közbetelepüléseknél a víz- 
vezetőképesség jelentősen emelkedett.

III. Megállapítások

a) A pleisztocén talajfagy okozta hatások az 
érin tett rétegek felső zónáiban következtek be, 
így azok az építésföldtani jellem zőket és tu la j
donságokat alapvetően befolyásolják.

b) A talajfagy hatások felismerése az előzetes 
vizsgálat során igen nehéz, a jelenség észlelése 
leginkább az építő tevékenység során válik le
hetségessé (10. ábra).

c) A talaj fagy-hatás okozta rétegváltozások 
inhomogén zónákat hoztak létre, am elyekben az 
általánosan alkalmazott m éretezési és szám ítási 
módok nem  használatok és esetenkénti egyedi 
megoldás kialakítását igénylik.

d) Mivel a jelenség rendszerint csak az építés 
idején válhat ism ertté, a korlátozott lehetőségek 
a kedvezőtlen költséghatást még fokozottabban 
érintik.

e) A pleisztocén talajfagy okozta rétegelvál
tozások jelenségére csak a közelmúltban figyel
tek  fel a kutatók. Az idevonatkozó ism eretek 
még nem tekinthetők lezártnak, és további elem
ző vizsgálatokat igényelnek. így e jelenségek 
építésföldtani értékelése megközelíthetőleg sem 
lehet teljes, és főleg az érdeklődés felkeltését 
szolgálja.
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THE BUILDING-GEOLOGICAL EVALUATION 
OF THE PLEISTOCENE SOIL-FREEZING 

PHENOMENONS

S. Karácsonyi—Gy. Scheuer 
The correct evaluation of the building-geological 

basis requires fór approaching as much as the reality 
characterising the investigated areas. The preparatory 
works executed normally give generally suitable infor- 
mations bút the recognition of the phenomenon is

wanted already in course of the preliminary explora- 
tion on the areas suffered layer disturbance caused by 
Pleistocen soil freezing. The taking intő consideration 
of the effects of soil freezing is fundamentaly impor- 
tant, because the process had been occured frist of all 
in the upper level of the touched formation, i. e. on 
the most critical levels of the building up. In course 
of the soil freezing fór the phenomenons of the 
building geological effects of the frost f r itt ering- 
freezing, layer disturbance caused by frost pressure, 
slclpped earth flow and proceeding ablation on fhe 
frozen underground must be prepared. According to 
the experiences up to now the condition of employ- 
ment are worsening considarably on the effect of these 
phenomenons and specially the danger of uneven sett- 
lements is increasing. The suitable solution requires 
expensive surplus work, their difficulties are increased, 
that the volume of the required measures can be taken 
usually at the getting ready the trench.

The effects caused by the Pleistocen soil freezing 
have been taken mote in the last tirne only, therefore 
their building geological evaluation is nőt complete by 
no means and it requires further work of analysis.
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