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Hazai kavicsmezők anyagának szilárdsága a 
halmaz jellemzők tükrében1 

Aggregate strength of Hungarian gravels as a function of 
their aggregate properties 

t T Ö R Ö K E n d r e 2 

(4 ábra, 3 táblázat) 

Abstract 

The rivers and related streams deposited a great quantity of sediments in Hungary, in the 
Quaternary (Fig. 1). The thickness of these sediments is between 10-20 m (Fig. 2) 

The different source area of gravels appears in their different petrological composition. After 
analysing their aggregate properties - petrology, roundness, size distribution - detailed mechanical 
and strength test were carried out (Fig. 3 and 4). 

The strength properties are very much influenced by the petrological composition, the size and 
shape of the aggregate particles (Table I, II and III). 

Manuscript received: 6th September, 1995 

Összefoglalás 

A hazai kavicsmezők durva üledékeinek halmaz vizsgálatai azt mutatják, hogy a változatos 
lehordási területről származó, különböző földtani felépítésű összletek halmazszilárdsági tulajdon
ságait a kőzettani tulajdonságok - az előforduló kőzetváltozatok, azok megtartási (mállási) állapota, 
az ásványos összetétel - határozzák meg. Építési kőanyagokként! felhasználásuknál a Los Angeles 
és Hummel halmazszilárdsági vizsgálattal mért aprózódási jellemzőiket minősítő értékként hasz
náljuk. 

A tanulmány bemutatja a halmazjellemzók - kavicsmezők földtani felépítése, a vizsgált minták 
összetétele és részhalmazainak szemnagysága, illetve szemalakja - valamint az aprózódási veszteség 
közötti összefüggéseket. A halmazszilárdsági vizsgálatok közölt eredményei nemcsak a lezárt 
kutatási munkáknál voltak jelentősek, hanem az e témakörbe tartozó későbbi kutatások hasznos 
alapadatai lehetnek. 

1. Bevezetés 

A nagy mennyiségben előforduló fiatal üledékek, mint építési kőanyagok, az 
építő- és építőanyag-ipar fontos anyagai. A hazai kavicsmezők felszínközeli 
összletei biztosítják a különböző építkezésekhez szükséges homok, homokos 
kavics és kavics termékeket. A Duna és az országba önállóan belépő folyók (az 
1 A szerző hagyatékában maradt cikktervezetnek a lektoráláson messze túlmenő sajtó alá rende

zéséért GÁLOS Miklósnak és JÁMBOR Áronnak köszönetet mond a szerkesztőbizottság 
2 Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnökgeológiai Tanszék 
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Alpokból, a Kárpátokból, a Cseh-Morva-, a Szlovák-, az Erdélyi középhegysé
gekből) a hazai eredésű mellékfolyók és patakok magmás , üledékes, vagy át
alakult kőzet-felépítésű területegységeken haladnak. A kavicsmezők durva kő
zetanyaga a lehordási terület szerint más és más. A negyedidőszaki képződ
mények nagyobb tömegben, a fiatalabb harmadidőszaki durva összletek pedig 
uralkodó mennyiségben különböző kvarc-kvarcit ásvány- illetve kőzetanyagok
ra, valamint azoknak eltérő keletkezési körülmények között létrejött változata
ira különíthetők el. A kisebb mennyiségben előforduló egyéb összetevőkön a 
mállás különböző fokozatai ismerhetők fel. 

A kőzetanyag építőipari felhasználásátSÜMEGHYj. ( 1 9 5 3 ) , LÁNG S . ( 1 9 5 5 ) , V I T Á L I S 

Gy. ( 1 9 5 7 ) , S O M O G Y I S . ( 1 9 6 1 ) , M O L N Á R B . ( 1 9 6 6 ) , E R D É L Y I M . ( 1 9 6 7 ) , F R A N Y Ó F. 

( 1 9 6 7 ) , R Ó N A I A. ( 1 9 8 3 ) , B A D I N S Z K Y P. ( 1 9 8 4 ) , F O D O R T.-né- K L E B B . ( 1 9 8 6 ) vonatkozó 

tanulmányaira alapozott kutatási munka eredményei biztosítják. Ez a kutatási mun
ka a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnökgeológiai Tanszékén (korábbi nevén Ás
vány és Földtani Tanszék) hosszú éveken keresztül folyt. A szükséges kőzettani-, 
genetikai- és terméktulajdonságok meghatározása, a különböző lehordási területet 
és a változatos földtani felépítést figyelembe vevő területegységekre - a durva 
összleteket termék szempontból megnevező ú.n. kavicsmezőkre - külön-külön 
készültek el. A magyarországi folyók környezetében elhelyezkedő, vizsgált felszín
közeli negyedidőszaki és néhány harmadidőszaki kavicsmezőt az 2. ábra szemlél
teti. A vizsgálatok felszíni feltárásból, fúrásos kutatás maganyagából és kavicsbá
nyák, valamint kotort termékek kirakodóiból származó mintákon készültek el. 

A vizsgálatsorozat kiterjedtségét mutatja a 2. ábra, amelyen az 1 . számú ka
vicsmező N Y - i részéhez tartozó feltárások szelvényhelyeit ábrázoltuk. 

A kőzetanyag építőipari felhasználását az úgynevezett halmazjellemzők 
(összetétel, szemmegoszlás, szemalak) és a szilárdsági tulajdonságok (halmaz
szilárdság) minősítő értékei határozzák meg. így a felhasználás szempontjából 
fontosak lehetnek a halmazjellemzők és a szilárdsági tulajdonságok között ki
mutatható összefüggések. 

2. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

A halmazszilárdsági vizsgálatok az építési kőanyagokra vonatkozó szab
ványsorozat előírásait és a vizsgáló intézmények gyakorlatát figyelembe véve 
- Los Angeles aprózódási vizsgálattal, az MSZ 1 8 2 8 7 / 1 szabvány szerinti be
rendezéssel, de az aprózódási veszteséget a 2 mm-es négyzetlyukú szitán meg
határozva és 

- Hummel aprózódási vizsgálattal az MSZ 1 8 2 8 7 / 3 szabvány szerint, de a 
szabványban szereplő 1 7 0 m m átmérőjű mozsár helyett 1 5 0 m m átmérőjű mo
zsárban meghatározva készültek. 

A Los Angeles ütve forgató aprózódási vizsgálatokat a mintaanyagból levá
lasztott 5 / 8 , 8 / 1 2 és 8 / 2 0 m m szemnagysághatárú rész-mintacsoportokon, a 
Hummel mozsaras aprózódási vizsgálatokat 5 / 8 és 4 / 3 2 m m szemnagyságha-



TOROK E.: Hazai kavicsmezôk anyagának szilárdsága 119 

1. ábra. Kölönböző kőzetföldtani környezetből származó üledékek kutatási területei. A Duna 
kisalföldi, középhegységi (1), Visegrádi-szoros, Pesti-síkság, alföldi Duna-szakasz (2), 
nyugat-magyarországi kavicstakaró, Rába és mellékfolyói (3), Dráva és mellékpatakjai (4), 
Déli-Bakony előtere (5), Ipoly-völgy (6), Felső-Tisza és mellékfolyói (7), Sajó-Hernád és 
mellékfolyói (8), Bükkalja (9), Körösök-Maros (10, 11) üledékvizsgálatai 

Fig. 3. Sampling sites of gravels in different geological realms. Small Hungarian Plain and Central 
Range Danube sections (1), Visegrád pass, Pest Plain and Great Hungarian Plain Danube sections (2), 
West Hungarian Gravel nap, Rába and tributaries (3), Dráva and tributaries (4), Southern Bakony 

foreland (5), Ipoly valley (6), Upper Tisza and tributaries (7), Sajó-Hernád and tributaries (8), Bükk 
foreland (9), Körös-Maros rivers (10, 11) 

2. ábra. A Duna holocén-felsőpleisztocén 
anyagát feltáró fúrások helyszínrajza (FTV 
1976, 1981 , 1985). Szigetköz, Mosoni-síkság, 
Győri-medence, Rábaköz térsége 

Fig. 2. Location of borehotcs were drilled in the 
Holocene-Upper Pleistocene terraces (FTV 1976, 
1981,1985), Szigetköz, Moson Plain, Győr Basin, 
Rába region 
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tárú rész-mintacsoportokon végeztük; az aprózódási veszteségeket 3 L A és а н 
tömegszázalékban (m%) megadva. 

A durva üledékben kőzetváltozatok előfordulásának mértéke, illetve az ás
ványos összetétel, mint a legfontosabb halmaz jellemző, makro- és mikroszkó
pos vizsgálattal készült. E vizsgálatoknál az MSZ 18283 számú szabvány előí
rásait vettük figyelembe. 

A vizsgált mintákból képzett rész-mintacsoportokat száraz szitálással készí
tettük (MSZ 1 8 2 8 8 / 1 számú szabvány szerint). Természetesen ez egyben azt is 
jelentette, hogy a lelőhely üledékanyagának teljes szemmegoszlási vizsgálatát 
is elvégeztük. 

A vizsgálati halmaz szemalak jellemzésére az MSZ 1 8 2 8 8 / 3 szabvány szerinti 
szemalak vizsgálat mérési eredményeit használtuk.A szemcsék tengelyei a 
szemcsét befoglaló képzetes derékszögű hasáb élei. (leghosszabb tengely: h, 
legrövidebb tengely: v, közbülső tengely: s). A mérési eredményekből képzett 
v / s és s / h értékeket, illetve a számítható statisztikai jellemzőket (középérték, 
szórás, megbízhatósági határ) tekintettük a halmaz szemalak jellemzőjének. A 
vizsgálati eredmények értékelése azt mutatta, hogy a halmazban levő szemcsék 
alakjellemzését a három tengely arányából, a három tengelypár ( h-s, s-v, h-v) 
korrelációs koefficiensének intenzitásával is kifejezhetjük (BME ÁFT Kutatási 
jelentés, 1991.) 

E z a háromdimenziós vizsgálat, ahol az rh s.v, rsv.h és rhv.s a parciális korre
lációs tényezők, amelyek jól használhatók a halmaz szemalakjának jellemzésére. 
A parciális korrelációs tényezőnél az indexben ponttal választottuk el azt a 
tengelyméretet, amely ika regresszió vizsgálatnál állandóként szerepel . A vizs
gálati eredmények ábrázolásánál a gömböt megközelítő szemcsék magas rhs.v, 
rsv.h, illetve rhv.s értékkel, a lapos korong alakú szemcsék magas rhs.v és sokkal 
kisebb rSv.h, rhv.s értékkel szerepelnek. A három koordinátával ábrázolt ered
mények jól kijelölik a korong alakú, zömök és megnyúlt szemcsék tartományát 
(3. ábra). 

3. A vizsgálati eredmények értékelése 

A kisalföldi Duna-szakasz mintáinál ( I táblázat) jobb szilárdságúak a kirako
dók, a hordalék meder üledékei, továbbá a felsőpleisztocén kavicsbányák anya
gai. Ezeknél a szétmorzsolódási és aprózódási veszteség alacsony. Fúrásos fel
tárásokból származó mintáknak a talajvíz környezeti hatása következtében ma
gasabb az aprózódása. Legalacsonyabb szilárdságú az idős negyedkori kőzet
anyag. A szilárdságot ezeknél az anyagoknál a gyengébb megtartású mállott 
arkóza, homokkő, mészkő, kloritpala, csillámpala, fillit befolyásolja. 

A visegrádi szoros, Pesti-síkság, alföldi Duna-szakasz mintáinál (/. táblázat) 
magas m a g m á s kőzettartalom, mállott anyagok határozzák meg a Hummel féle 
szilárdságot. Legmagasabb a szétmorzsolódás a nagymarosi középső pleiszto
cén, továbbá a Budapesttől D-re elhelyezkedő kavicsbányák mintáinál, amelyek 
fedőanyaga felsőpleisztocén, alatta középső pleisztocén anyag települ. Legalá-
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3. ábra. A Duna kisalföldi (1. XX f /2 , 2. XVIII 
f / l , 3. Feketeerdő kb, 4. Halászi kb, 5. XIV f / 3 , 
6. XII f62, 7. IX f / 5 , 8. XIX f / 6 , 9. XV f / 6 , 10. 
XIII f / 1 0 , 11. XIII f / 7 ) , alföldi (miocén (1), 
hordalék (2), pliocén (3), felső-alsó pleisztocén 
(4) , Bp-tól D-re felsőpleisztocén (5), Bp-től É-ra 
felsőpleisztocén (6)), Rába-völgy (Ikva 1, 
Rábca 2, Repce 3, Gyöngyös 4, Rába 5, 
Kemeneshát 6 ) , a Dráva üledékanyaga 
(Gyékényes 1, S.udvarhely 2, Bélavár 3, 
Berzence 4 ) , Bakony (Lesence-p. 1-3, Karmacs 
4 , 5, Salföld 6, Kisörs 7) vizsgálati halmazában 
foglalt szemcsék gömbalakúsága 

Fig. 3. Roundness of particles in the samples of 
Small Hungarian Plain (1. XX f / 2 , 2. XVI11 f / 1 , 
3. Feketeerdő kb, 4. Halászi kb, 5. XIV f / 3 , 6. XII 
/ 6 2 , 7. / X fl$, 8. XIXf/6, 9. XV f/6, 10. XIII f/10, 
11. XlJIf/7), Great Hungarian Plain (Miocene (1), 
deposit (2), Pliocene (3), Upper-Lower Pleistocene 
(4), Upper Pleistocene S to Budapest (5), Upper 
Pleistocene N to Budapest (6)), Rába-valley (Ikva 
1, Rábca 2, Repce 3, Gyöngyös 4, Rába 5, 
Kemeneshát 6, Dráva deposits (Gyékényes 1, 
S.udvarhely 2, Bélavár 3, Berzence 4), Bakony 
(Lesence-p. 1-3, Karmacs 4ß, Salföld 6, Kisörs 7) 

( s v . h f 
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Dunai üledékek vizsgálati eredményei 
Results of aggregate tests of Danube river gravels 

I. táblázat - Table I 

Aprózódási veszteségek (m%) 

Hummel (aH) Los Angeles (aLA) 

Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 

Vizsgálati halmazok d(mm) Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 5-8 4-32 5-8 8-12 8-20 

1. Mederanyag, kirakodók mintái: 
Vének, Gönyű, Komárom-Szőny, 
Almásneszmély 1734, 1709 fkm 

37,5 12,0 24,5 26,9 31,5 

2. Kavicsbányák (óholocén-felsőpleisztocén) 
Feketeerdő, Jánossomorja, Kunsziget, 
Halászi, Mecsér, Lébény, Abda 

39,6 12,7 25,9 28,2 32,0 

3. Kutatófúrások (holocén-felsópleisztocén) 
Mosoni-Duna mindkét oldalán, 

40,4 14,4 25,9 28,8 32,5 

Pilismarót térsége 
4. Kutatófúrások (felsőpleisztocén): 

Lébény-Jánossomorja térsége 
41,6 15,2 

5. Kavicsbányák (alsó-középső pleisztocén) 
Hegyeshalom 
Hegyeshalom zúzott kavics 
Győrszabadhegy 40,5 

14,3 
16,8 
12,9 

24,4 
24,3 
30,2 31,0 

32,0 
32,0 
35,0 

6. Kutatófúrások (alsó-, felsőpleisztocén) 
Bőnyrétalap 
Вала 

12,9 
15,1 

26,8 
27,8 

Ács 11,2 24,2 
7. Mederanyag, kirakodók mintái: 

Nagymaros, Bp.Arpád-híd, Verőcemaros, Adony, Solt, 
Ordas 

37,3 13,4 25,8 29,3 32,9 

8. Kavicsbányák (felsőpleisztocén): 
Kisoroszi, Dunakeszi, Csepel, Szód, Budakalász, 
Dunaharaszrj, Pócsmegyer, Káposztásmegyer 41,6 15,5 26,5 30,1 34,2 

9. Feltárás (középső pleisztocén): 
Nagymaros 43,1 22,8 36,8 42,6 45,0 

10. Feltárás (középső pleisztocén): 
Kisszentmihály 15,8 37,6 

11. Kavicsbányák, feltárások (pliocén): 
Cinkota, Rákoscsaba, Vecsés 15,7 28,0 31,0 35,7 

12. Kavicsbányák, feltárások (pliocén): 
Rákoskeresztúr, Pestlőrinc 16,0 32,1 35,2 39,0 

13. Kavicsbányák (miocén): 
Csornád Magos-h., 
Törökbálint Anna-h. 13,2 26,5 28,1 31,1 

14. Kavicsbányák (felső-alsópleisztocén): 
Alsónémedi , Ócsa, Kiskunlacháza, Bugyi, Dunavarsány, 
Délegyháza, Szalkszentmárton 16,3 28,1 31,0 34,2 

Elemzések száma - Number of analyses 90 231 109 44 94 
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csonyabb szétmorzsolódású a mederanyag és a kirakodók üledéke. Hasonló a 
miocén kavicsokat feltáró csomádi, törökbálinti bányák anyaga. 

A Los Angeles vizsgálatok kapcsán kitűnik, hogy magas aprózódású a nagy
marosi középső pleisztocén, és a Budapest K-i övezetében elhelyezkedő felsó-
pliocén kavics, továbbá a Budapesttől D-re üzemelő bányák anyaga, amelyeket 
felsőpleisztocén kavics fed, alatta pedig idősebb üledék települ. A z aprózódást 
meghatározza a különböző magmás (piroxénandezit, zöldamfibolos piroxénan-
dezit, oxiandezit, hiperszténandezit és tufáik), üledékes (márga, durva mészkő, 
stb.) és az átalakult kőzetek (fillit, csillámpala, stb.) részesedése, és azok meg
tartása (mállottsága). Felső pliocén üledékek kvarcit tartalma jelentős, a rideg 
(kvarcos) jellemzőik fokozott mértékű aprózódást okoznak. 

Alacsony aprózódása (jobb szilárdsága) van a mederanyagoknak és a kira
kodók üledékének, valamint a miocén kavicsbányák anyagának. 

A Rába és mellékfolyói, azaz a nyugat-magyarországi kavicstakaró durva 
üledékeit az jellemzi, hogy a Rába völgye D N Y - É K irányban párhuzamos ve-
tőpászták között süllyedt le, így nem egységes a kavicstakaró. A Pinka, Gyön
gyös, Rába, Repce, Ikva teraszos völgyeket mélyített. Hordalékukat kvarc, kvar
cit, néhány m%-ban üledékes kőzetek, 1 5 - 5 0 m%-ban metamorfitok alkotják, 
továbbá alpi övezeti lehordású hordalék ismerhető fel. A különböző pleisztocén 
képződmények magasabb aprózódású, gyengébb minőségű változatokat tartal
maznak (77. táblázat). 

A Drávánál és mellékpatakjainál a kavicstestek széles árokszerű teraszos 
völgyben helyezkednek el. Hordalékuk alpi eredésű. Összetételükben külön
böző keletkezésű kvarcit (egynemű, tömött, likacsos, korrodált, rétegzett, szem
csés), üledékes kőzetek (mészkövek, homokkövek), metamorfitok (kvarcitpala, 
grafitos kvarcitpala, kloritpala, leukofillit) vesznek részt. Alárendelt a magmás 
anyagok részesedése (gránit, diorit, granodiorit) , savanyú eruptívumok. Az üle
dékes és átalakult kőzetek közel 5 0 m %-os részesedésűek. Ásvány-kőzettani 
vizsgálatok és elemzések eredményei szerint jó megtartású és mállott anyagokat 
különböztethetünk meg. 

A Hummel féle szilárdsági jellemző értékek kis mértékben különbözőek. Na
gyobb aprózódást a gyékényesi, somogyudvarhelyi feltárások mintaanyaga mu
tat. Szintén magas az aprózódása a gyékényesi fúrások, valamint a berzencei 
feltárások anyagának is (17. táblázat). 

A Déli-Bakonyhoz tartozó Lesence-patak K-i övezetében a durva üledék (fel-
sópannóniai kavics) a nóri fődolomitra települ, mintegy 17-20 m-es összletben. 
Fedő képződményei homokok, agyagok. E minták kvarcitpala, fillit tartalma 
jelentős mértékű. 

A Karmacs térségi durva törmelékes üledékek nagy területen tanul
mányozhatók. Ezek felsópannóniai képződmények, ahol dolomit a fekűkőzet. 
A vizsgált minták bazalt, bazalttufa, salakos bazalt, finomszemcsés, hézagos 
tömött mészkő, kvarcitpala összetételűek. 

Salföld környezetében a pannóniai kavics 1 0 - 3 0 m vastagságú. A peremi ré
szeken kvarchomokkő, kvarcit, konglomerátum anyagú az összlet, illetve vi
szonylag magas a bazalttufa, salakos bazalt tartalma. 
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Rába, Dráva, Ipoly és mellékfolyói, valamint Déli-Bakony térségi üledékek vizsgálati eredményei 
Results of aggregate tests of Rába, Dráva, Ipoly rivers and Southern Bakony gravels 

II. táblázat - Table II 

Aprózódási veszteségek (m%) 

Hummel (aH) Los Angeles (aLA) 

Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 

Vizsgálati halmazok d(mm) Mintavételi hely 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 5-8 4-32 5-8 8-12 8-20 

Rába és mellékfolyók (pleisztocén) 

1. Szil, Rábakecöl (Rába) 21,2 32,0 35,2 38,2 

2. Szárföld kavicsbánya (Rábca) 17,7 32,4 33,8 38,2 

3. Kapuvár, Babot, Him ód, Meggyespuszta, 
Mesterháza kavicsbányák (Repce) 20,2 34,8 36,6 40,7 

4. Szombathely (Gyöngyös) 27,2 41,8 50,4 59,6 

5. Pereszteg kavicsbánya (Ikva) 22,1 34,0 35,6 38,6 

6. Csempeszkopács kavicsbánya (Sorok) 19,4 32,6 36,4 38,2 

7. Ostffyasszonyfa kavicsbánya (Kemeneshát) 20,6 36,3 37,9 41,4 

Elemzések száma - Number of analyses: 35 11 12 12 

Dráva és mellékpatakjai (középső-felsőpleisztocén) 

8. Gyékényes kavicsbánya 17,1 27,0 28,3 35,5 

9. Gyékényes kutatófúrások 39,9 15,4 29,9 37,3 

10. Berzence kavicsbánya 15,5 29,0 32,2 36,0 

11. Somogyudvarhely kavicsbánya 16,8 26,7 30,2 35,8 

12. Bélavár kavicsbánya 15,4 

13. Barcs kirakodó 27,0 33,2 

Elemzések száma - Number of analyses: 2 27 6 5 7 

Déli-Bakony térségi (pannóniai) üledékek 

14. Lesence-völgy kavicsbányák 35,9 10,8 22,1 

15. Lesence-völgy fúrásos feltárás 38,4 22,5 

16. Kannacs kavicsbánya 55,0 26,5 47,4 46,2 49,4 

17. Salföld kavicsbánya 42,3 25,9 

18. Kisőrs kavicsbánya 50,2 36,0 36,4 

Elemzések száma - Number of analyses: 14 5 14 2 2 

Ipoly medence üledékanyaga 

19. Letkés, Ipolytölgyes, Balassagyarmat, órhalom 
mederanyag, kavicsbányák, Qiolocén-felsópleisztocén) 41,3 15,0 28,8 33,4 

20. Ludányhalászi kavicsbánya felsőpleisztocén 47,4 20,2 35,2 38,0 

21 . Karancslapujtó kavicsbánya (miocén) 50,8 21,2 41,2 38,6 

Elemzések száma - Number of analyses: 5 6 5 5 
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A Kisörs térségi rétegek ugyancsak pannóniai üledékek, amelyek bazalttufa, 
salakos bazalt, homokkő, kvarcitpala összetételűek. 

Alacsony aprózódást mutattak a Lesence-völgyi, ettől magasabbat a Kisörs, 
Salföld környéki és kiugróan magasat a Karmacs térségi minták. A szilárdsági 
jellemzőkben tükröződik a Lesence-völgyi kavicsüledékek kvarc, kvarcit, a Ká
li-medence térségi (Kisörs, Salföld) bazalt, bazalttufa, homokkő, Karmacs tér
ségében a karbonátos anyag hatása a tömegveszteségek alakulásában. (II. táb
lázat). 

Az Ipoly és a Zagyva üledékénél a kvarcit kőzeteket mintegy 3 0 - 6 0 m%-ban 
különböző egyéb keletkezésű anyagok egészítik ki. Az Ipoly hordaléka andezit, 
andezittufa, dácit, dácittufa, kloritpala, fi 11 it, stb. Karancslapujtó miocén üledé
kében kvarc, kvarcit, kvarcitpala, csillámos kvarcitpala és fillit volt meghatá
rozható. 

A Zagyva hordaléka kiegészül bazalt, bazalttufa, salakos bazalt, agyagpala, 
mészkő anyagokkal. 

Legmagasabb aprózódású volt a miocén (karancslapujtói) kavicstelepülés. A 
negyedidőszaki üledékek aprózódási vesztesége viszont alacsonyabb értékű. 
(II. és III. táblázat). 

Az ásvány-kőzettani alkotók szerepét hangsúlyoztuk az eddigiek során, ame
lyek adott esetben jelentős mértékben meghatározzák a szilárdsági jellemzőket. 
Kutatásaink azt mutatták, hogy halmazban foglalt szemcsék alakjának szerepe 
sem elhanyagolható. Ennek bizonyítására a Duna alföldi szakasza, mellékfolyói 
(Rába, Dráva) , továbbá a Déli-Bakony üledékeinek vizsgálatait mutatjuk be. A 
szemcsék fóméreteiból (h, s, v ) meghatározott parciális korrelációs jellemzők 
segítségével a halmazokban foglalt szemcsék alakmegoszlását szemléltetjük. A 
3. ábrán a különböző mezők a korong (I.), zömök (II.) és megnyúlt (III.) tarto
mányba eső vizsgált halmazok értékelési eredményeit szemléltetjük. Magasabb 
az aprózódása - azonos kőzetösszetétel figyelembe vételével - a megnyúlt, ko
rong alakú, halmazoknak. 

A Felső-Tisza kutatási területén vékony, 1-2 m fedő alatt óholocén, felsőple
isztocén durva üledékek helyezkednek el. Kózettanilag a kvarcitok mellett dácit, 
dácittufa, andezit, andezittufa, riolit, riodácit, andezitporfír, gránit határozható 
meg. Az üledékes kőzeteket homokkő, homokkőkvarcit, az átalakultakat kvar
citpala, csillámos kvarcitpala, fillit, kvarcfillit, leukofillit, kloritpala és gneisz 
képviseli. 

A vizsgálatok alapján a m a g m á s kőzetváltozatok mállott, hasadozott plagi-
oklászt és színes ásványokat tartalmaznak, melyeknél a hajszálrepedéseket li-
monit tölti ki. 

Jelentős az aprózódás a tiszai kirakodók, kutatófúrások üledékeinél, maga
sabb a Szamos üledékeinél. Nagyobb Los Angeles aprózódási veszteségű a tiszai 
kutatófúrások anyaga és a Szamos üledéke. Az így mutatkozó alacsonyabb szi
lárdságot a m a g m á s és átalakult anyagok nagyobb mennyisége magyarázza 
(III. táblázat). 

A Sajó és a Hernád folyók üledékeinek vizsgálatainál azt tapasztaltuk, hogy 
gránit, kristályos pala, kárpáti homokkő, mészkő, vulkáni anyagok a mégha-
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A Tisza és mellékfolyói, Bükkalja vizsgálati eredményei 
Results of aggregate tests of Tisza river and its tributaries, Bükkalja gravels 

III. táblázat - Table III 

Aprózódási veszteségek (m%) 

Hummel (aH) Los Angeles (aLA) 

Mintavételi hely Vizsgálati halmazok d(mm) 
(mederanyag, kavicsbánya, természetes feltárás, 
fúrásos feltárás) 

5-8 4-32 5-8 8-12 8-20 

Felső-Tisza és mellékfolyói 
1. Kirakodó, Tiszacsécse, Tiszabecs, Milota, óholocén, 

felsóplesztocén, Tisza 
2. Kutatófúrások, Barabás, Beregsurány, Milota, 

32,8 13,3 25,4 28,7 

Magosliget, Uszka (óholocén), (felsőpleisztocén), Tisza 
3. Kutatófúrások Túristvándi (óholocén) 

44,7 14,4 28,6 31,9 

(felsőpleisztocén), Túr 
4. Kavicsbánya, Rozsály (óholocén) 

(felsőpleisztocén), Szamos 
5 . Mederanyag, Csenger, recens (Szamos) 
6. Kutatófúrás, Hermánszeg, (óholocén), 

(felsőpleisztocén), Szamos 

41,1 

45,8 

41,7 

14,7 

22,0 

26,4 31,6 

Elemzések száma - Number of analyses: 7 38 11 12 

Sajó-Hernád mellékfolyói 
7. Mederanyag, kavicsbánya, Szentistvánbaksa 

(holocén-felsópleisztocén) 
Hernád, Onga, Sajó-Hemád 

8. Kavicsbányák, kutatófúrások, Nyékládháza, Ónod, 
Muhi, Sajópüspöki (óholocén-felsópleisztocén) Sajó 

9. Kavicsbánya, Serényfalva, (alsópleisztocén) Sajó 
10. Kavicsbánva, Saiógalgóc (miocén) 

45,0 

40,5 
46,6 
43,7 

15,7 

48,2 
18,9 
20,6 

28,7 

20,4 
31,9 
31,8 

34,6 

35,7 

40,2 
39,0 

Elemzések száma - Number of analyses: 10 32 27 11 

11. Hatvan, Z a g w a (felsőpleisztocén) 44,0 17,7 28,9 30,7 

Elemzések száma - Number of analyses 1 3 2 2 

Bükkalja üledékanyag 
12. Kavicsbánya, Noszvaj (miocén) 
13. Feltárás, Noszvaj (felsópliocén, alsópleisztocén) 
14. Kavicsbánya, Eger (miocén) 
15. Feltárás, Ostoros, (felsőpliocén-pleisztocén) 

46,0 
50,1 
49,5 
51,6 

14,3 
18,5 
20,2 
21,4 

24,6 
26,8 
31,6 
28,8 

26,0 
30,0 
32,1 
28,8 

28,8 
32,3 
34,2 
30,2 

Elemzések száma - Number of analyses: 10 36 12 9 12 

Körösök, Maros hordaléka 

16. Kavicsbánya, Artánd (felsőpleisztocén) 

17. Kavicsbánva, Lökösháza (felsőpleisztocén) 

41,6 
42,8 

15,4 
14,0 

28,4 
29,2 

32,3 
31,1 

35,7 
39,7 

Elemzések száma - Number of analyses 4 12 4 4 4 

Elemzések száma összesen - Summarized number of 32 121 56 13 41 
analyses 
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tározó kőzetösszetevők a különböző kvarc-kvarcit mellett. Ezek holocén, ple
isztocén végi üledékek a sajógalgóci miocén kivételével. A kavicsmező anyagát 
mállott andezit változatok alkotják limonitos alapanyaggal, repedések mentén 
szericitesedett elváltozással, illetve színesásvány társulással. A mállott kvarc-
porfir kis mennyiségű biotitot, ortoklászt, - részben szericitesedetten - tartal
maz. A gránátos gneisz hajszálrepedései limonit kitöltésűek, az amfibolitban a 
földpátok mállottak. 

A z üledékek Hummel-féle aprózódása mindkét részhalmaz esetében viszony
lag alacsony, mivel minimális eruptív anyagúak, hiányzik a homokkő, kevés a 
mészkő bennük. A kavicsbányák, fúrásos minták szétmorzsolódása magasabb. 
Sajógalgóc miocén üledéke ridegebb kőzetösszetevői következtében az említet
teknél alacsonyabb értékű aprózódást mutat. A kutatófúrásokkal feltárt holocén, 
felsőpleisztocén települések Los Angeles aprózódása szintén viszonylag ala
csony. A Bükkaljához tartozó Ostoros környezetében felsőpliocén durva üledé
keket vizsgáltunk. Ezek a minták riolit, riolittufa, andezit, andezittufa, diabáz, 
agyagpala, mészkő, stb. tartalmúak. A pleisztocén üledékek riolit, andezittufa, 
agyagpala, fillit, kvarcfillit összetételűek. 

Az egri középső miocén üledék összlet mintegy 70 m%-ban kvarc és kvarcit, 
amorf anyag, továbbá kvarcitpala, homokkő, riolit, riolittufa, fillit, márga, kris
tálytufa tartalmú. A noszvaji minták alsómiocén riolit, riolittufa, riodácittufa, 
kvarcporfír, csillámpala, fillit összetételűek. A felsőpliocén-alsópleisztocén min
ták pedig márga, homokos márga, agyagpala tartalmúak. 

Legalacsonyabb szétmorzsolódása volt a noszvaji alsómiocén, legnagyobb az 
ostorosi felsőpliocén és pleisztocén üledékeknek. Lényegében a Hummel vizsgála
toknál említettnek megfelelően alakul a Los Angeles aprózódási veszteség is. 

Az Ártánd, Lökösháza térségi durva üledékeket (Dél-Tiszántúl) a magmás 
kőzetek kavicsai. Az ártándi mintákban porfír, granodiorit, andezit, andezittufa, 
dácittufa, gránit, melafír, dácit, bazalt, stb. fordul elő. A metamorf kőzeteket 
kloritpala, gneisz, kvarcitpala, stb. képviseli nagyobb tömegben a Lökösháza 
térségében levő összletben. 

Vékonycsiszolati kimérések szerint a magmás anyagok biotit, amfibol, piro
xen, stb.-jei különböző mértékben mállottak. A mintákban klorit, limonit, sze
riéit, agyagásványt tartalmazó elváltozások figyelhetők meg, sőt mállott átala
kult kőzetek is előfordulnak. 

A 4 - 3 2 m m szemnagyságú anyag Hummel szétmorzsolódása magasabb az 
ártándi minták esetében, míg a 4 - 8 mm-es halmaz Lökösháza üledékeinél ma
gasabb értékű. 

A Los Angeles vizsgálatok eredményeinél tapasztalt szórások a kőzetek megtar
tási állapotával magyarázhatók, míg az aprózódási veszteségek átlagértékei közel 
azonosak, melyeknél a vizsgálati eredmények szórásai igen nagyok. Kitűnik, hogy 
a vizsgált durva üledékek a Felső-Tisza, Sajó-Hernád, Bükkalja és Dél-Alföld ka
vicsmezőiben változó mennyiségben tartalmaznak különböző megtartási állapotú 
kőzeteket. Csenger (Szamos), Barabás (Tisza) Sajógalgóc (miocén), Sajópüspöki 
(Sajó), Ostoros (felsőpliocén), Ludányhalászi (Ipoly), Karancslapujtó (miocén) min
ták vizsgálati eredményei ennek megfelelően alakulnak, magas aprózódási vesz-



4. ábra. Halmazfizikai jellemzőket befolyásoló kőzetváltozatok részesedése. 1. amorf, 2. jó megtartású, 3. mállott, 4. egyéb törmelékes üledék 
(Ipoly, Zagyva, Sajó-Hernád, Felsó-Tisza és mellékfolyói) 

Fig. 4. The ratio of rock types which influence the aggregate strength. 1. amorphous, 2. moderately-weathered, 3. weathered, 4. other detrital particles (Ipoly 
Zagyva, Sajó-Hernád, Upper Tisza and their tributaries) 
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teséget mutatva (II, III. táblázat). E minták összetételét a 4. ábra szemlélteti, jól 
magyarázva az aprózódási veszteségek különbségeit. 
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1. BEVEZETES 

Szamos kutat6 foglalkozott a magyarorszagi laza tormelekes dur

va iiledekes kozetek foldtani helyzetevel, asvany-kozettani osz

szetevoivel, a kozetanyagok megvaltozasaval az atmoszferikus 

hatasok kovetkezteben,a tormelek szallitodasa Soran nyert kere

kitettsegi jellemzokkel, a hordalek kopasa kovetkezteben elrallt 

alaki sajatossagokkal, stb. 

:Monografikus feldolgozasok kapcsan is ismerjiik a kiilonbozo ke 

letkezesu kavicsos osszleteknek mint a termeszetes telepiilesu 

anyagoknak fontosabb halmazj ellemzoi t. A hazai felszinkozeli ka

vicselli.fordulasok az epitoipar legnagyobb tomegben hasznalt epi -

toanyaganak a betonnak alapanyaga. Nagyobb mennyisegu alkalmaza

sa a cement epitoipari felhasznalasaval kezdodott. Dunai kiter -

meleset az 1800 -as evek. vegere helyezhetjiik. Banyakavicskenti 

all~almazasa kesobb a 2o -as evekre teheto (Hegyeshalom, Delegy -

haza kavicsbanyak iizembe helyezesevel). 

Az iiledek. kozetfizikai (szilardsagi, technol6giai, tudomanyos, 

stb.) jellemzoire vonatk.oz6 atfog6 megallapitasokat, kutatasi e

redmenyek elemzeset magaba foglal6 tanulmany nagyon keves latott 

napvilagot. Elsosorban a foldtani-, tovabba a kavicsipari kuta -

tasokhoz elkeszitett muszaki-kozettani-, a termeszetes telepiile

su szemcses anyagok minosegenek megismereserol sz616, ill. tema

korokhoz kapcsol6d6 jelentesek, szakertoi velemenyek megallapi -

tasai nyujtanak tampontot vizsgalatainkhoz, elemzeseinkhez. 

A Kozponti Foldtani Hivatal altal 1970-ben kidolgozott es elin -

ditott Budapest mernokgeol6giai terkepezese munkalatokban a BME 

Asvany-es Foldtani Tanszeke is bekapcsol6dott. A mintegy 600 km2 

terkepezesi teriilet 1/3 -at keszitette el. Nagy kutatasi teriile

ten elsosorban foly6vizi kavicsmezok vizsgalatara keriilt sor, 

egyben valt lehetove jelentos anyagi tamogatas reven.Intezmenyek 

(HAFI, FTV, VIZITERV, EVM, EaKKI, Foldgep V. ,stb.) valamint va -

rosaink es kissebb telepiilesek ki.ilonbozo megbizasai, felkeresei 

reven az orszag kiilonbozo teriiletegysegein foly6 terkepezesi es 

mernokgeol6giai, ill. epitesfoldtani kutat,saihoz is kapcsol6d -

hattunk. A foldtani terkepezo munkalatok soran a tematikus ter -
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kepek alapjaul szolgal6 kiilonbozo foldtani valtozatok, az azok

hoz kotodo adatgyi.ijtemeny es magyaraz6 kotetek elkeszitese kap

csan a tobb szempontra kiterjedo, azokat osszegzo kutatasok re

ven megismertiik a kiilonbozo keletkezesu durva tormelekes koze

tek fontosnak i te 1 t fizikai-mechanikai j ellemzoi t. 

Tisztelettel fogadom el es ezuttal is koszonom kollegaim

nak. es a BME Asvany- es Foldtani Tanszek valamennyi dolgo

z6janak a sokoldalu barati segitseget, biralatokat, tana

csokat, amelyeket az ertekezes elkeszitesehez nyujtottak. 

Mindenekelott koszonettel tartozom tanszekvezetomnek dr. 

KLEB Bela egyetemi docensnek a foldtudomany kandidatusa -

nak, aki mindvegig tamogatta torekvesemet kutat6 munkam 

vegzeseben. Koszonom a reszletek kimunkalasa alkalmaval 

nylijtott tanacsokat ctr.KERTESZ Pal egyetemi docens a mu

szaki tudomanyok kandidatusanak, dr. GALOS Miklos tudoma 

nyos fomunkatarsnak, dr. BIDLO Gabor egyetemi adjunktus -

nak, Dr.MAREK Istvan egyetemi adjunktusnak. 

KOVACS-S.Belane muszaki rajzol6nak a vizsgalati es meresi 

eredmenyek' i 11. az ertekezes mellekleteinek - abrak' tab

laza tok - szerkesztese, vegso formaba ontese-, a teljes 

szoveges resz gepi munkajanak, sokszorositasanak elvegze

se teren kifejtett reszletekben gondos tevekenyseget. 

SASKOI Erzsebet vegyesz technikus, ARPAS Endre geol6gus 

technikus munkatarsak laborat6riumi tevekenysegiik mindve 

gig elosegitette kutatasaink osszeallitasat. 

Ma mar sokan nem a Tanszek kotelekeben fejtik ki tevekeny

segiiket, segitsegiiket illoen e helyen is koszonom. 

Kozettani vizsgalatok elkeszitesehez kaptam tamogatast a 

MAFI Laborat6riumat61 es a Koml6i Kozponti Anyagvizsgal6 

Laborat6riumt61. 

Asvany-kozettani elemzeseket Hegyi J6zsef es Pordan Sandor 

geol6gusok, a vekonycsiszolatok eloallitasat Koszegi Imre

ne es Palfalvi Istvanne laboransok keszitettek. 
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L i ce lki tiize s 

A kutatas celja a Duna es mellekfoly6i kornyezeteben elhelyez

kedo termeszetes es mesterseges (elsosorban furasos) feltarasok, 

felszinkozeli telepiilesek negyedkori kavicsanyaganak halmazszi

lardsagi vizsgalata halmazjellemzoik tiikreben. A kesobbiekben 

reszletesebben bemutatott teriiletegysegekhez kozel fekvo fiatal 

harmadidoszaki kavicselofordulasok, Csomad, Budapest keleti ove

zeteben elhelyezkedo (reszben mar felhagyott) kavicsbaryak iile

dekanyaga, Torokbalint Anna-hegy, stb. szilardsag elemzeset is 

ertelmeztiik csakugy mint jelentosebb kifejlodesu kavicsmezok 

Deli-Bakony, biikkaljai iiledekek, stb. nagy szelvenyii feltarasa

ib61 szarmaz6 iiledekanyagaet. Az ut6bb emli tett vizsgalatokra 

azert keritettiink sort, mert halmazjellemzoik tagassaga, valto

zasa (anyagi osszetetel, szemalak, stb. eltero volta a foly6vi

zi anyagoket61) a szilardsagi parameterek m6dositasat eredme -

nyezi. 

N·agy reszletessegge l megtervezett es elokeszi tett laborat6riun:i 

kutatasokat vegeztiink, meghataroztuk a vizsgalati halmazok ko

zetosszetetelet. Lehetove val t a kozetanyag asvany-kozettani 

tulajdonsagainak-, szoveti-szerkezeti jellegenek megitelese, a 

mallas h a tasara bekovetkezet t el val tozasok figyelenune 1 kovetese, 

rogzi tese. 

A negyedidoszaki iiledekek nagyobb tomegben, a fiatalabb harmad

idoszaki durva tormelekek pedig uralkod6 mennyisegben kiilonbo

zo kvarc-kvarcit kozetanyagokra, illetve azoknak eltero kelet -

kezesi koriilmenyek kozott letrejott valtozasaira . kiilonithetok 

el. Az iiledekek tovabbi (a lehordasi teriilet foldtani felepite

senek megfelelo) asvany-kozetosszetevoi' amelyeken a ma.llas kii

lonbozo fokozata ismerheto fel, szilardsag csokkento ha.tasa va-

16sziniisi theto, elkiilonitesiik sziikseges. 

Celki tuzeseink kozo tt szerepel az emli tett kozetek ( amelyek e .1-

sosorban az Alpok-, a Karpatok-, a Magyar Kozephegyseg kozet -

komponenseit reprezentaljak) reszesedesi aranyanak meghataroza-

sa. 

A vizsgalati halmazt alkot6 kozetszemcsek alaki sajatsagait az 

alkalmazott- es a muszaki foldtanban ismeretes m6dszerekkel ku

tattuk. 
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Az emlitett jellemzok meghatarozasat, valtozasaik torvenyszeru

segeinek kutatasat gondosan osszeallitott nagyobb tomegu halmaz

mintacsoportokon vegezttik el. 

A Hwnmel es a Los Angeles eljarasokkal meghatarozhat6 halmazszi

.lardsagot (a halmazok apr6z6dasa t' szetmorzso 16dasa t) tobb anyag

j e .llemzo egyenkent, valamint osszessegtikben befolyaso.Ua. Az as

vanyi nyersanyag halmazfizikai parametereinek megallapitasahoz a 

kutatasi m6dszerek vizsgalatok erzekenyseget celszeru ugy megva

lasztanj_ (megtervezni), hogy a finom anyagval tozasok. m6dosi t6 

hatasai (pl.szemalak, asvany-kozettani osszetetel, stb. vona tko

zasaban) kifejezesre jussanak. 

1.2 A vizsgalt kavicselofordulasok es foldrajzi kornyezettik 

Hazank tertilote teljes egeszeben a Duna vizgytijtojehez tartozik, 

ket kozel azonos nagysagi.l tertiletre ktilonitheto el, a Duna, ill. 

a Tisza vizgyi.ijto teri.iletere. A vizvalaszt6 a Duna-Tisza kozen, 

a Cserhat hegysegben, valamint a Karancs tertileten fut. A Duna 

vizgytijto tertilete (az Ipolyt61 eltekintve) az orszag nyugati 

tertiletresze, ~abra . Harom jelentosebb r e szvizgyi.ijto tertilete 

van a Raba , a Za l a - Bala 

ton-Si6-Sarviz, tov~bba a 

Drava magyarorszagi sza

kasza. Emlitett vizfolya

sok mellett kisebb foly6k, 

patakok omlenek a Dun~ba . 

A Duna -Raba kisalfoldi 

horda lekkup szakasza kive

televel a foly6k legtobb 

esetben teraszos volgyek-

ben folynak. 

l. abra. 

Duna es jobboldali mellek
foly6i, valamint harmadi -
doszaki kutatasi tertiletek 
kavicselofordulasok (vonal
kazott mezo) es kornyeze 
ti.ik tajegysegei. 
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Hazank ENY-i, NY-i szomszedsagaban (a Becsi-medence, a Gr a.zi -

-medence. illetve a Keleti Alpokhoz kapcsol6d6 Soproni-,Kosze

gi hegyseg tersegeben eredo vizfolyasok) a Lajt a , Ikva , Repce, 

Gyongyos, Perint, Pinka, Strem a kelet fele lejto h a rma dido -

szaki peremteriiletekrol kapcsol6dnak az orszag nyugati oveze -

tehez. A Drava-volgyon tul a dunantuli, v a gy pHnn6niai meden 

ce resz (Gocsej, Zalai-dombsag,Belso-S omogy) mintegy tovabb 

folytat6dik. 

2.abra . 

A Tisza es me llekfo
ly6i, v a l amint h a r -
ma did osz a ki kut a tasi 
teriil e tek, k avicselO
fordulasok (vona lka
zott mezo) e s kor -
nyez e tuk tajegyse gGi. 

Eszakon a Csall6koz foly6vizi feltoltesG sullyedeke helyezkedik 

el. A Garam volgyetol K-re a Karpatok magas-es kozephegysegei, 

ill. a deli :irfu"'lyba tekinto harmadkori vulkani, kristalyos es ka.r

bona tos hegysegei talalhat6k. Az orszaghatarra teraszos volgyek 

kiserik a mellekfoly6kat. 

A Tisza kozvetlen vizgyiijtoje egyontetiibb, a teriilet reliefener

giaja kicsi, 2. abra. A felszini- ea felszinkozeli ii.ledekek tago

z6dasa nagy teriiletegysegeken kozel azonos. Az Alfold es a Ko -

zepso Duna-medence kozponti f ekvesG siksaga az orszag teriilete -

nek a fele. Hatarai eles vonallal nem rajzol6dnak ki. A kornyezo 

hegysegek, dombsagok fokoza tosan hanya t lanak ala. Az a .lfo .ldi te-
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rtiletszakasz feltoltott siksag, pleisztocen-holocen siillyedek

tertilet. A fo .ly6knak nines volgytik, csak szeles arteriik. A be -

szivargas a csapadekhiany miatt kicsi, a foly6hal6zat ritka. 

A Duna kivetelevel nines pleisztocen teraszuk. Az Alfoldre er

kezo foly6k dombsagi, kozephegysegi teraszai rendre besimulnak 

az alluviumba, mert a siillyedo medenceben a teraszkepzodest 

felvaltja a normalis retegsorrendben foly6 feltoltes. 

Az Eszaki-Kozephegysegben a Zagyva, Bodrog, Saj6-Hernad, Eger, 

es a Lasko vo .lgyet a foly6k teraszai kiserik. Vulkani es karsz 

tos hegysegek, harmadkori medencek tersegeben a foly6hal6zat 

sUri.i. 

A Tisza, valamint jobboldali mellekfoly6i, lehordasi palyai(Vi-

s6- Talabor-Borsava) tovabba a Bodrog es mellekpa 

takjai, az EK-i Karpatok, a K-i Beszkidek-, a Saj6-Hernad es 

mellekfoly6i-, a Szepes-Gomori Erchegyseg forrasvid0keh e z ill. 

tertileteihez kapcsol6dnak. 

A Tur, Sza mos; Kraszna es mellekpa takjai,a Ke leti-Karpatok, a 

Borg6i-he gyseg, Bihari-hegyseg, tovabba az Avas,Kchat-, a Har -

mas Koros egyes agai, a Bihar, Rezhegyse g -, a Ma ros es mellok -

foly6i, a Keleti-Karpatok, Erdelyi-medence t 8riilctein gytijti a 

vizeit, hordalekat a vazlatosan emlitett teriil e teken h a lmozza 

f e l es szallitja. 

l.J Kut a ~asi teriiletek elhelye zk ed e s e 

Korabban hangsulyoztuk, feladatunk a magyarorszagi (pleisztocen) 

foly6vizi i.iledekek vizgyujto tertileteken e ·lhelyezkedo (ha rmadi -

doszaki) kavicstelepiilesek anyaganak szilardsagi vizsgala t a e s 

elemzese a ha~naz jellemzoik tiikreben. Azonos keletkezesi koriil 

menyek kozott kialakult iiledekek (terasztestek, hordalekkavicsok) 

meghatarozott kozetanyagan vegzett vizsgalatok segitsegevel be

csiiljiik - az anyagi minoseg hatasanak tekintetbe vetelevel - a 

szilardsagot. 

A kitiizott kutatasi feladatok megoldasa erdekeben helyszini ko

zetmintavetel alkalmazasaval halmazminta-csoportoka t alaki tottu..."1k 

ki laborat6riumi vizsgalatok vegzesehez. 

Vizsgalataink es k utatasaink azon teriiletek kavicselofordulasa

ira is kiterjednek, ame lyek az epito-(anyag-) ipar igenyei VO -

natk9zasaban - meglevo kavicsbanyak rekonstrukci6s jellegG kuta-
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tasaihoz, a foldtakarekos banyaszathoz kapcsol6d6an - megha ta

rozott vonzaskorzetben (az adalekanyag kavics, homokos k avics, 

kavicsos homok sztiksegletek kielegitese kovetkezteben)mindjob

ban eloterbe kertilnek. Nagy mennyisegG. meghatarozott szemszer-

~ 40 
:g 35 

;; 30 
-~ 25 

>5mm 

0 = 1-2 

0=2-3 

5 - 0 ,5 L-'"~-"'--"--"---''--"__._~---< 0,5 
mm mm 

O=) 3 

5 - 0,5 L.::.1.~..:>L-"'--'><-><-"--"-~ < 0, 5 
mm 50 mm 

kezetu halmazok vizsgalatar a 

van igeny a kutatasi tertile -

tek valamennyi mintaveteli 

pontjain. A kozetanyagok szem

csenagysaga vonatkozasaban al

kalmas voltat az eloszlas 

(<o,S o,S-S,o )S,o d mm)es 

annak (Trask-fele) osztalyo -

zottsagi erteke egytittes j e l

lemzoi figyelemb e vetele vel 

merlegelhetjtik. Dunai e r e d e tu 

tiledekek szemmegoszlas a es ma 

g a s OGztalyozottsagi e rt e k ek 

egytittes kapcsola tat megh a ta -

roztuk, J.abr a . Kozel a zonos 

tome g u h a lmazfr akci6k ma ga s 

osztalyozottsag i e rt e kke l (0= 

= >J) fej e zhe t okki. 

A kut a tasi t ertiletek e lh e lye z

kedeset a z alabbia kban r e szle-

tezztik, 4.abra . 

~zo 1.1 Kisalfoldi-, Kozephegyse g i 
~ 15 

0 10 Duna-szakasz (Rajk.a XXI/L sz. 
5 
LJJ-1-...L.UUJ_J_...L.!=W~::::+=~,i::::5H::::;..- ku tat 6furas - Bas a hare - Pi 1 is -

OSZTAL YOZOTISAG 

3.abra. Dunai tiledekek szemcse-:
eloszlasa es (TRASK-fele) oszta
lyozottsaga kapcsolata. 

mar6t oblozet). 

Dunai kirakod6k es medera

nyagok, reBens kavicselofordu -

lasok, Venek, GonyG., Komarom -

-Szony, Almasneszmely, 1734 fkm. 

A Mosoni-Duna kornyezeteben elhelyezkedo kavicsbanyak szel

venyebol kialakitott holocen, felso-pleisztocen Feketeerdo, Ja

nossomorja, Halaszi, Mecser, Lebeny, Kunsziget, Abda til e dek. ek . 
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Furasos feltarasok szelvenyebol kialakitott kozetanyagok, 

(FTV,VIZITERV 1976, 1978, 1981, 1985)holocen, felso-pleiszto

cen, ill. felso - pleisztocen, a ls6-legals6 -pleisztocen iilede 

kek. 

A Pilismar6ti-oblozet dunai iiledeket a 14, 16, 2o sz. fu.

rasokb61 szarmaz6 kozethalmazb61 ertekeltiik. Holocen, felso -

-pleisztocen iiledekek. 

H ALMAZMINTACSOPORTOK- 1 
' ' 1-200 VIZSGALATOK SORSZAMA 

4.abra. Kiilonbozo keletkezesu kavicselofordulasok, kutatasi te
riiletek (reszletezesiiket lasd a szoveges reszben). 

1. 2 Visegradi-szoros, Pesti-siksag, alfoldi Duna-szakasz. 

Medernnyagok, kirakod6k, kavicsbanyak Nagymaros, Verocema -

ros, 
, , 

Bp.Arpad-hid, Adony, Solt, Ordas. 

Kavicsbanyak Kisoroszi, Vac-Szod, P6csmegyer, Dunakeszi, 

Budakalasz, Kaposztasmegyer, Csepel, Dunaharaszti felso-pleisz

tocen iiledekek. 

Kavicsbanyak es feltarasok Nagymaros, Kisszentmihaly ko

zepso-pleisztocen, kozetanyagok. 

Budapest K-i ovezeteben elhelyezkedo kavicsbanyak Cinkota 

Ilona-telep, Rakoscsaba, Vecses, Rakoskeresztur Akademia-telep, 

Pestlorinc Szemere-telep felso-pliocen kavicsfeltarasok. 

Miocen kavicsbanyak es feltarasok Csomad Magas-hegy, To 

rokbalint Anna-hegy. 

Budapesttol D-re elhelyezkedo kavicsbanyak Als6nemedi,Du

navarsany, Ocsa(furasok), Delegyhaza 1,2, Kiskunlachaza, 
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Sz::ilkszentmarton,Bugyi - idosebb teraszi.iledekek felso-pleiszto

cen takar6kkal. 

2.1 !:!Yugat-magyarorszagi kavicstakar6. 

R6.ba (Szil, Rabakecol), Rabca (Szarfold), Repce (Kapuvar, 

Bab6t, Him6d, Meggyespuszta, Mesterhaza) Ikva (Pereszteg) ,Gyon

gyos (Szombathely), Sorok (Csempeszkopacs), Kemeneshat (Ostffy

asszonyfa) pleisztocen kavicsbanyak i.iledekanyaga. 

2.2 Gyekenyes kavicsbanya tersegeben melyiilt furasos feltara -

sok kozetanyaga 3/21, 3/22, 3/23, 3/31, 3/32 szamu furasok. 

Kavicsbanyak Gyekenyes, Berzence, Somogyudvarhely, Belavar, 

felso-es kozepso-pleisztocen i.iledekek. 

Kavicskirakod6 Bares. 

2.3 Deli-Bakony elotereben elhelyezkedo kavicselofordulasok. 

Lesence-patak K-i ovezete 2.31 (kavicsbanyak,2, 7, 8, 9, 17, 

21, 4o, 47, lol, 104, 109, 112, 56, 57, 58, 61 szamu furasos fel

tarasok). 

Karmacs tersegi kavicsbanyak 2.32. 

Kali-medence kornyezeteben telepi.ilo 2.33, 2.34, Kisors, 

Salfold pann6niai i.iledekek. 

3.1 Tisza-es mellekfoly6i i.iledekenek kutatasa. 

Tiszai kirakod6k, kavicsbanyak (Tiszacsecse, Tiszabecs, Mi

lota). 

Kutat6furasok Barabas (3o7, 310), Beregsurany (215), Milota 

(4o2, 4o4, 407), Magosliget (5o2, 5o7, 5o9), Uszka (R.15). 

Tur i.iledekeinek vizsgalatai, Turistvandi kutat6furas. 

Szamos i.iledekanyaga Rozsaly kavicsbanya, Csenger mederanyag, 

Herm2nszeg R.26. szamu furas. 

3.2 Saj6-Hern~d es mellekpatakjai, tovabba miocen i.iledekek kuta

tasi teri.ilete. 

Hernad mederanyag Szentistvanbaksa. 

Kavicsbanya Onga (Saj6-Hernad) 

Saj6volgy i_,.._evic sbanyak i.iledekanyaga Saj6pi.ispoki, Serenyfal

va foly6vizi i.iledekek. 

Saj6galg6c miocen kavicselofordulas. 

Saj6-Hernad kozetanyagat feltar6 6nod 1, 2, J, 4, 5, 6, 7, 
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9, 11 sz. kutat6furasok, tovabba Nyekladhaza kavicsbanya. Tobb

segeben pleisztocen-vegi tiledekek. 

3.3 Del-Tiszantul (Koros-Maros foly6k) holocen, felso-pleisz -

tocen kavicselofordulasai Artand, Lokoshaza feltarasainak szi -

lardsagi elemzese reven valtak ismertte. 

3.4 Btikkalja kutatasi tertilete. Ostoros felso-pleisztocen ter -

meszetes feltarasok szelvenyebol-, , Eger kozepso-miocen kavicsba

nya tiledekanyagab61-, Noszvaj als6~miocen kavicsbanya, valamint 

termeszetes- es mesterseges fel tarasokb61 ktilonvalasztott halmaz

mintak vizsgalata. 

3.5 Ipo 1 y-vo lg~y_e_s __ a_Z_a__._.g'""yv_-a __ k_a_-v_'i_· _c_s_u._· l_e_d_e_k_e_i_n_e_k __ k_u_t_a_t_a_s_a_. 

Termeszetes feltaras, valamint mederanya g, tovabba kavics -

banyak tiledekeinek vizsgalata. 

A N6gradi medence - Karancslapujto miocen tiledek. 

A Zagyva tiledek.anya ga t fel taro kavicsbanya holocen - felso-pleisz

tocen kozetanyag_ 

KISALFOLD 

5.abra. Mikroszk6pos vizsgala _ 
tokhoz felhasznalt kozetvekony
csiszolat felvetel (Kisalfold 
XVI/J.sz. kutat6furas,1 2 gra -
nit, 3 gneisz, X N, 25x}. 

A bemutatott t ertiletegyse g ek vaz

latos foldt ani h e lyzetenek ismer

tetese mellett a k avicstiledekek 

anyagi osszetetelere vona t h:oz6 

legfontosabb ismervek ttikre b en 

csoportositjuk a halmazszilard -

sagi vizsgalatok eredmenyeit, a-

zok elemzeset ERTEKEZES 4.fe-

jezete. Az abra, tablazat, TABLA 

(vekonycsiszolat felvetelek, va

lamint meghatarozasukra vonatko

z6 adatai ) mellekletek folyama

tos arab-, es r6mai szamozassal 

kapcsol6dnak a vonatkoz6 szove -

ges reszhez. 

Az irodalomjegyzek ktilon oldal -

szamozassal az ertekezes vegen 

talalhat6. 
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L tablazat 

K5zetosszet6tel me~1atlrozls 

6csa 1. 
Kozet.mintacsoportok 

Kozetosszetevok 
115/278 115/279 

m % 
115/280 

m % 
115/281 

m % m % 

~. kvarcit, egynemli, tomott szerkezetli, szUr- 826 28,o 1990 62,5 17lo 59,6 1862 62,4 
kc, slrgasszUrke, feher 

Kvarcit, likacsos, ilrcges szerkezetU, szilrke, 
sziirkessarga 

~arcit, rctegzett, lemezes szerkezetu, sziirke, 
szUrkessarga 

J8o 12,8 327 10,3 275 9,6 178 6,o 

558 18,9 llo 3,5 lll 3,8 156 5,2 

Kvarcit, finomszemU, szUrkesbarna, sotetszUrke 197 6,7 141 4,4 122 4,3 135 4,5 

63 2,o 57 . 2,o llo 3,7 Kvarcit, durvaszemii, szlirkesbarna, slrclsbarna 120 4,1 

Amorf, liveges, rcszben kristalyos, fenyes fclUle-
~vanyi anyac, sziirke, barna, fekete 121 4,1 

I!omokkokvarci t, / kvarchomokko /, durvaszcmii, J8 l, J 
szUrke, sargasszUrke 

146 4,6 132 4,6 147 5,o 

42 1,3 26 o,9 60 2,0 

)16szk5, tomott szerkezetU, szUrke, szUrkcsslrca 

Heszko, durva szerkezetli, vilagosszUrke 

Meszmarga, zoldessziirke 

Tiizko, sot6tszUrke 

Kvarcitpala, szUrke, slrgasbarna, barn.a 

Kvarcfillit, szUrke, szUrkesslrga 

Csillampala,szUrkessarga 

Andezit, Voros, szUrke, zold, kUlonbozo mallottsa
gi foku 

Grani t, / granodiori t/, szUrke 

MELLEKLETEKET tart a lmaz6 kotet 

58 2,o 94 3,o loo 3,5 

16 0' 5 

45 1,5 

18 o,6 

J72 12,6 7o 2 1 2 llo 3,8 

Jl 1, 0 

7 o,2 32 l,o 

4
•
4 

165 5,2 
41 1,4 

3180 

71 2,5 

l53 5,4 

2867 

64 2' 2 

66 2,2 

82 2,8 

120 4,o 

2980 

M-I.fejezet. Valamennyi mintaveteli helyrol szarmaz6 vizsgalati 

halmazo:-c I 4-·32 d mm kozetanyaganak makroszk6pos 

meghatarozasa, az egyes kozetfelesegek mennyisegi 

felttintetese, l.tablazat (6csa 1. halmazmintavete

li hely, 278-281 Hummel szetmorzsol6dasi kiserle -

tek vizsgala ti anyagai). 

M-II.fejezet.A korabban feltilntetett vizsgalati rendszerben (4. 
abra) csoportositjuk a kozetekrol keszitettvekony

csiszolati felveteleket, feltilntetve azok besoro -

lasat, 5.abra. 

M-III.fejezet.Termeszetes es reszben mesterseges feltarasok he

lyenek, tovabba a mukodesilkkel, ilzemeltetesilkkel, 

stb. kapcsolatos adatok csoportosltasa. 
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2. DURVA TORMELEKES ULEDEKEK SZARMAZASA, LEHORDASI TERULETEK, 

A..N"YAGI OSSZETEVOIK, TELEPULESUK. 

Az orszag es kozvetlen kornyezeteben vegbement foldtani folya

matok, az igy kialaki tott szerkezeti-domborzati viszonyok meg

hataroztak a foly6vizek hal6zatanak kepet. A negyedidoszak ve

gere, a holocen folyaman kialakult a foly6k vonalhal6zata. Az 

emlitett folyamatok hatasara iranyukat valtoztattak, pl.az 

Alfoldon a Duna eseteben a foly6 mozgasa kicsi volt (csepeli-, 

solti-, bajai-, sarkozi siksagon) mintegy Jo km-es amplitud6 -

val jellemezheto. 

Nagyobb valtozas a tiszantuli foly6k, maga a Tisza eseteben 

kovetkezett be. Az emlitett idoig az Alfold hidrogeografiai 

fotengelye a Nyirseg es a Szilagysag kozti szakasz, valamint 

ennek folytatasaban a kozep-alfoldi siillyedeknek az a resz e 

volt, amelyet D-en, DK-en a Koros es a Maros iiledekanyaga, E

-on pedig a Nyirseg, valamint a Hortobagy-nagykunsagi teriile

te fog kozre. 

Ezen "arokban" SID1EGI-iY J. ( 1944), BULLA B. ( 1964) folyt az Os 

Tisza, az Os-Szamos, az Os-Korosok, a Maros es mellekfoly6i. 

Va lahol a mai Csongrad, Szentes tajan keriilt az Os-Tisza a 

OUNA 
Atpok 

MORVA 

E NY- Kcirpci tok 

__ RABA 4 
Atpok, Sopronr-Koszegi h. 

MURA, DRAVA 
Alpok, Oolom1tok 

DUNA 

Gerecse, Visegradi h. 
Budai h. 

VAG, NYITR A. 
GARAM, !POLY 

,.- ... , ,' .... _____ ,,, . ': ·-· 

I , 

6.abra. A Duna es mellekfoly6i lehordasi ovezete. 
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d~l-alfoldi stillyedek arkaba. Az 6s-Tisza pleisztocen terasza

ival igazolhat6an az idoszak vegeig maradt az ermelleki arok

ban. Az E-i es az EK-i alfoldi 6holocen stillyedekek - Ecsedi

lap, Bodrogkoz, stb. - vonzottak az 6holocenben a mai helyere 

a foly6t. 

A Duna es az orszagba onall6an belepo foly6k ( az Alpok, a Kar

patok, a Cseh-Morva-, a Szlovak-, az Erdelyi-kozephegysegekbol) 

a hazai eredesG. mellekfoly6k es patakok a lehordasi palyaikon 

magmas, tiledekes, vagy atalakult kozetfelepitesG. tertiletegyse

geken haladnak, 6.abra. 

A foly6k tiledekeinek fobb kozetosszetevoi markansan megfele.l -

nek a tertiletegysegek felepito anyagaval, 2.tablazat. 

2.tablazat 

Kozetfoldtani tertiletegysegekhez-, lehordasi ovezetekhez kap

csol6d6 durva tormelekes tiledekek szallitott kozetosszetevoi. 

Foly6k,vizgyG.jtok 
megnevezese 

1. DUNA 

2. MORVA 

3. VAG,NYITRA, 
GARAM,IPOLY 

4. RABA 

5. MURA, DRAVA 

6. DUNA 

Lehordasi ovezetek 

Alpok, Svab-, Frank
-Jura, Svab-Bajor me
dence, Felso-ausztriai 
medence, Osztrak Alpok, 
stb. 

Cseh-Morva kh. ,Szude
tak, NY-,ENY-Karpatok, 
stb. 

ENY-Karpatok, Tatra, 
Fatra, Szlovak-Selme
ci kh. , stb. 

Alpok, Soproni-, Ko
szegi hegyseg, Vasi 
hegy 

Keleti Alpok, Karni 
Alpok, Dolomitok 

Gerecse, Visegradi
hegyseg, Borzsony, 
Budai hegyseg 

durva tormelekek 
kozetosszetevoi 

meszko(triasz,ju-
) 

, , 
ra , marga, gra -
nit, gneisz,csil
lampala, dolomit, 
homokko, kvarcit 

csillampala, pa -
las homokko,gra -
nit,meszko(jura) 

granit, gneisz, 
homokko, meszko, 
dolomit, andezit, 
andezittufa, ba
zalt' marga 

gneisz, kristalyos 
pala, marga, kvar
cit 

meszko, dolomit, 
csillampala,gra
nit, gneisz 

meszko, andezit, 
dacit es azok tu
fai, homokko,kvar
cit 



\ 

Foly6k,vizgyujtok 
megnevezese 

7. SAJO-HERNAD' 
BODROG 

8. FELSO-TISZA 

9. KbRbSbK 

lo. MAROS 
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Lehordasi ovezetek 

Szepes-Gomori Ere h. , 
EK-Karpatok,Beszkidek, 
Vepor, Branyiszk6,stb. 

EK-,K-Karpatok, Mara
marosi-, Radnai hava
sok, Hihar-,Avas-,Ko
hat-,Gutin hegyseg, 
stb. 

Erdelyi kh. , Bihar-, 
Kodru-, Vlegyasza 
Rez hegyseg, stb. 

K-Karpatok, Gyergy6i-, 
Gorgyenyi-, Gyalui , , 
havasok, Erdelyi Erc-
hegyseg, Hargita,stb. 

(2.tablazat folytatasa) 

durva tormelekek 
kozetosszetevoi 

homokko, kristalyos
pa la ' me szko' grani t, 
vulkani tufa,kvarcit 

homokko, kristalyos
pala' daci t es tufil, 
garnit, meszko,kvar
cit 

granit, granodiorit, 
meszko, marvany, ho
mokko, kristalyospa
la, dacit, andezit, 
bazalt, kvarcit 

gneisz, csillampala, 
andezit, bazalt, me
lafir, granit,homok
ko, meszko,kvarcit 

A kisalfoldi, alfoldi foly6vizi iiledek-, hordalek elemzesek e

redrnenyeiben tiikrozodnek a kozvetlen vizgyujto teriiletet fele

pito kozetosszetevok. 

Makroszk6pos vizsgalat alapjan a Kisalfold mintaveteli helyek 

anyagab61 a granit, kvarcporfir, a kiilonbozo andezit, andezit

tufa val toza tok az Alpok, a Karpa tok, a Ta tra, a Szlovak kozep

hegyseg teriileterol szarmazik. Finomszemcses-, tomott szerkeze

tu es durva meszko, tovabba a dolomit, a kiilonbozo kifejlodesu 

marga kozetek valamennyi iiledek (halmazminta) alkot6ja' minde -

nek elott a Duna baloldali mellekfoly6i lehordasab61 szarmazrak. 

Az Alpokat felepi to a talakul t kozeteket reprezentalj a a gneisz, 

csillampala, grafitos kvarcitpala, amfibolit, kloritpala,amely 

anyagokat valam.:ennyi furasos feltarasb61 termeszetes telepiilesu 

uledekekbol meghataroztuk. Kiilonbozo keletkezesu kvarcit koze

tek, valamin t amorf szerkezetu anyagok j el en tos tomegreszese -

desben halmazalkot6k. Kutat6furasok (XX/2, XIX/5, XVIII/l,XVI/J, 

XIV/5, XIV/J, XIII/5, XIII/l, XII/2, XII/J, XI/9 ) szelvenyebol 
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• 

Kozetcsiszolat f'elvetelek. 

Kisal:fold • 

7 . 8.bra 
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elkiiloni tett i.iledekanyagok fobb asvany-kozettani megoszlasa t 

meghataroztuk, 7. a bra. Az abra helyszinrajzan szereplo kozetek 

osszetetelet fel ti.inteto os~lopdiagramok magyaraza tat a 4. 1. 1 

fejezet kapcsan a 29.abra felhasznalasaval szemleltetji.ik. 

Lemelyi.ilt furasok vizsgalati anyagab61 asvany-kozettani megha-

tarozasok keszi.iltek. Kozetek vekonycsiszolat 

mar hivatkozott 7.abran csoportositjuk. 

felveteleit a 

Gaz-es folyadekzarvanyokat tartalmaz6 palas kvarcit, 

hajsza.lrepedesekkel tagolt - kalcitkitoltesu - mal

lott asvanyokat tartalmaz6, limonitos elszinezodesu 

granit, dolomitos agyagos meszko, durva,-es kozepes 

szemcsenagysagli kvarchomokko, agyagasvany, csillam, 

kalcedon alkot6ju marga, meszmarga, palas szerkeze

tG., hasadozott amfibol kristalyokat tartalmaz6 am

fibolit, palas szerkezetG., mallott biotit asvany 

tartalmu, toredezett kvarc, limonit reszesedesu,ko

zepes szemcsenagysagli gneisz kozet. 

A Duna magyarorszagi szakaszan finomszemcseju hordalekaban u

ralkod6an metamorf asvanyokat szalli t. Elsosorban az Alpok 

kozetanyaganak torme leke. 

A kalcit, dolomit asvanyok az E-i Meszkoalpok hatasat jelzik. 

Kvarc, kvarcit asvanyi osszetevok az Alpokb61, valamint a Kar

patokb61 szarmaznak. 

Az Alfold teraszi.iledekeiben az un. makroszk6pos meghatarozas 

reven jelentos mennyisegben magmas eruptiv es metamorf ko -

zetvaltozatok ki.iloni thetok el. Budapesttol D-re elhelyezkedo 

kavicsbanyak feltarasaiban (Delegyhaza, Kiskunlachaza, stb.) 

az emli tet t kozetek nagyobb tombj ei telepi.ilnek ( grana tos 

csillampala, klori tos kvarccsillampala, gneisz, ki.ilonbozo 

andezit es tufaik, stb.) alpi lehordasi kozetanyagok, illet

ve a Borzsony es a Visegradi-hegysegbol szarmaznak. Az erin

tett kavicsbanyak osszevont asvany-kozettani megoszlasat a 

8.abran oszlopdiagramok ti.intetik fel, amelyek jelkulcsat a 

29.abra szemlelteti. 

A kavicstelepi.ilesek anyaganak mikroszk6pos vizsgalatai reven 

csiszolat elemzesek keszfiltek. Fontosabb megfigyeleseinket 

az alabbiakban csoportositjuk. 



OUN AHARASZTI 

szericites kvarci t 

DELEGYHAZA 

kvarcporf 1r 
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POCSMEGYER 

grondtos gne·1sz 

KISKUNLACHAZA 

homoko 

andezit 

gne1sz 

granit 

amf1bol
andez1t 

K6zetcsiszolat felv~telek , Alf81d. 

BP ARPAO - HID 

OCSA 

amf1bolos 
p andez1t 

meszk6 

meszko 

agyagos 
rneszko 

porfiroblasztos kvarci t 

SZALKSZENTMARTON 

an.dezittufa 

andez1ttufa 

8. abra . 



- 23 -

Granit, kozetrepedesek menten szericitesedett, elmal

lott' savanyU.·· plagioklaszt tartalmaz6 klori t asvany 

tartalmu. Jelen'tos mennyisegu mallott-' repedezett as -
vanyt tartalmaz a kvarcporfir. Amfibol-, biotit-amfi

b61- , piroxen-, zoldamfibolos-piroxen-, oxi-es hi -

persztenandezit, valamint tufaik,porfiros kozetek,na

gyobb mennyisegben kozeti.iveg tartalmuak, kozetrepede

seket agyagasvany, kalcit tolti ki. Kloritos, limoni

tos elszinezodesG., hajszalrepedesekkel tagolt a bio

tit-, hipersztenes zoldamfibolos dacit kozetanyag. 

Kovas k.otoanyagli, finom-es durvaszemcses meszes ho -

mokko. Nagyreszt kalciter kitoltesG., kalcedon tartal

mu, fellazult zuzott szovetG., kovasodott, ti.izkoves 

agyagos meszko. A gneisz finomszemcses, csillamos es 

palas kozet, granat asvanyai toredezettek, mallottak. 

A magyarorszagi foly6vizi durva tormelekes i.iledekek kozetanya

ganak val6szini.ien lehetseges szarmazasat bemutattuk. A lehor -

dasi szakaszokat egyszeri.isitett formaban, grafikus abra fel -

hasznalasaval (6.abra) vazoltuk. A vonatkoz6 teri.iletek foldta

ni felepitesenek figyelembe vetelevel kozetosszetevoit csopor

tositottuk (2.tablazat). 

Befejezesiil a Duna magyarorszagi szakaszan felhalmozott iilede

ket az eJunondottaknak megfeleloen etekeltiik. A Kisalfold ( 1.1 

kutatasi teri.ilet), az Alfold (1.2.kutatasi teriilet) kavicselo

fordulasainak magmas, i.iledekes, atalakult anyagat szarmazas, 

illetve a lehordasi palya megjelolesevel reszleteztiik. 

A kovetkezokben a foly6k szallitotta iiledekek elhelyezkedese -

vel, terasz-, hordalekkup rendszerek felszni, felszinkozeli 

helyzetet vazoljuk roviden. 

A foly6k mechanizmusara donto befolyassal volt a negyedidoszak 

eghajlata. , A foly6k hordalekukkal feltolto tevekenyseget fej

tettek ki, miutan ugyanazon ido alatt tobb hordalek jutott a 

medrebe, mint amennyi onnan elszallit6dasra keriilt. 

A jeges (glacialis) korszakok ideje alatt szaraz, hideg eghaj

lat volt. Fagyhatas es a gyer novenyzet miatt meggyorsul.t a ko

zetek apr6z6dasa, a hegysegek labainal a f elapr6z6dott kozetek 

felhalmoz6dasa. 
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Csapadek. keves volt, hordalekelszalli tas nem tor tent. A hegyse-
" 

gek labanal, a volgyelc aljan hatalma s tormelekanyag keletkezett. 

A jeges korszakok kozotti idoben ( interglacialis szakaszok) 

meleg, csapadekos idoben foly6vizi er6zi6 miikodott, bevag6dtak 

korabbi feltoltott volgysikjukba, tera~ztestet (parkanysikot ) 

hoztak letre. Sullyedesekben es emelkedesekben megnyilvanul6 

tektonikus mozgasok jutottak nagyobb domborzatalakit6 szerep -

hez, a legjelentosebb felszinformal6 tenyezo volt a keregmoz -

gas. 

A kiemelkedesben levo kozephegysegekrol az alfoldeket kornyezo 

hegysegkeretrol szallitottak el a foly6k azt az 6riasi mennyi

segu tormelekanyagot, amely pl. Kisalfold az Alfold tobb szaz 

meter vastagsagot elero negyedidoszaki uledekgyujtobol ismert. 

A teraszok a legelesebb morfol6giai j ellegzetesseggel a foly6-

volgyek hegysegi szakaszan jelentkeznek. A ket alfold pleisz -

tocen stillyedekterulete fele kozeledve a teraszok fokozatosan 

lealacsonyodva belesimulnak az a lluviumba . A fiatal sullyede -

kekben a hegysegi szakasz teraszkepzodmenyeit rendre felvaltja 

a normalis retegsorrendii feltoltode s. 

Egy es ugyanazon foly6 volgyeben az eghajlati 
, 
es tektonikus 

hatasok egymast erosito, vagy egymas befolyasat gyengito ossz

jateka eredmenyekent az egyes szakaszokon a teraszok szama es 

rendje kulonbozo lehet. 

A teraszokat kialakulasuk forditott sorrendjeben, alulr61 

folfele r6mai szamokkal jelolik,(pl. felso-pleisztocen II.sz. 

teraszt61 magasabb terszini helyzetben telepul a kozepso-ple

isztocen III.sz. szint). 

A pleisztocen eghajlati ritmusok es keregmozgasok osszhatasa

nak ter- es idobeli kulnbsegei szerint a magyaro.Bszagi foly6k

nak 4-8 teraszuk kepzodott. 

A foly6k a medenceket fel tol tottek azok sullyedesenek merte

kevei aranyosan, az eme~kedo teruleteken pedig mely teraszos 

volgyek alakultak ki. A medenceperemeken, az atmeneti z6naban 

hatalma·s hordalekkupok jottek letre. A Kisalfold magyarorszagi 

medencejet az Alpok K-i nyulvanyai es a Dunantuli-kozephegy -

seg fogja kozre. 
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ISZAP, KOZET LI SZT 
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~ K AVICS OS HOH OK 
~ HOH OKCS KAV ICS 
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9.abra . A Duna holocen - felso-pleisztocen anyagat bemut a t6 
foldtani tombszelveny Szigetkoz, Mosoni-siksag, Gyo
ri-medence, Raba -koz terse geben melyiilt furasos fel
tarasok szelvenyei a l a pjan. 

Csehszlovakia teriileten is folyt a t6dik (Csall6koz). Negyedi

daszak folyaman mar csak a Gyori-medence teriil e te siillyedt. 

A Kisalfold pleisztocen elejen, ma jd a kozepso szakaszaban, 

illetve a pleisztocen vegen a foly6k hordalekaval feltolto -

dott, hordalek- es tormelekkup kepzodes folyL A NY-i pere -

men a helyi. siiLlyedesek hatasara a mellekfoly6k jelentos ki

terjedesben kavicstakar6t epitettek (Raba, Pinka, stb. ).Kis

alfoldon a foly6nak nines terasza. Durva tormelekek telpiiles

m6djat tombszelveny mutatja, 9.abra. 

A Kisalfoldtol K-re teraszos volgyben helyezkedik el a Duna. 

A Gerecse E-i elotereben jelenlegi vizszintjehez viszonyitva 

nehany m-tol, nehany lo-, illetve loo m-es magasagi szinten 

elhelyezkedo kaviccsal bori tot t felii .letek j elzik a Duna te

raszai t. 



D 

j: ;·:-::.:·.>:I homok, homokos iszap 

~ kavics, kavicsos homok, 
~ homokos kavics 

~ agyag, homokos agyag 

15 VIZ1TERV 
kU'tatol~rasok 
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PILISHi\ROT c 

lo.abra. A Duna holocen - felso-pleisztocen iiledekeket abra
zol6 foldtani tombszelvenye Basaharc-Domos-Duna 
haromszogben. 

Kutatasok szerint 7-8 szintet lehet elkiiloniteni. A Visegra

di-szorosban hasonl6 a helyzet. A vulkani hegysegek kia laku

lasa soran az ujharmadkorban toresvonalak menten elkiilonii.lo 

hegysegek kozott (Borzsony, Visegradi-hegyseg) az Os - Dlllla 

megtalalta lefolyasat a tersegeOOo. az Alfold fele. A negyed-

idoszakban a kiilonbozo mertekben megemelkedett hegysegeken 

ismertek a dunai t eraszok. Basaharct61 Pi .lismar6t iranyaban 

feltartak a foly6 fiatalkori durva tormelek.et. Idosebb fi -

nomszemcses iiledekanyagra' illeve andezi t kozetanyagon tele

piil. A furasos fel tarasok szelvenyei segi tsegevel a pi .lisma

r6ti dunai oblozet kavicstelepiilesenek szelvenyet a lo.abran 

bemutatjuk. A Domos-Basaharc fol;;,ozlekedesi ut, valamint a Du

na altal hatarolt teriileten felhalmozott durva tormelekes ii

ledekeket finomszemcses fedo kepzodmenyek takarjak. Az anya

gi osszeteteliikben kiilonbozo kvarc-kvarci t anyagok (karpa ti, 

alpi kornyezetekbol szarmaznak) ,homokko' meszko (a kornyezo 

kozephegyseget felepi to k.ozetanyagokb61), filli t, kvarcfil

li t, csillampa.la, csillamos kvarcit.vala (Alpok anyaga legna-
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gyobbreszt) , grani t, andezi t, and ezi t tufa ( e lsosorba n a duna i --.--
andezithegysegek felepito kozetei) v esznek reszt j e lentosebb 

tomegben. A holocen-fiatal-pleisztocen i.iledek szerkezeti moz -

gasok es helyi si.illyedesek hatasa kovetkezteben halmoz6dtak fel. 

A Dunakanyar utan a foly6 a Fovaros tersegeben az elenken t a -

golt Budai-hegyseg es a Pesti-siksag koze ekelodik E-D irany~: ' 

elrendezodessel. A Duna baloldali t e rsegeben (Pesti felmedence ) 

foly6k, mellekpatakok (mocsaras teri.iletek kornyezeteben) szer

ves tartalmu, finomszemcses i.iledekeket hagytak hatra, 11.abra. 

' ' 

~1 ,2 

\ 
I 

" \ ~/·-'·-· 

r·J 

11. a br a . 

Pesti-siksag (felnedence ) 
felszinen kijelolheto 
feltarasokban meghataro
zott foly6vizi finomsz.em
cses i.iledekek. Fekvoji.ik 
negyedkori es harmadido
szaki kepzodmenyek. 
l = vizzel elontott(ar a d
manyos) teri.iletek, 2 = i
doszakosan belvizes sz a 
kaszok. 

A terkepen j elentos teri.iletet mesterseges fel tol tes takar, a

melynek vastagsaga eleri a lo m-t. A varos tortenelmi telepi.ile

su reszei a dunai teraszszigeteken helyezkednek el, amelyek a 

varos K-i pereme iranyaban lep0sozetesen magasabb terszint je

lolnek, SZABO J. ( 1858' 1875' 1879)' HORUSITZKY F. ( 1934)' HORD -

SITZKY H. ( 1924, 1932, 1933), BME AFT ( 1965-78/44/). 
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A Buda-, Pilis-hegyseg triasz idoszaki - 12. a bra - meszko es 

dolomi t kozetanyaga alla~d6an siillyedo tengerben halmoz6dott 

fel, 1000 m -nel is nagyobb vastagsagban. ENY - DK -i vetok 

menten kisebb rogokre darabol6dott,a Pesti-siksag fele - az 

alaphegyseg lJoo-1500 m me lysegbe zokkent. 

Az eocen tengerebol szigetkent alltak ki a mezoz6os kozetek. A 

Pesti-siksag nagy reszben szarazulat volt. 

Az oligocenben a Budai-hegyseg kisse megemelkedett, nagyaranyli 

lepusztulas kovetkezett be. A hegyseget kornyezo tenger part -

jan kristalyos hegysegbol szarmaz6 kozetanyagokb61 durva kong

lomera tum kepzodott. A hegyseg nagy resze ezidotol szarazula t 

volt. A pesti oldal nagy mertek.ben siillyedt. 

A miocen eleji tenger mar csak a Budai-hegyseg deli reszet 
, 

,es 

a Pesti-siksag kiilso eloteret ontotte el. A harmadidoszak vege 

fele a pann6niai tenger iiledekei a pesti oldalon ismertek, to

vabba a Budai-hegyseg siillyedo deli reszen, majd szarazulatta 

valt Budapest egesz mai kornyezete. 

Megjelenik a Duna, ekkor nyeri el mai kepet az egesz Budai -

-hegyseg. 
el 

A siksag teriileten a pann6niai tenger vonulasa utan a fobb fel-

szinformal6 tenyezo az Os-Duna. Keregmozgasok ha tasara a ne

gyedidoszakban a Budai-hegysegben kiemelkedo-, addig a pesti 

oldalon viszonylag kiilonbozo mertekben siillyedo mozgas volt 

fo lyama t ban. 

A siksag deli resze a kozep-alfoldi teriiletek katlanszeru fia -

tal siillyedekenek eszaki pereme volt. A Duna ezen a szakaszon 

helyi siillyedekeken keresz tiil talal ta meg a lefo lyasa t az Al

~ kozepe fele. 

A Pesti-siksag, mint a Duna-volgy ezen darabja atmeneti (koz

biilso helyzetu) peremi szakasz a siillyedo Alfold es a kiemel

kedo kozephegyseg kozott. 

A Duna a negyedidoszak elejen ezen a terszinen hatalmas horda

lekkupot epitett, amelybe kesobb az Alfold szakaszos siillyede

se hatasara ismetelten bevag6dott es a teraszok sorozatat a .la

kitotta ki. 
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1. PASKAL-MALMI TERMALK . l 
2. NEPLIGET-1 HE VIZ FEL l \ 

FU RAS ~ i 3. CSEPELI II sz. T ~MALK . · 
4 . A VOLT GANZ ES TSA --~ 

ART. KUT ! 
5. A VOLT SERTESKOZVAGOHID/ 

6 . IV KUT} A VOLT, DREHER~ 
7. II . KUT SERFOZDE 

k kav'ics 
hk homokos kavics 
ak agyagos kavics 
h homok 
kh kuvicsos homok 
i h iszapos homok 
ah agyagos homok 

iszap 
m agyugos iszap 
a agyag 
ha homokos agyug 

ia tszapos awas.i 
iha isz.apos homokos 09yaCJ 
hko homokko 
mg m6rgu 
amg agyagm6rga 
mmg meszmarga 
mga mcirgas agyog 
mko meszko 

12.abra. Kutat6furasok szelvenyeben feltart a .laphegyseg 
anyagat is reprezental6 kozetvaltozatok, tovabba 
altalanos elterjedesu harmadidoszaki tormelekes
-es iiledekes kozetek, negyedkori kavics- es fi -
nomszemcses tiledekek teleptilese, HALAVATS GY. 
(.1910) ,HORUSITZKY H. (.1935) ,JAMBOR A. -MOLDVAY L. 
et al. ( 1966) adatai a .l apjan. 
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A mellekfoly6k, pa takok szerkezeti vona lak men ten alaki tot tak 

ki es formal tak VO lgyeiket. E teri.iletszakaszoka t Budapest E-i 

tersegeben az 6cean-arok-, a Mogyor6di-pa tak kornyezetenek 

friss ontesi teri.iletei ( kozet tani lag tagolat lan kepzodrnenyei) ' 

a Rakos-patakot kisero szarnottevo vastagsagban szerves tartal

jelzik. Tovabba a hajdani Varosligeti-patak, a 

Nagykorut vonalvezetesevel egyezoen elhelyezkedo egykori Duna

ag, a Soroksari-Duna savjaban, Csepel sziget E-i reszen, a 

Nagykorosi ut tengelyevel parhuzamosan elhelyezkedo szakaszok, 

a Nagy-Lecsapol6 arok, stb. tertiletegysegeken ko-

vethetjiik, 

A varosf ej leszteshez kapcsol6d6 mG.szaki munkala tok, tertiletren

dezesek Soran Val tozot t meg az emli tett tertiletek es kornyeze -

ti.ik arcula ta. 

A durva tormelekes i.iledekek - kavicselofordulasok - telepi.ilese

nek reszletezobb ismertetesere a 4.fejezetben visszatertink. 

- . -
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3. ALKALMAZOTT KUTATASI, VIZSGALATI MODSZEREK 

A ki tuzott kuta tasi felada tok mego.ldasa erdekeben helyszini 

kozetmintavetel alkalmazasaval halmaz-mintacsoportoka t kiilo

ni tettiink el. Kesobbi labora t6riumi munkala tok soran kerii.l t 

sor a nagytomegu kozetha.lmazok ertekelesere a viz sgala ti 

tervben megfogalmazott iitemezes alapjan. Reszmintacsoportok 

kialaki tasa kiilonfe le vizsgala t celj ara: halmazfizikai j el

lemzok, ha .lmazsuruseg, szemcseosszetete.l, szemalak ,makrosz

k6pos es mikroszk6pos asvany-kozettani vizsgalatok,szilard

sagi vizsga.latok, stb.' valamint a felsoroltak feldolgozasa 
, , ' 

reven. 

Azonos ke.letkezesi korulmenyek kozott kialaku.l t terasztes -

tek, hordalekkupteraszok, kavicstakar6k megha tarozott kozet

anyagan vegzett vizsgalatok segitsegevel becsiiltiik - az a -

nyagi minoseg hatasanak tekintetbe vetelevel - az apr6z6dast. 

Vizsgalataink, kutatasaink azon teriiletek asvanyi nyersanyag

mezoire is kiterjedtek amelyek az epitoipar igenyei tobb cel

ra torteno felhaszna.las vona tkozasaban (meglevo kavicsbanyak 

rekonstrukci6s jellegu kutatasaihoz, a fo .ldtakarekos kavicsba

nyasza t kapcsan, stb.) mind jobban e .loterbe keriilnek. 

J.l.Durva tormelekes iiledekek anyagi osszetevoinek-, valamint 

a halmazban foglalt szemcsek alakjanak megismerese. 

A foly6vizi negyedkori ii.ledekek nagyobb tomegben-, a harmad- -

idoszaki tormelekes anyagok pedig ura.lkod6 mennyisegben kvarc 

-kvarci t kozetfelesegekre, illetve azok:nak kii.lonbozo keletke

zesi korii.lmenyek kozott .letrejott va.ltozataira kii.lonithetok 

el. 

Az emli tett foly6vizi p .leisztocen anyagok a legkii.lonbozobb 

magmas, iiledekes, a talakul t kozeteket tartalmaznak. Resz.le -

tesen mindezekrol a 4. fejezetben sz6lunk, tovabba a Duna ii-
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ledekanyagat az M-I • . l.l, M-I • . 1.2, a Raba es mellekfo.ly6i ko -

zetet az M-I.2.l, Drava iiledekmegosz.lasat az M-I.2.2, Tisza 

tormeleket az M-I.3.1, Saj6-Hernad osszetevoit az M-I.3.2,Ko

rosok makroszk6pos kozettani adatait az M-I.3.3, az Ipo.iy es 

Zagyva k6zetanyagat az M-I.3.5 tablazatokban rendszereztiik. 

Kvarc-kvarcit, kiilonbozo genetikaju idosebb kozetfelesegek : 

Csomad, Torokbalin t, Budapest K-i ovezet e .lofordulasai, Deli

-Bakony, Serenyfalva, Saj6galg6c (Saj6-Hernad kutatasi terii -

let iiledekeibol), Biikkalja, Ipoly-medenceben Karancslapujto 

hatarozhat6k meg. Lasd M-I.l.2/9, l.2/l3, l.2/l4, l.2/l5, l. 

2/16, l.2/l7, M-I.2.31, 2.32, 2.33, 2.34, M-I.3.2/9l, M-I .3. 

4l, J.42, 3.43, M-I.3.52 tablazatok. 

Mikroszk6pos felvete .lek, kiertekelesek kesziil tek 

M-II. TABLA mellekletekben csoportositottuk. 

, 
es ezeket az 

A szilardsagot a mindenkori asvanyi anyagot alkot6 (halmazban 

foglal t) kozetszemcsek alaki saja tsagai alapjan, illetve fi

gyelembe vetelevel kivanjuk reszletezni. 

Zingg- ,Wi.lliams-fele elemzo eljarasokkal, tovabba a szemcset 

befoglal6 teglatest oldalmereteinek egymast6l val6 fiiggese -

vel regresszi6 szamitassal keszitettiik el. 

Osszefoglalva,az emlitett jellemzoket tablazatok, grafikonok, 

szerkesztett abrak tartalmazza.k, amelyek alapul szolgalnak az 

elemzeseinkhez. 

3.2. Halmazszilardsagi vizsgalatok 

A kozetfizikai gyakorlatban alkalmazott pr6batestek szilard -

sagi ertekelesei tol e .l tero a halmazok ( termeszetes telepiiles

bol szarmaz6 laza tormelekes iiledekek) szilardsagi vizsgalata. 

Itt nem kovetkezik be egy mechanikailag megfoghat6 hatarertek 

mint a pr6batestek torese alkalmaval. A Hummel vizsgalatok so

ran fokozatosan megterheltiik a kozethalmazt hidraulikus beren

dezessel es megvalasztott szi tan a thu.llott anyag tomegeve,l fe

jeztiik ki az apr6z6dast,(aH). Los Angelesi apr6z6das koptat6, 

uto igenybevetel kovetkezmenye. Ertekeles mint a Hwnmel kiser

leteknel, szitan athullott anyag tomegvesztesege (aLA). 
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J.2• L Halmaz szetmorzso.16dasanak vizsgalata (Humme.1-fele elja

rassa.1 ertekelt) statikus igenybevetel (nyomas) hatasara. 

E fejezetben reszletesen bemutatott es targyalt vizsga.latokat 

un. Gri ttner-, vagy Hwnmel - fele kuta tasi e .ljarasnak nevezik. 

Bel-es kulfoldon egyarant tobb val toza ta a.lakul t ki. Ezek csak 

kis mertekben ternek e .1 egymast6l, pl. kiilonboznek a vizsgala ti 

anyagot tartalmaz6 ace.lmozsar meretei' el tero a fajlagos nyomas 

nagysaga, nem azonos a vizsgala t s ebessege, stb. 3., 4. tab.laza t. 

A kutatas celja annak mega.llapitasa,milyen osszefiigges val6szi

nusitheto a termeszetes telepiilesii asvanyi nyersanyag-halmazb6l 

vett kozetanyag es tu.lajdonsagai' valamint ha .lmazfizikai para- • 

meterei kozott, kii.lonos tekintette.1 a szi.lardsagi jellemzokre. 

Ismeriink olyan osszegzo megaLlapi tast ,ami szerint az onszilard

sagi vizsgala ti m6dszer (a Humme.1 -fele halmazszilardsagi elja

ras) arnyalati ktilombsegek kimutatasara nem tul erzekeny. 

Figyelemkelto azon gondolat, illetve megallapitas, hogy adott 

genetikaju kavicsmezon beliil valtozik - 6 az asvanyi nyersanyag 

meghatarozhat6 fobb fizikai parametere. A durva torme lekes iile

dekek (halmazok) anyagi minosegiik hatasa fizikai, me chanikai 

jellemzoinek megval tozta tasara va .16sziniisi the to.A kerdeskorrel 

tobb vonoa tkozasban nagyon sok kuta t6 foglalkozott . (Los A. iro

dalom hivatkozast is ide ertve): SZABO J.(1858,1875,1879), HA

LAVATS GY.(1895), LORENTHEY J.(1904), BODI B., LANG J.( 1938), 

ROZLOZSNIK P.(1939), KRUMBEIN,w.c.(1941), UNGAR T.(1953), PE

CSI M.(1959), BARDOSSY GY.(1961), LEVAY J., VALENTA G. (1962), 

FERENCZY G., HAJNAL L.(1963), HAJNAL L., KERTESZ P.-REZNAK L., 

LAZAR J., NEMESKERI G.-ne (.1964), FEIL,H.J. ,HoRNIS E., RAKOVITS 

Z., SIMON M.(1965), GORISSE,F., KAUSAY T., MOLNAR B., SCHULZE 

K.(1966), KAUSAY T., REZNAK L., STELCZER K.(1967), KERTESZ P.et 

al, KUNATH,H., MIKLOS M. et al (1968), PALOTAS L. et al, REZNAK 

L., VAJDA L., WEBER J.(1969), KAUSAY T.(l97o), FALU J.-KARicso~ 

NYI s., GASPAR L., GRZELAK,E., KAUSAY T., SIMON J.(l97l),BALINT 

T., BENKO F., JOHNSTON,C.D., KAUSAY T., KLEB B., KUNATH,H.,REZ

NAK L. ( 1972)' KERTESZ p. ' KRIVAN p. ' MAREK I. (.1973)' ERDELYI A. 

(1975), GALOS M.et al (1976), MOLNAR B.(1977), KERTESZ P.(1978) 

BERNATH z.~KARicsoNYI s.(l979), BALAZS GY., BOLDIZSAR I., GA -

LOS M., KURTI I., TOROK E.-ZSIGOVICS I.(1981), BERNATH Z.-KARA-
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CSONYI s., KAUSAY T.-SZEKERESNE, K.M.(1983), BADINSZKY P., BA

DINSZKY P. -BERNATH Z. ( 1984) , KERI J. ( .1985) , BERNATH Z. , FODOR 

T.ne-KLEB B.(1986), BALLA K.-KURUCSAI A.(1987)' BERNATH z.-KA

RACSONYI s., M.ERDELYI-J .GALFI (1988). A BME Asvany-es Foldtani 

Tanszeken kesztilt kavics tiledekek halmazszilardsagi kutatasi 

jelentesek, azoka t magaba fog.lal6 tanu.lmanyok ( amelyek csopor- · 

tositasat az irodalomjegyzek tartalmazza) 1961-1989 idoint er -

vallumba sorolhat6. 

J. tablazat 

Hummel-fel e vizsgalatokhoz korabban alkalmazott, illetve jelen

ben is hasznala tos kozetha.lmaz szemcsenagysaga es mennyisege. 

Kutat6, intezmeny 
megnevezese 

Nemeskeri G. n e 
(1964) 

Palotas L.et a1(1969) 

EMI (1963)' UKI (1965) 

UKI ( 1965) 

MSZ 18287 / 3-78 

BME AFT (1971-1980) 

Szemcsenagysag 
mm 

20/30, 3o/4o, 
4o/ 5o p mm 

7/15 p mm!+ 
2o/ Jo, 3o/ 4o, 4o/ 5o pmm 

5 / lo, lo/ 2o, 2o/ 4o pmm 
lo/2o, 2o/3o, 3o/4o pmm 

5 / 8 -j mm 
16/24, 24/ 32, 32/ 40 -jmm 

5/lo, 10/20, 2o/ 4o pmm 
5/ 8 ' 4/ 32 -j rrur:. 

/ + koh6salakko vizsgalatok 

Mennyiseg 

1,8 liter 

l,8 liter 
l,8 liter 

2,o dm3 
2,o dm3 

2,o dm3 
2,o dm3 

4. tablazat 

Tehermentesites pillanataban ajanlott, vagy eloirt terhelesi 

ertekek, tovabba a vizsgal6 berendezes meretadatai. 

§ 
ro 

H Cr-! § H [/} 'cd 0 'cd ro 0 [/} [/} p. [/} Q.Q .µ 'Q) (l) N ... '0 ... N 'cd Kuta t6, intezmeny ro rl ~ 0 ~o rl ~o 0 [/} 

megnevezese N (l) '(!) s H 0 H s [/} § 0 ~ ~ rl 'Q) ~ 'Q) rl ~ ~ H '(!) s ·r-; E '(!) 
0 (l) '(!) 0 ~ ro .µ 0 ~ ~ ~ <t1 'cd r.n 'cd <t1 

UKI (1965) 200 kN l5o 148 l5o 
I 

(1963), (1965) 400 EMI UKI kN 

MSZ 1991-67 (nem hasz- 4~o kN 170 168 l5o 
nalatos) 
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4. 

400 kN 

So kN 

200 kN 
400 kN 

tablazat folytatasa 

.17o 167 l5o 

l5o l48/+ Joo 

.150 148 Jo3 
l5o 148 292 

kozetfizikai gyakorla tban alka.lmazott kozetpr6ba testek szi -

dsagi ertekelesetol eltero a halmazok ( zuzottkovek,terme -

zetes telepiilesbol szarmaz6 laza torme.lekes iiledekek) szilard

gi vizsgalata, NEMESKERI G.ne(l964,1973), PALOTAS L.- BALAZS 

.-KILIAN J.(1969), TOROK E.(l977,l978), TOROK E.-ZSIGOVTCS I. 

1981), BERNATH z. ( 1986). Itt nem kovetkezik be egy mechanikai

g megfoghat6 hatarertek, mint pl. a pr6batestek tonkremenete

e, torese alkalmaval. Az a:nyagi o sszetevok megha tarozzak a 

lmazszilardsagot. Ezert kiserletek kapcsan figyelemmel kovet

.. a halmaz anyagi minosegenek ( asvany-kozet osszetevoinek ) 

efolyasa t a varha t6 szilardsagi ertekekre. Alabuzzak az e .lmon

ottaka t a mellekel t tanulmanyok, kuta tasi eredmenyeket maguk -

foglal6 jelentesek: TOROK E.(l978/48o/), BME AFT kutatasi 

elentesei (1965/277/,l97o/l91/,l972/83/,l974/J24/,l986 /66 /, 

988/67I'1989/75/)' BERNATH z. ( l982). 

izsgalatainkhoz adott mennyisegu 4-8, illetve 4-32 ~ d mm -es 

ozetanyagot ertekel tiink. 

Kutatasaink, vizsgalataink akkor kezdodtek, amikor re
gebben ervenyben levo eloirasok - MSZ l99l-67, 37l3-55-
- a szemmegoszlas vizsgalatoknal az l,o mm folott kor
lyuku rostak, illetve az alatt negyzetlyuku szitak al
kalmazasat irtak elo. Jelenleg - MSZ 18287/3-78 - a 
szitasorozatok negyzetes szitakb61 allnak. Feltiintetjiik 
melyik (korlyuku = ;) ' vagy negyzetes = ~ ) szi ta a.l}cal
mazasaval kesziiltek az ele~zeseink. 

borat6riwni munkank soran acelmozsarban sajtol6pofa alkalma

saval, hidrci.ulikus berendezes segitsegevel fokozatosan l,5 

ere el tel.teig 200-, ill. 400 kN ertekig terhel tiik meg a sz6 -

kozetanyag halmazt. A szilardsagot(a halmaz 

zetmorzsol6dasat) a megvalasztott also szitamereten athullott 

omegveszteseggel fejeztiik ki, a bemert anyag tomegehez viszo

ismetlesek szama minimum 3 volt. 

asvanyi nyersanyag-halmazt sokoldalu megismeres celjab61 a 
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tminta tovabbi vizsgalataval hataroztuk meg. bsszefuggest 

estiink a durva tormelekes uledek kozetosszetete.l val tozasa-

tagassaga, ennek megf eleloen a halmaz - alakj ellemzok es 

lardsaguk kozott. 

halmaz alakjellemzeset ZINGG,Th.(1935-38) altal 

lmazott feldolgozas szerint vegeztuk el, lJ. abra. A ten

yeken fe.ltfultetett ertekek a koordinata mezoben pontszeruen 

gyelhetok meg. Feltii.ntettUk kulon-kulon az emlitett jellem -

gyakorisagat, szamitottuk kozepertekuket es a sz6rasukat. 

tiintettiik a v/ s' s/h ertekek megbizha t6sagi ha tarai t ( .1- [, = 

,99) 99 %-os megbizhat6sagi szint mellett (vonalkazott mezo), 

etve norrnalis eloszlast fe.l tetelezve egyoldalu konfidencia 

taroka t ugyancsak 99 %-os megbizha t6sagi szint me.llett abra-

kozepertekek metszespontjain a ±_W egyenes fekszik,alakind ex

nevezik -WILLIAMS,E.M. (1965)- es az a .labbiak szorint ke -

+w = l -(h.v/s2), illetve - w = (s2/h-v) -l. Amennyiben 

kozel al16 szcmcseformat fejez ki a ±_O pontsoron ( VO 

lemezes-, a -w hosszukas ertek tartomanya. 

0,67 
1,0 ...------____,>----~ 

A vizsgalati eredmenyekben a halmaz 

lapossagat kifejezo erteket az un.la

possagi indexet - WENTWORT,Ch.K.(1922) 

- is feltlintettUk, Li = (h+s) / 2v, a 

hol ~' ~' v a szemcs e fomeretei. Izo

metrikus, gombhoz kozel all6 szemcse-
"'~ ... "'..., 
"'"' ., N - ..., ... "' 
N 0 
"' .c 

i= 0,68 0,2 
s :0,17 

Q : 6JI# -0---,--
c;;;J, I tiiild 

I 

• I , I 

v a stag ~ag 
szel1sseg 

1.0 

0,67 

alak erteke kozel l. Az 2.nyagi mino -

seg tUkreben kozetfajtankent az erte-

kek: kvarc-kvarcit 1,13 - 3,7o 

grani t 1,10 3,3o 

meszko l,2o - 6,65 

homokko l,3o - 7,oo kozott 

valtoztak mereseink szerint. 

13.abra. Lemezes alaku szemcsehalmaz. 
DlUlai uledek. 
(M-I.1.2/3~ M-III.1/2/95 sz. 
tablazatokJ 

kiserletek soran a halmazban foglalt szemcsek a

veletlenszeriien megvalasztott szemcsek fomeretei 
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pjan adtuk meg. 

alakelemzeseket kiegeszitve, mas m6dszerek alkal

is folytattunk kiserleteket arra vonatkoz6an, hogy 

az osszeftiggest az alak-es szilardsag jellemzok ko -

tt. A mintacsoportok alakj ellemzoi t a befoglal6 tegla t e st ol-

lmereteinek egymast6l val6 ftiggesevel ad tu.k meg, egyenkenti 

akmeres eredmenyeire szamitott regresszi6s egyenesekkel. 

kuta tasaink alapjan az s=f (h) tengelyek igen szoros kapcso -

tban vannak, a v=f(h) tengelyek .legkevesbe, a v =f(s) kozben-

6 mervu. A ftiggveny tiszta tagja, amely az e gyenesnek a zerus 

felvett ordinata erteket hatarozza meg, a 

j e llemzo ertek. 

filggetlen valtoz6t szorzat alakjaban tartalmaz6 tag, amely 

z egyenesnek a meredekseget adja meg, elsosorban a sz emalak 

tasat mu ta tja. A mindenkori ketval toz6 kapcsola tanak j e llem

esere alkalmas szam. Az anyagminoseg ha tasa a szemalak fil Gg

enyeben ervenyestil. (A tovabbiakban a b erteket a harom kap -

solat atlagertekekent hasznaljuk). 

A korabbiakban reszletezett ( Zint:;g-fele) elemzeseket kovetoen 

vizsgala ti halmazok regresszi6s alakelemzeset e lkeszi tetti.Lk. 

~ai fels6-pleisztocen illedek Kisoroszi (M-I.l.2/ 3 95/212, 

-III.1.2/95 tablazatok) szamitott eredmenyet mutatjuk be, ~ 

a 

csek gombalakusaga t ha

rom tengely aranyab61 a 

hwom tengelypar ( h-s, 

s-v, h-v) korrelaci6s 

koefficiensenek in ten 

zttasaval is kifejez 

k o.r-

relaci6val. Harom di -

Halmaz alakjellemzese 

regresszi6 szami tassal. 

HOSSZUSAG ADATSOR PARAMETEREI 
SOROZAT OSSZEGE ••. ,,,,,,,,,,,,, 1796 
SOROZAT RTLRGA •.. ,,,,,,,,,,,,,, 18.1414141 
SOROZAT SZORASA .. ,,,,,,,,,,,,,, 10.2797702 
SOROZAT ~~EGVZETOSSZEGE ......... 42938 

MAGASSAGI ADATSOR PARAMETEREI 
SOROZAT OSSZEGE. ,,,,,,,,,,,,,,, 923 
SOROZAT ATLAGA.,,,,,,,,,,,,,,,, 9.32323233 
SOROZAT SZORASA,,,,,,,,,,,,,,,, 5.15440823 
SOROZAT HEGYZETOSSZEGE ••. ,,,,,, 11209 

SZELESSEG ADATSOR PARAMETEREI 
SOROZAT OSSZEGE.,,,,,,,,,,,,,,, 1326 
SOROZAT ATLAGA.,,,,,,,,,,,,,,,, 13.3939394 
SOROZAT SZORASA ••.•••••• ,,,,,,, 7.51979453 
SOROZAT HEGYZETOSSZEGE,.,,,,,,, 23302 

ADATSOROK KAPCSOLATA 
HOSSZUSAG MAGASSAG ADATSOR KAPCSOLATA /MA<I>=MtHO<I>+T/ 

MEREDEKSEG •• ,,,,,,,,,,,,,,,, .448866907 
TENGELYMETSZET.,,,,,,,,,,,,, 1.1801519 
KORRELACIOS TE~~EZO,,,,,,,,, .895204345 
REZIDUALIS SZORAS ..•••••••.• 2.30890275 

HOSSZIJSAG SZELESSEG AD RT SOR KAF'CSOLATA /SZ < I> :=Mt HO ( I> +TI 
MEREDEKSEG ••• ,,,,,,,,,,,,,,, .680810265 
TENGELYMETSZET.,,,,,,,,,,,,, 1.04307846 
KORRELACIOS TENYEZQ,,,,,,,,, .930686737 
REZIDUALIS SZORAS .••• ,,,,,,, 2.76501327 

SZELESSEG MAGASSAG ADATS:OR KAPCSOLATA /MA< I>=M:fSZ< I HT I 
MEREDEKSEG •••••••••••••• ,,,, .62660083 . 
TENGELYMETSZET,,,,,,,,,,,,,, .930578812 
KORRELACIOS TEHYEZQ,,,,,,,,, ,914151396 
REZIDUALIS SZORAS,,,,,,,,,,, 2.10020041 
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Ez a fajta elemzes erzekenyebbnek tiinhet az a .lak va.l tozasokka.l 

szemben mint a regresszi6' s mive.l harom dimenzi6ra al talano

sitha t6, valamivel rea.lisabbnak ti.lnik. Nyi .lvanval6, hogy mind

tengely kolcsonos kapcsola tban van egymassa.l. Kis va.l to -

zasok is erzekenyen tiikrozodnek ebben a kozeli tesben. Az r
12

, J 

(rhs.), r 2J • . l (r sv.h), r.lJ. 2 (rhv. s) osszefiiggesben e.loszor a ~
-t, ezutan a h -t, majd az ~ erteket vessziik al.land6nak. Igy 

lehetove va.lik az a.lak va.ltozasanak vizsga.lata, mivel az r·. di-lJ 
menzi6 nelkiili' igy fiigget .len az a .lakt6l. 

A gOmbOt megkOze.li tO szemcsekbO.l cil .16 csoport igen ma gas r .. er-lJ 
teket fog adni mindharom tengelyre~ Egy lapos ,korong a.lak magas 

rhs- es sokkal alacsonyabb r sv' rhv erteket. 

Az utols6 lepes az, hogy osszehason.li tjuk az egyideju .leg mindha

rom tengelyben levo va.l tozast. Az eredmenyet a parcialis ko effi

felhasznalasava .l vegezziik. 

!:!, 2 = 2.1 J = ~ a szemcse f omeretei (h, SJ v) • A kikii

szobolni szandekozott val toz6t ponttal valasztjuk el a tt6l a 

kettotol, amelynek kapcsola tara ki vancsiak vagyunk. Dominans 

kapcsolatokban magasabb asszociaci6t (a parcialis ertek) - pl. 

korong, izometrikus, forgasi ellipszoid alakoka t szemelott tart

va- kisebb sz6rassal fejez ki. 

Modellvizsga.la tok segi tsegeval kozettanilag megha tarozott es el

kiiloni tett izometrikus ( kii.lonbozo genetikaju kvarc-kvarci t) es 

lemezes alaku halmazok ( tomott-es finomszemcses meszko val toza -

tok) feldolgozasa t mu ta tjuk be. 

parcialis (23,L) r ertek, nagy sz6rassal jellemzi a zomok 

halmazt es magas parcia.lis (12. 3) r ertek, kicsi sz6ras -

lemezes alaku halmazt, 14. abra. 

kiserletek bemutatasa 

Szabad szemmel (legfeljebb csak kezi nagyi t6val) e.loszor izo .,. 

halmaznak tek:intheto vizsga.la ti kozetcsoportoka t ke ----
Szabalyoztuk a fobb kozetosszetevoket, ezert iranyitott 

kiserletnek nevezziik az emli tett vizsgala tot. 

Elsosorban az ii.ledekes (meszko, homokko), majd az a talaku.l t ko

zetval toza toka t emel ti.ik ki a csoportb6l es tomegiik helyere el

sosorban kvarc-kvarci t kozetval toza toka t p6t6l tunk. 
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13.2 (hv. s l 

o.z 
0,2 0,4 0,6 12 .3 

(h s.v) 

I. ZOMOK -, , 
n. LEl'IEZES ALAKU SZEMCSEK HALMAZA 

12 . 3 23.1 13.2 

I. 0,27 0,69 0,25 
n. o,66 0,40 0,32 

14. abra. 

Vizsgalt kozethalmazok a
lak abrazolasa. ( kozet -
osszetetel es mintaveteli 
adatok az 5.tablazatnal 
szerepeltek) 

Az elemzo Hwnmel-fele szetmorzsol6dasi kiserletek - I. kiser

let - nagyreszt kvarc-kvarci t kozeteket tartalmaz6 anyag. Ma

gaha foglal gyengen k.ristalyos, iivegszeru izotr6p anyagoka t, 

tovabba a nagy tomegben megjeleno egynemu, tomott szerkezetG. 

kozeteket, az ureges, likacsos, retegzett, valamint a kulon -

bozo meretii szemcses kvarci toka t. Minimalis tomegreszesedesG. 

a kvarci tpala. 

A kovetkezo kiserleti halmaz kozetanyaga t a vizsgala toka t meg

elozoen ugyancsak szabalyoztuk - II.kiserlet. A hosszUk.as,meg

nylilt kozetvaltozatok mennyiseget noveltuk. Az elozo csoport -

hoz kepest tobb a talakul t (kvarci tpala, stb.) kozetet tartal -

maz6 vizsgalati halmazt alakitottunk ki. A vizsgalati eredme

nyeket abran tiintetjuk fel. 

Az utols6 kiserleti halmazt az eredeti kozetosszetetelu minta

csoportnak tekinthetjtik - III, kiserlet. Nagyreszt kvarc-kvar

cit kozetanyagU.. A vizsgalati eredmenyeket szinten abran tiin

tetjilk fel. Ebben a kiser1etben a 11 j6 11 minosegu kozetvaltoza -

tok mellett mintegy 15-20 m %-ban homokko, homokkokvarci t, 

meszko, andezitvaltozatok es atalakult kozeteket, fillit,kvarc

fillit, csiilampala, kvarcitpal.a kepviselLa"gyenge" valtozatot. 

A bemuta tott harom kozethalmaz labora t6riumi vizsgala ta egyer

telmilen jelzi' val toz6 asvany-kozettani anyagosszetevok-' az 

eltero- es valtoz6 halmaz-alakjellemzok meghatarozz8.k,il1etve 

m6dositjak a halmaz szilardsagot, 15.abra. 

Osszefoglalva az - I.kiserleti ha1maz kulonbozo geneti 
kaju kvarc-kvarcit osszetevoju. Hummel-fele szetmorzso -
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16das aH= 6, 9 m%. Zomo~ szemcsek ha.lmaza. Lapossagi in
dex Li = l, 46. A regresszi6s . egyenese az l: l felezohoz 
kozel al.1 .. A regresszi6s egyii ttha t6k ( b) kozeperteke = 
=o,66. Magas a korrelaci6s egyiitthat6. 

- a II.kiserleti halmaz hossz-Ll.kas, megnyU.lt szemcsekbol 
all. Lapossagi index Li = 2,o2. regresszi6s egyiitthat6k(b) 
kozeperteke =o, 49. A Hwnme.1-fele szetmorzsol6das aH=.lo, 2 
m%. Magas a korrelaci6s egyiitthat6. · · 

- a III.kiserleti halmaz eredeti kozetosszetete.lu minta
csoport. A lapossagi ind.ex Li =l, 69. Regresszi6s egyii tt
ha t6k kozeperteke =o, 53. A Humme.1-fele szetmorzsol6das 
aH=lo, 6 m%. Ma gas a korre.laci6s egyii ttha t6. 

-~~!~§~~!!_~~~~~~~!~~~~~-:!::~~~~~!~-~~~~!~~~!~!~~~~ 
borat6riumi kiserleteinkhez (¢ 5-lo, lo-2o, 5-40 d mm-es szem

enagysagli kozethalmazok elemzo vizsgalata reven) a kozetossze

tel tagassaga t a megj elol t kuta tasi teri.i.let asvanyi nyersanyag 

szetevoinek megf ele.loen valasztottuk meg. Az iroda.lmi ada toka t, 

lamint kiserleteinket figyelembe veve megallapi tha tjuk, a dur

tormelekes ti .ledekes kozetek asvany-kozettani osszetetele' to

halmazterfoga tukban foglalt szemcsek alakja es a Humme l -

a r6z6das (adott nyomas hatasara bekovetkezo szetmorzsol6-

s} kozott kapcsola t van. Tovabbi kuta tasainkhoz alka.lmasnak i

ljtik bemuta tott m6dszertinket az iment emli tett osszeftiggesek 

ltarasara. Az p 5-40 d mm-es vizsgalati anyagot a tovabbiakban 

s ,, 5-lo-, lo-2o-' 2o-4o d mm szemcsenagysagli reszhalmazb61 al

tottuk elo, 2 li ternek megf e .lelo, megha tarozott halmazsurusegu 

s gondosan osszekevert legszaraz allapotu kozetmintakent. A 

zetmorzso16das merteket az als6 rostan (5 mm) athullott anyag 

fejezttik ki a bemert anyag tomegehez viszo -

asvany-kozettani vizsgala toka t a kozetanyag pontosabb megis -·

celjab61 muszeres mikroszk6pos vekonycsiszolat meghataro

vegeztiik,hogy a · mallas hatasara bekovetkezett kozettulaj

nsagoka t rogzi thesstik. 

halmaz alakjellemzok meghatarozasat tovabbra is az alkalmazott 

oldtanban ismeretes m6dszerekke.l - a Zingg-fele e .ljarassal a 

befoglal6 teglatest oldalmereteinek egymast6l va16 fi.ig-

sevel, regresszi6s szami tassal - tartjuk celravezetonek megha

ozni.AK p 5-8 d mm szemcsenagysagil halmaz vizsgala ta ugyan -

sak hasznos informaci6t tartalmaz a szi .lardsag elemzesenel. Itt 

ak- es asvany-kozettani elemzesek nem keszi.i.l tek. 
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s/h s/h 
1,0 \0 

o,s 0,5 

V/S 0 V/S 
o,s 10 0 o,s 1,0 I 

dli% 

40 

r:::~ 
aH • 7,70 

Am • 6188 

20 
F •-0 07 F ctOpJ 
- I d d a14>42 ·131S5 

0 
q25 • 1p 4p o 64 0,25 1,0 4p 16 64 

s/h s/h 
1,0 1.0 

o;s 0,5 

V/5 V/ S 
O,'i 1,0 0,5 1,0 

db% 

40 

l 
aH= 10160 aH. 9130 

Am • 6,76 Am • 6 176 

20 F ~~0110 F -•0,01 
Ci • 1247 d - 12,55 I 

0 
0,25 1p <.p 16 64 0,25 1p '{l lb 64 

Szcmcscalak ert6kel6s 
linearis regresszioval I. 

1. h - s s =-0' 1150 h 
x y 

r = o,975 
2. Sx-Vy v =-o,585 s 

r o,95o 
3. hx- vy v = o,171 h 

r = o,9o9 

rec;r.egyi.itthat6 at.laga 

Zinm1-fele a .lakj e .ll emzok 

4. Lapossagi index, Li 
5, Alakindex szelso e rt eke 
6, Alakindex, :!:. w 
7, Lapossag, s/h 
8. s/h korr . sz.6r asa 
9. Hosszukassag, v /s 

lo. v/s korr. sz6rasa 

+ 

+ 

+ 

o,7ol 

o,741 

o,533 

o,66 

II. 

s =-o,187 h + 0,606 
r = o,912 
v =-0,014 s + o,493 
r = 0 1 865 
v =-o, 421 h + o,358 
r = o,855 

o,49 

1,46 
+o,o4-(-o,o3) 
+o,ol 

2,02 
+ o ,21-o,13 
+o,17 

o,78 
±o,ll 

o,78 
!_o , .lo 

o,73 
.:.+: o, 13 

0,61 
!.o,12 

Jcllcmzok szilardsac;i e .lomz6 sh oz 

11. 

12. 
1). 

14. 

llwmne.l - fele szetmorzso.16-
das, d.H . 
Finomsagi me ro szam, Am 
Tort anyag kozepes szem
csenagysaga, d nun 
Tort anyag szemoseelosz
l as ferdesege, F 

6,9o 
6,93 

13,81 

o,o.'.} 

lo,2o 
6,75 

12,47 

o,o5 

s/h L;·l,41 
1,0 

o,s 

0 V/S 
0 0,5 1,0 

OH - 6,70 
Am - 6,'rl 

F -•0,12 
d ~ 13,45 

0,25 1:0 16 64 

-log d mm -

s/h 
1,0 

q5 

0 V/S 
0 0,5 1,0 

aH• 10,70 

Am • 6 173 
F =t 0,05 
d : 12138 

0,25 'P 1.,0 16 64 

-log d mm __. 

III. 

s =-0,05 1 h + 0,683 
r o , 919 
v = o 1 olo s + 0 1 588 
r = 0 1 836 
v =-0,021 h + o,312 
r = 0,610 

o , 5 3 

l,69 
+o,l2 - o,o3 
+o,o7 

o,76 
!.o,12 

o,71 
±.o,15 

lo 1 6o 

6,72 

ll,69 

o,o5 

, ,_ 
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3.2.2. Halmaz apr6z6dasanak vizsgala ta (Los Angeles-fe.le forg6-

eljarassa.l ertekelt) dinamikus (koptat6, i.ito) igenybeve

hatasara. 

Az elozo fej ezetben hangsulyoz tuk az asvanyi nyersanyagok hal

mazszilardsaga t a gyakorla tban valamely vizsga.la ti eljarassal 

meghatarozhat6 -Hummel, Los A.m6dszer stb.- es jellemezheto er

teket tobb anyagjeLlemzo egyenkent es osszessegi.ikben befolya -

solja. Az asvanyi nyersanyag halmazfizikai parametereinek meg

allapi tasahoz a labora t6riumi ku ta tasi m6dszerek' vizsgala tok 

erzekenyseget celszerG. ugy megva.lasztani ( tervezni)' hogy a fi

nom anyagva.l tozasok (mint pl. szemcsea.lak, asvany-kozettani osz

szetetel, s tb.) kif ej ezere jussanak. 

A termeszetes telepi.ilesG. kozetanyag szilardsagelemzese eseteben 

fontos es a .lapveto kivanalom, hogy a laborat6riumi vizsga,lati 

kozetanyag reprezentalja az asvanyi nyersanyag eredeti kozet -

( osszessegeben es adott szemcsenagysag interva.llu -

beliil is). Reszletes vizsga.la tink alapjan megallapi tasa -

(az asvanyi nyersanyag furasos feltarasaib6l-,termeszetes 

telepiilesbol-, illetve kirakod6kb6l vett kozetminta felhasznala

saval) a kovetkezokben foglaljuk ossze. 

~sgala tok celja: al ta .lanosi tha t6 kovetkeztetesek levonasa az 

mertekere a ha .lmazt a .lkot6 kozetosszetevoinek fi.iggve

valasztott fo .ldtani kornyezetben adott osszetete.lu ko

zetanyag apr6z6dasanak er teke lese. 

Elozetes .labora t6riumi kuta tasok a .lkalmazott m6dszerek megva -________________________________ i _____________________________ _ 

lasztasa es ismertetese. 

Szamos kutat6 fog.la1kozott elsosorban zuzott halmazok szilard -

sagi jellemzoinek ertelmezesevel' ki.ilonosen az6ta ,hogy hasznos 

~pasztalatok halmoz6dtak fel e vizsgalati m6dszer bevezetese -

vel. Sz6banforg6 vizsgala toka t eloszor az Egyesi.i.l t Allamok ka-

liforniai utlabora t6riumaban vezettek be 1932-ben, 

Gyorsan e .lterjet az egesz vi.lagon. 

16.abra. 

A berendezes ismertetese: A dob belso atmeroje 7ll nun, 
belso hossza 508 mm, a ket vegen zart acelhenger. A bea -
dagolasi nyilast6l (a forgasi irannya]_ el.lentetesen merve) 
1270 mm-re az acelhenger belsejeben a palastra az alkot6 
menten sugariranyban 89 mm szeles acelparkany van rogzit
ve. A dob fordulatszama 32/perc. A berendezes tartozeka 
az aprit6 hatast kifejto acelgoly6k, atmeroji.ik 47,3 - 47,5 
mm, tomegi.ik 438 - 411 g. A szi.ikseges kiszaritott allapotu 
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halmaz tomeget a szemcsenagysag fi.iggvenyeben a gyakorla t 
szamara eloirasok tarta.lmazzak. Az acelgoly6k szama t ( 6 -
-12 db) es a dobfordu.latot (5oo-looo) ugyanugy. 
Adott halmaz foleg i.itoha tassal, kisebb mertekben surl6-
dassal szemben val6 ellenall6kepesseget hatarozzuk meg 
ezaltal. A dinamikus hatasok kovetkezteben (vizsgalati 
szemcsenagysag osztalyban) beal.16 va.ltozast (apr6z6dast) 
adott atmeroju szitan atesett tomegveszteseggel jellemez
ziik. 
A sziikseges kozetha.lmaz tomeget a szemcsenagysag alapjan 
valasztottuk meg. Minde zektol, valamint a dob fordula t -
szama t61 fi.igg.oen megf ele.lo szamu acelgoly6ka t helyez ti.ink 
a dobba. A vizsgalat befejezese utan az anyagot megmostuk 
es az 2 ,o mm-nel nagyobb szemcsenagysagD. anyagreszt sza
ri t6kemenceben kiszaritottuk, majd tomeget megmerti.ik. 

Az apr6z6dasi veszteseget (aLA) 
az alabbiak sz erint kepezti.ik: 

aLA = M - Ma / M • loo 

ahol M = a vizs galati halmaz k e z
d e ti tomege, Ma = a vizsgala t b e 
f e j e zes e utan kiszaritott koze t -
halmaz tom e g e o Me r tekad6nak az a
zonos osztalyli koz e tanyagon veb -
z e tt l e galabb ket vizsgalat ko -
z e perteket tckint e tti.ik • 

. 16 . abra. 

Halmaz apr6z6dasi vesztesecenek 
meghatarozasara szolgal6 b e.r en
d e zes. 
Los Angeles dob. 

Kiserlet e ink sz erint a dinamikus hatasok e.r e dmenyekepp en b ekove t

kezo apr6z6das} valamint a dobfordulat kozott kozelitoen linea -

ris os·szefi.igges aLlapi tha t6 meg. Mindezt el te.ro nagysagD. koz e t -

halmazon, valtoztatott dobfordulat mellett ismetlessel kiserle -

tileg ertelmezti.ik. Az osszefi.iggest a 17.abra szemlelteti. A fel

hasznal t halmaz szemcsenagysaga p 2-5, 5-15, 25-40 d mm, az 

acelgoly6k szama lo, a min ta tomege 5000 gramm volt. Az emli tett 

kapcsola tot regresszi6s eljarassal megha tarozott sta tisztikai 

fiiggveny egyenletevel fejezti.ik ki, amelyek az egyes szemcsenagy

sagoknak megfe.leloen a laborat6riumi vizsgalatokban a kovekezok: 

Y2_ 5 dmm = 59,8 + o,o4 (x-934) 

Y5-15 ctmm= 54,8 + o,o4 (x-1115) 
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Y25-4o dmm= J6,2 + o,J8 (x-742) 

~ fomott es 
~ finomszemu kv. 

~ likacsoskvarcit 

~ durva:5zemi.i 
~ kvarc1t 
~ retegzett 
~ kvarcit 

J+:+:+1 mag mos 
~ kozetek 

fEE8 homokko, .. 
E8:33 kvarchomokko 

~ meszko 

1~~ ?1 marga 

m konglomer6tum 

~ citolokult 
~ kOz.etek 

tordulot 

A kiserletekhez szi.ikseges vizs

gala ti halmazmintacsoportok du

nai foly"6vizi i.i.ledekbo.l szar -

maznak.Tajekoztat6, Wl.makrosz

k6pos kozettani osszetete.lliket 

a vona tkoz6 a bran szem.lel tet ti.ik. 

Megha taroz6 a ki.i .lonbozo geneti

kaju kvarcit kozetek mennyisege. 

A d mm fi.iggvenyeben va.l toz6 a 

magmas kozetek reszesedese. Az 

i.iledekes kozeteket reprezental6 

meszko, marga, homokko, toYabba 

az atalakult kozetek csoportja

ba tartoz6 fillit, csillampala, 

granuli t kozetek eGYUttes meny

nyisege a vizsgalati halmazban 

nem haladha tja meg a lo m % -ot. 

A ,-izsgalati credmenyekct a 6. 

tablazatban csoportositjuk. 

17.abra. 

Osszefilgges a dobfordulat, a 
megvalasztott szemcsenagysag es 
az apr6z6dasi veszteseg k5z5tt. 

A kiserletekhez felhasznalt ko
zetminta Csepelrol szarmazik, 
f elso-pleisztocen i.iledek (M-I. 
l.2/ 18 es M-III.llo tablazatok) 

Megallapi tha t6 az osszetett igenybevete.l vegeredmenyekeppen to

vabb apr6z6dik a vizsgala ti kozetanyag 18. a bra. Ki tlinik mindez 

a szemcseosszeteteli gorbek, a szerkesztett hisztogramok valto

zasab61, illetve parameterekbol. Csokken a d mm erteke, altala

ban novekszik az oszta.lyozottsag ( o) es az eloszlas ferdeseget 

kifejezo (F) parameter. 
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6. tab.Lizat 

, , 
dobfordu.la t fi.iggven~eben meghatarozott szemcsenagysag es 

vesztesegek (Felso-pleisztocen i.i.ledekek ha .lmazszi -

p 2-5 dmm p 5-.15 dmm p25-4o dmm 

aLA aLA aLA aLA aLA aLA 

x1 ( 500) 39 42 4 .1 4o,7 25 29 3 .1 28 31 29 28,8 27 25 27 26,3 

x2( 750) 52 57 55 54,7 44 4o 4.1 38 45 41 4 .1, 5 37 36 36 36,3 

x
3

(1000) 66 67 64 65,7 47 54 51 So 55 51 51,3 5o 47 48 48,J 

x4(15oo) 79 8 2 82 81,o 7o 7o 69 68 72 71 7o,o 65 61 62 62,7 

anyagi minoseg valtozasa es hatasa az apr6z6dasra. ----------------------------------------------------
Kuta tast vegezti.ink arra vona tkoz6an, hogy a halmazmin tacsoport 

fo kozetossz e tevojet,a kvarc-kvarci t mennyiseget ro g zi tett er

tartva kiserji.ik figye .lemmel az apr6z6das merteket.A vizs

g8.lat elvegzesehe z elozoen tomegmeress e l szabalyoztuk azoka t 

(x
1

, x 2 , x
3

, x 4 ). A ki.ilonbozo g enetikaju kvarcit valtozatok(mint 

pl. az egynemu tomo tt szerkezetu-' az i.ireges-' likacsos-' ret e g

zett szerkezetu, finom-' durva- es kozepszemu) tome g aranyat az 

mintaveteli hely anyagaeval megegyezoen biztositottuk.A 

hianyz6 tobbi osszetevoket (magmas-, i.iledekes-, atalakult koze

teket) p6tol tuk a korabban emli tettek szell emeben. Kiserlete -

alkalmaztunk. 

Apr6z6dasi v e sztesegnek fogtuk fel a 2 mm -nel kisebbre apr6z6-

dott kozetanyagot, ami t %-os a .lakban fej ezti.ink ki a vizsgala tok 

elotti tomeghez viszonyitva. Az ismetlesek szama J -

-5 volt. A halmazok szemcsenagysaga 5-lo, lo-15, lo-25 mm, acel

goly6k szama 7, 9, ll es a dobfordula t 500 volt. Vizsgala ti a -

nyag tomege 5000 gramm ( ugy, hogy a .lo-25 halmaz: lo-l5=25oo g, 

15-25=2500 g) • 

Nern ertelmezti.ik az emlitett kozeteken tulmenoen, hogy a magmas-, 

iiledekes-, atalakult kozetek milyen valtozast, hatast gyakorol

nak az ismertetett eljarasok kapcsan az apr6z6das mertekere. 

Vazol t kiserleteinket regresszi6 szami tassa.l ertekel ti.ik ( norma

lis eloszlasu val6szini.isegi val toz6 regresszi6ja egy fiiggetlen 

valtoz6ra). Ismeretes, hogy a regresszi6 analizis kerdeskorebe 

ki.ilonbozo jellegu feladatok tartoznak, -kozos mindegyikben az 
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.18, abra. 

. Va.l toz6 dobfordu.la t alka.l ... 
mazasa kovetkezteben apr6-
z6dott kozetanyag erteke -
.lese. 

Viz s galt szemcsenagysag ¢ 
5-15 d mm, d = kozepes szem
csenagysag, F = a szemcse -
nagysag e.losz.lasanak ferde -
sege (FOLK,R.L.-WARD,W.C. 
1957) O = osztalyozottsagi 
egyiitthat6 (TRASK,P.D.1930) 

alapprobleoa es a mogoldas m6dszere. Mennyisegek kozotti ossze

ftiggesek kvalitativ es kvantitativ vizsgalatara alkalmasak es 

az esetek tobbsegebcn a legkiselJb negyzetek m6dszerevel oldjak 

meg. Eseti.inkben a felada t egy val6szinlisegi va.l toz6nak egy 

funkcionalis va.l toz6t61 val6 fiiggesenek vizsgala ta' valamint e

zek kozotti kozelito fiiggvenykapcsolat meghatarozasa. 

Vizsgalatainkban az x olyan mennyiseget jelent, amit mi ponto -

san meg tudunk hatarozni es az ehez tartoz6 y(x) erteket azon 

ban csak merni tudjuk. A meresi folyama tna.l fellepo veletlen hi

ba mia tt az ingadozast tartalmaz6 va.16sziniisegi vai toz6t az rrz 
jeloli. A "7 = y(x) kozotti el teres becsleset a legkisebb :negy -

zetek m6dszerevel vegeztiik, ame.lynek segi tsegeve1_ az ismeretlen 

me1myisegek megha tarozha t6k. 

Jelen ts en teha t a '? , egy kiserlette.l kapcsola tos val6sziniisegi 

valtoz6t, amely j6 kozeli tessel normalis elosz.1asu e s olyan x 

mennyiseget, amelynek erteket a kiserleteinknel (Los Angeles 

vizsgalatnal) mi adjuk meg (szaba.lyozzuk be) es feltetelezziik, 
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hogy pontosan, vagyis gyakorlatilag hiba nelkill beallithat6. 

Megvalasztott kozetosszHtetel mellett tobb kiserletet vegeztiink' 

a kapott er tekbol vizsgal tuk az apr6z6dasnak - mint vaJ 6szinilse-· 

gi valtoz<'inak - vise.lkedeset. 

Az ismertetett elgondolasok, vizsgalatok elvegzese utan az e red

menyeket a 19. abra felhasznalasaval szemle.l tetji.ik ( xl =65-' x2 

:80-, x
3
=9o-, x 4=loo m% kvarci t mennyiseg). Az apr6z6dasi vesz 

tesegeket a .regresszios abran ti.L."'ltettilk fe.l Xj_ - X4 pontokon, 

Hsszesen Jo Yizsgalat elkeszitese 

reven. A megha tarozott meresi e-

redmenyeknel j e.len tos nagysagren

du sz6ras tapasz talha t6 ( p .l. 5-lo 

d r:lID-CS halmaz XJ ertekenel) • 

A s ta. ti sz tika i fii ge:;veny a z on ban 

helyes tendencia t mu tat: az apr6-

z6dasi veszteseg merteke nem fil g 

getlen a halmaz fo kczetosszet e -

vojenek - a kvarci tnak -tomeg.sza

zalekos r ?: szesedesetol. Az apr6-

z6dott, tort kozetanyag gyakori -

sagi hisztogramjai t abra tilnteti 

fel. 

THrt anyag szemszerkezeti halmaz

jellemzoi kozott kozepes szemcse

nagysag ( d), szemcsee.losz.las fer

desege (F), tovabba az osztalyo -

zottsagi egyiltthat6 (o) szerepel 

a p lo-15 d nun-es ha.lmaz e .lemze

se kapcsan, 2o.abra. 

19. abra. 

Apr6z6das kapcsola ta a halmaz 
kvarc-kvarci t mennyisege kozott. 

Duna 1734 fkm szelvenyebol 
(M-I.l.l/36, M-III.l.l/88 tabla
zatok) 

OLA (m%(2,0rnrnl 

"' -o 0 ¢ 5-10 mm 
'O 
- o 

N 26 
·~ 

Cl. 
0 

25 

24 

OLA=25,5-0,07 (x-76,3) 
23 0 0 

0 65 80 90 100 
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OLA fm%<2p rn rn) 

"' ·a 
'O 
·o 

30 

·e 2s 
Cl. 
0 

V) 
·O 
'O 

26 

0 

36 

·::: 34 
·O 
~ 

Cl. 
0 

32 

30 

28 

0 ¢10-15mm 

OLA = 28,3- 0, 13 ( x - 72,5) 

000 

x2 x3 Xj 

65 80 100 
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8 ¢10-25mm 

0 

0 

0 

OLA= 33,6-0,15 (x -75,0) 

0 

x 3 Xj 
I 

100 
kvarc, kvarcit tart. ( m%) 
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2o. abra 

Vizsgala tok utani tort ha .lmaz j e .llemzoinek 
meghatarozasa. 

(I-IV = 65-, 80-, 9o-, loo m% kvarcit tar
ta.lmu vizsgala ti anyag) 

Ki tG.nik, legmagasabb gyakorisagga.1 az ¢ 

4-8 d mm-es szemcsenagysagli anyagresz sze

repel az apr6z6dott kozetben a durvabb 

szemcsenagysag iranyaba torzult eloszlas 

sal. 

Elkeszitetti.ik a Duna nagyalfoldi szakaszan 

felha .lmozott fia tal kavicstakar6val f'edett 

idosebb pleisztocen kavicsanyagnak az e lo

zovel azonos vizsgalatat is, 21. abra. 

DlUlai hordalek l 734 f'km, szilardsagi ada-

tai felhasznalasaval korban illeszthcto i.i

ledekek kvarc-kvarcit fo kozetosszetevoi 

alapjan -szilardsagi vizsgalatok nelki.il ..... 

meghataroztuk apr6z6dasukat, 5-lo, lo-25 d 

mm sz emcsenagysagli anyagra vonatkoz6an, 2!_ 

tab.laza t. 

Kutatas celja volt adott foldtani kornye

zetben kavics asvanyi nyersanyag korabban 

reszletezett eljarassal meghatarozott szi

lardsagi ertekelese, tovabba altalanosit

hat6 kovetkeztetesek levonasa a Los Ange -

les-fe.le forg6dobos eljarassal megha taro

zott di@.mikus igenybevetel ha tasara bekovetkezett apr6z6dasra, 

a halmazt alkot6 kozetosszetevoinek f'i.iggvenyeben. 

A megvizsgalt es ertekelt asvanyi nyersanyag adott szemcsenagy

sagU. halmaza tartalmaz olyan kozetvaltozatokat, amelyek esete -

ben a ma.llas minden fokozata felismerheto. A mallott szemcsek 

szilardsagront6 hatasa jelen kutatasaink soran is megallapithat6. 
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APROZODAS KAPCSOLATA A HALMAZ 

KVARC - KVARCIT MENNYISEGE 

SZERINT 

Dunai idosebb pleisztocen ti.le

dek, fels o-pleisztpcen takar6-

val. Kiskunlachaza, (M-I. l. 2/28, 

M-III .l.2/l2o tablazatok). 

r6 d mm 

5-lo lo-l5 lo - 25 

13oly6k 
, 

7 9 11 szama: 

kozet tomege: 5000 5000 5000/+ 

dobfordula t : 500 500 500 

/+ = lo- .15 d nun 25 0 0 g 

15-25 d nun 2500 g 

21. abra. 
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Azonos keletkezesi koriilmenyek kozo tt kialaku.l t terasztestek 

megha tarozott kozetanyagan vegzett vizsgala tok segi tsegevel be

csill tilk ( az anyagi minoseg hatasanak tekintetbevetelevel ) az 

apr6z6dast. 

Budapesti Duna-szakasz terii.let asvanyi anyagai koziil a fo.ly6vi

zi negyedidoszaki durva tormelekes kozetek szilardsaga kii.lonbo

zik. Az un.makroszk6pos kozettani vizsgala tb6.l ki tiinik, hogy az 

ertekel t halmaz-min tak figyelemre mel t6 mennyiseg ben tarta.lmaz

nak mallott' gyenge kozetval toza toka t' mindenek elott grani t' 

kvarcporfir, daci t, daci t tufa, andezi t, andezi t tufa, granu.li t, 

stb. anyagoka t. A mallott, csokkent fizikai-m. e chanikai jell em -

zoju koriponensek egyU t tes reszesede se min tegy .lo m<fc,. 

A Los Angeles vizsgala tok eredmenyei t, tovabba a regresszi6s 

szamit~sok alapjan becsiilt ertekeket a 7.tablazat foglalja ossze. 

Uledek csoportok sz6banforg6 apr6z6<iasa t kvarci t ta rtaJmuk a .lap

jar1 j6 kozeli tessel becsulhetji.ik. 

7. tablazat 

UledeJt_?~oportok szilardsag vf!.J_ to~asai labora t6ri.umi mercssel es 

~mel~ti szami tassal. Pilismar6t-Csepel kozotti mintavetelek, p 
lo-·25 d mm-es szemcsenagysag eseteben, az e rf'!de ti kozetosszete

tel tagassaga fi.iggvenyeben. 

a LA ' 6,aLA aLA 

(m%) (m%) (m%) 
Mintavetel helye 

1734 fkm szelvenybol 33,o 33,8 o,8 

Pilismar6t Qh, Qp 35,.1 33,8 .1, 3 

P6csm egyer QP4 34,4 35,l o,7 

Bu.dakalasz Qp4 37,2 35,6 .1, 6 

Kaposztasmegyer Qp4 36,6 34,2 2,4 
, , 

Bp. Arpad-hid m 32,9 33,5 o,6 

Csepel Qp4 32,4 33,6 .1, 2 

aLA = Los A. apr6z6das laborat6riwni kiserletek alapjan, 

aLA = regresszi6va.l szamol t apr6z6dasi ertek, ~ aLA = a 

fenti ket ertek kiilombsege. 
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magyarorszagi harmadidoszaki, negyedkori durva iiledekek, ka-. 

vicsosszletek Los Angeles -i szi.lardsag e.lemzeset a bemuta tott 

utatasi eljarasok figyelembe vete.level erteke.ljiik ( 4.fej ez e t)' 

z asvany-k6zettani osszetevok ismereteben. Labora t6riumi ki -

serleteink is a mintaveteli helyek anyagi a .lkot6i fiiggvenyeb e n 

kesziiltek. A korabbiakban reszletezett (a l9.,2l.abra szelleme

ben osszefog.lal t) modell kiserletek nagy tomegu ha.lmazanak meg

oszlasa t a lh..z 9. tablaza t segi tsegeve.l tekinthetjiik at. 

8. tab.laza t 

Labora t6riumi kiser.letekhez osszea.lli tott vizsgala ti halmazok 

(a Duna .1734 fkm sze.lvenyebo.l me gvalasztott me-

Kiilonbozo genetik aju kvarc-kvarci t: 

egynemu tomott szerkezetu 
likacsos, iireg es szerkezetu 
retegzett, l emezes szerkezetu 
durva-szemcs e jG 
finom-szemcseju 

Amorf asvanyi nyersanyag' reszben 
kriStalyos, csiszo.lt es matt szem
csefeliiletu 
Uledekes kozetek; meszko tomott-es 
durva sz erkezetu (homokos, agyagos) , 
homokko finom-es durvaszemcses, ho
mok.kokvarci t (durvaszemcses) ,ark6za 
!!!gmas kozetek: reszben ma.llott a
nyagli, grani t, andezi t ( tufa), kozet
tormelek 
Atalakul t kozetek: kvarci tpa .la ( csil
ilillos) ,filli t -:-CSil.lampala ( gyen -
gebb megtartasuak), kvarcfil.li t, 
csillamgneisz, talk-klori tpala (mal
lott) 

osszesen, tomegszazalek: 

24,2 
l2,9 
13,5 

.1, 5 
ll,l 

7,5 

5,4 

5 ' .1 

.18' 7 

29,8 
l6,9 
.17 '7 
1,9 

13,7 

4,1 

2,9 

2,8 

lo,2 

99,9 loo,o 

33,5 
l9,o 
l9,9 

2,o 
l5,3 

2,l 

l,5 

.1,4 

5,3 

3 7' 4 
21,2 
22,l 
2,2 

l7,l 

loo,o loo,o 

x1,x2,x3,x4 = 65-,80-,90- es loo m% -os reszesedesu kvarc

-kvarcit tartalmu mintak, illetve azokat kiegeszito iilede

kes-' magmas-' a ta.laku.l t kozetek fel tiintetese. 

Tovabbi kozettani resz.leteket tartalmaz az M-I. l. 2 / 12 tab

lazat, mintaveteli hely M-III.l.2/lo4 tablazat. 
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9. tab.laza t 

Labora t6riurni kiserletekhez 0 sszeal.li tott vizsgala ti halmazok 

kozetosszetevoi (Kiskun.lachaza mintavete.li he.ly) / + 

Kiilonbozo genetikaju kvarc-kvarci t: 

egynemii tomott szerkezetii 
likacsos, iireges szerkezetii 
retegzett' .lemezes szerkezetii 
durva-sz emc se j ii 
finom-szemcseju 

Amorf asvanyi anyag, fenyes es matt 
feliiletu, iiveges, mikrokristalyos 
Oledekes kozetek: meszko tomott szerke
zetu es durvaszemcses, homokko finom
szemcses(meszes kotoanyagti)' durvaszem
cses es likacsos' marga homokos' agyag
marga' tuzko 
Magmas kozetek: andezi t, daci t, kvarc
porfir-val toza tok ( ma.l .lot t kozet) ' 
csokkent megtartasu andezit-es dacit
tufa 
Atalakult kozetek: kvarcitpala (szePi
cites, csillamos, grafitos), fillit, 
gneisz(grani tgneisz), csi.llampala, gra
nulit 

osszesen,tomegszazalek 

20,l 
lJ,8 
18,7 

6,8 
5,6 

3,3 

lo,9 

8,8 

l.l, 9 

99,9 

25,o 
17,o 
22,8 
8,3 
6,9 

l,9 

6,3 

5,o 

6,8 

loo,o 

Jl,2 
2l,2 
28,6 
lo,4 

8,6 

loo,o 

• 

/+ xl ,x2 ,x3 = 65-' 80- es .loo m% -os reszesedesu kvarc-kvarci t 

tartalmu mintak, i .l.letve azokat kiegeszito iiledekes-, mag

mas-' a ta .lakul t kozetek fel tiin tetese. 

Tovabbi kozettani reszleteket tartalmaz az M-I.l.2/28 tab

lazat, az M-II.XL,XLI TABLA. Mintaveteli hely M-III/l2o 

tablaza t. 

• 



- 53 -

Az apr6z0dasi ertekeket a korabban reszlotezett kiserletek a

lapjan az iil.edekek kozetosszetetelenek tagassaga (a kiilonbozo 

kel etkezesu kvarci tok, a tome gosszeteteleben val toz6 mennyise

g(i es minosegu magmas' iiledekes' a talakul t kozetva.l toza tok meg -

oszlasa) figyelembe vetelevel kezeltiik' -elemeztiik. 

Az iiledekcsoportok apr6z6dasat azonos keletkezesu kozetek szi

l ardsagaval hasonli tottuk ossze. KutattUk, egyezo kozetossze -

tevoju kavicsos-osszletek kozel azonos apr6z6dasuak-e? A fi -

gyelembe vett tenyezokon kivul szamitasba joheto egyeb jellem

zok meg melyek lehetnek, pl. szemcsealak hatasa az apr6z6das 

mertekere' sz6ba johet-e egyeb 'a halmazok techno.16giai eloke -

szitese soran figyelmen kivul hagyott momentumok, stb. 

4. A MAGYARORSZAGI KAVICSOK SZILARDSAG ELEMZE SE HALMAZJELLEM -

ZOK TUKREBEN 

A harmadidoszaki - negyedkori k e letkezesG. kavicsi.iledekek kiilon

bozo l ehordasi palyakon (2.f e jezet, 6.abra, 2.tablazat) szallj

tott es felhal.mozott anyagi osszetevoju, kiilonbo z o me gtartasu 

k~ ev~ltozatokb6l kial.akult tilede kcsoport. A kutatasi teriil e t e t 

{1.3.fejezet' 4. €>.bra) vazla tos fold tani helyz e ten ek targyaJ_asa 

kapcsan a durv a tormelekes tiledekek szilardsa g-elemzeset (3.f E,

jezet) az. asvany-kozettani osszetevok megha tarozasa az alakj el

len:zok ismeretcben (4.1.l, 4.l.2 fejezet) targya.ljuk. 

4.1. Duna teraszok szetmorzsol6dasanuk, apr6z6dasanak labora t6-
. . h t' , ~~1 meg . a arozasa. 

Az aJ_pi-karpa ti hegysegek al tal koriilzart Kar.pa t-medence a har

madidoszak kozepen besi.i.llyedessel keletkezett. A Dtmantuli- ko

zephegyseg es az alfoldeket keretezo hegysegek kiemelkedese a 

felszin alakulasa t nagymertekben megha tarozta. 

A harmadidoszaki tengerek visszahuz6dasa, a bel tavak fel tol to

dese' a domborza t' egha j lat megval t ozasa er edmenyeken t aJ.akul t 

ki a vizhal6za t ose. 

A foly6hal6za t kezdetei a miocen idoszakba:n va16szi:niisi thetok ... 

Hordalekuk tomegei az orszag kiilonbozo teriileten ismertek. Vizs

galatukkal, kutatasukkal a kovetkezo k et fejezetben foglalko

zunk. Am:.lye:n mertekben vegbernent a tengeri visszahuz,6das, ol.yan 


