
Szeged negyedidőszaki képződményeinek fizikai sajátságai*
írta: Dr. Ungár Tibor

1. Célkitűzés

Szeged geotechnikai viszonyairól több ösz- 
szefoglaló ism ertetés jelen t meg [11, 12, 13], 
amelyek a rétegek fizikai adatainak feldolgozá
sát is tartalm azták. A közben eltelt idő ala tt e 
szakág jelentős ism eretekkel gyarapodott. Ezek 
közül csak néhányat említve: Kézdi Árpád ú j
szerű geotechnikai elm élet alap jait rak ta  le 
[4, 5], am elynek módszerbeli sajátossága a fá- 
zisos összetétel háromszögdiagramos ábrázolása. 
Rétháti Lászlónak [6, 7, 8, 9] és Varga Lászlónak 
[13] a fizikai jellemzőkön végzett m atem atikai 
statisztikai vizsgálatai új szabályszerűségek fel
ismerésére vezettek, s nagy m értékben fejlesz
tették az értékelés módszereit. E tények indo
kolták a szegedi negyedidőszaki rétegek fizikai 
jellemzőinek •— az újabb szempontoknak meg
felelő — ism ételt feldolgozását.

II. A  rétegsor vázlata

Az idézett korábbi közlemények [11, 12, 13] 
lehetővé teszik, hogy a rétegsort illetően vázla
tos ism ertetésre szorítkozzunk.

A képződmények terü leti eloszlását ■— a 
felszíni humuszos és feltöltéses réteg elhagyásá
val — az 1. ábra a) rajza, a rétegsor elvi vázla
tát pedig a b )  rajz tün te ti fel. A Tisza jobb parti 
területen (Szegeden) a humuszos feltöltéses ré
tegek a la tt pleisztocén képződmények fekszenek. 
A mélyebb szintben kékesszürke agyag- és 
iszaprétegek, felettük tavi lerakódásból szár
mazó agyag. Utóbbi fedője sárga infúziós lösz, 
amely fizikai szempontból többnyire iszapnak, 
iszapos homoklisztnek, ritkábban sovány agyag
nak felel meg. Egykori vízfolyások, vízállások 
területén az infúziós lösz vápáit holocén időszaki 
szerves, vagy szerves szennyeződésű rétegek 
töltötték ki. A Tisza bal parti terület (Űjszeged) 
rétegsorát viszont kb. 20 m-ig holocén képződ
mények alkotják: a mélyebb szintben a .Tisza és 
Maros egykori mederlerakódásai, homok és ho
mokliszt, a felső szintben pedig többnyire bar
nássárga, sárgásbarna, esetleg fekete agyagré
tegek.

III. A  rétegek fizikai jellemzői

A feldolgozáshoz 1150 adatot használtunk  fel. 
Ezeknek a különféle jellem zők közötti megoszlása: 
folyási h a tá r (w £ ), sodrási h a tár ( wp ), plasztikus 
index (1г ), konzisztencia index (Ic), határfeszültségi 
alapérték (a„): 138—138; hézagtényező (e), fázisos ösz- 
szetétel (s, v, 1) : 144—144; súrlódási szög (ф), kohézió 
(c) : 62—62; összenyomódási m odulus (M) : 48. A k ü 
lönféle csoportosításokban felhasznált adatok szám át 
(N) az ábrákon feltüntettük . Humuszos, szerves és fel
töltéses rétegekkel jelenleg nem  foglalkoztunk.

*Előadva a M agyarhoni Földtani T ársulat Alföldi 
Szakoszátlyának 1973. XI. 23-i előadóülésén.

a.

1. ábra
Szeged földtani képződm ényeinek vázlata, a — tér
képi, b — szelvénybeli ábrázolásban. Pleisztocén réte
gek: 1 — kékesszürke agyag, iszap; 2 — sárga agyag; 
3 — infúziós lösz. Holocén rétegek; 4 — finom  homok, 
hom okliszt; 5 — barnássárga iszap; 6 — sárgásbarna 
agyag; 7 — sötétszürke, feke te  szerves rétegek; 8 — 
iszap- és hom okrétegek váltakozása; 9 — humuszos 

iszap, agyag; 10 — feltöltés.

1. K éplékeny ségi sajátságok

A  plaszticitással kapcsolatos sajátságokat a 
Casagrande-féle [1, 2] képlékenységi grafikon
ban ábrázoltuk, am elyben a folyási határ és 
plasztikus index összetartozó értékpárjai tün te t
hetők fel. H at tartom ányra oszlik, amelyek nyí
rószilárdság, de különösen összenyomhatóság 
szempontjából eltérő üledékféleségnek felelnek 
meg. Casagrande azt találta, hogy az azonos 
földtani származású m inták pontjai közelítőleg 
oly egyenesek m entén helyezkednek el, amelyek 
párhuzamosak az

Ip — 0,73 (w j — 20)

egyenletű egyenessel, az ún. А -vonallal. A gra
fikon alapján bizonyos m értékig következtet
hetünk a rétegek várható geotechnikai viselke
désére. K iem eljük azt, hogy azonos plasztikus 
index, de növekvő folyási ha tár esetén az össze
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2. ábra
A  szegedi negyedidőszaki képződm ények a Casagrande- 

fé le képlékenységi grafikonban
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nyomhatóság növekszik, a nyírószilárdság csök
ken.

E grafikonban a jellegzetes szegedi kép
ződményeket a 2. ábra tün te ti fel. A pleisztocén, 
ill. a holocén m intákat elkülönítve, kiegyenlítő 
egyenesüket regressziószámítással határoztuk 
meg. Az eltérő korú és eredetű rétegek a gra
fikonban elkülönülnek. A pleisztocén rétegek 
kiegyenlítő egyenesét az

I„ =  0,89 (wx — 19,8), 

a holocénbeliekét az

Ip =  0,72 (wz— 18,4)

összefüggés írja  le. A pleisztocén m inták egye
nese az A-vonallal nem párhuzamos. Korábban 
Szilvágyi [10] vizsgálta hazai harm adkori agya
gok és löszminták helyzetét a grafikonban; ezek 
egyenesei az А-vonallal szintén szöget zártak 
be. Újabban pedig Rétháti [8] 3245, különféle 
korú és származású m inta alapján azt találta, 
hog]y a hazai kötött, nem szerves m inták átlagos 
helyzetét az I„  >  12% tartom ányban (kikerekí
téssel) az

Ip =  0,84 (w í — 18,3)

egyenlet adja meg. A szegedi pleisztocén  réte
gekre vonatkozó egyenlet ehhez eléggé hasonló. 
A holocén (új szegedi) rétegek egyenese viszont 
gyakorlatilag az А-vonallal azonos. A grafikon

előzőkben ism ertetett sajátsága következtében 
— tisztán a képlékenységi sajátságok alapján — 
arra következtethetünk, hogy azonos plaszticitás 
esetén a szegedi holocén rétegek nyírószilárd
sága kisebb, összenyomhatósága nagyobb a 
pleisztocénbelieknél, ami a várhatónak megfe
lelő eredmény.

2. Tömörségi sajátságok

Képződményeink fázisos összetételét a Kez
di által geotechnikai célra bevezetett három
szög-diagramban a 3. ábra tün te ti fel E dia
gram ban a m inták szilárd részének, továbbá a 
likacsokban levő víznek és levegőnek térfogat
aránya ábrázolható (s, v, l térfogat-% ). A 3. 
ábra a) rajzán összehasonlítás céljából szege
dieken kívül egyéb jellegzetes üledékfélesége
ket, kőzeteket is feltüntettünk, a b )  rajz a sze
gedi képződményeket részletezi. Tömörség és 
telítettség szempontjából a pleisztocén rétegek 
m intái eléggé egyöntetűek. Az iszap (infúziós 
lösz), m ásrészt az agyag (tavi lerakódás) között 
ebből a szempontból lényeges különbség nincs. 
Ez egyezik azzal a tapasztalattal, hogy az infú
ziós lösz —- geotechnikai szempontból — a 
hasonló plaszticitású vízi lerakódásokkal lénye
gében egyenértékű. A holocén iszap- és agyag
rétegek fázisos összetétel szempontjából jóval 
változékonyabbak.

1. táblázat

Réteg megnevezése P l e i s z t o c é n Holocén
infúziós lösz

iszapos
homokliszt- iszap- agyag agyag,

iszap
Fizikai adat ' ------- - változata Változata

Plasztikus index átlaga 
IPrf 7,6 12,8 32,8 27,5

Hézagtényező átlaga
eá 0,67 0,68 0,81 0,87

Tömörségi kategória átlaga Közepesen tömör Laza

Г e _  (Szeged) közén- 
I”e Ic (orsz. átlag) értéke 0,81 0,75 0,87 0,86

Súrlódási szög átlaga
ф П 11 12 —

Súrlódási szög szórása 
S(j) П ____ 5,2 5,7 —

Kohézió átlaga 
c tí [kp/cm2] — 0,49 0,62 ____

Kohézió szórása 
s c [kp/cm2]

összenyom, m odulus átlaga 
М й [kp/cm2]

— 0,30 0,27 —

— 67 91 —

összenyom, modulus szórása 
sM [kp/cm2] ____ 47,5 42,5 —

o'a oa (Szeged) közén-
0,70o"a <ja(orsz. átlag) értéke 0,90 0,75 0,88
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Rétháti [7] kötött rétegek tömörségének 
jellemzésére újszerű m ódszert vezetett be. Ism e
retes, hogy szemcsés üledékek állapota a relatív 
tömörséggel (T ) jellemezhető, ehhez azonban 
a leglazább állapotbeli hézagtényező (e max') isme- 
rete is szükséges. Kötött (agyag-, iszapjellegű) 
üledékekre ez a módszer nem alkalmazható, 
mivel emax kísérletileg nem állítható elő. Ezek 
a tömörségi fokkal (Try )  jellemezhetők, ez azon
ban csak az időigényes és nagy mennyiségű 
m intán elvégezhető Proctor-kísérlettel állapít
ható meg. Nagy jelentőségű volt tehát oly mód
szer kidolgozása, amellyel az egyszerű módon 
m egállapítható hézagtényezőből tárgyilagosan 
következtethetünk a tömörségre; ezt teszi lehe
tővé a R étháti-féle (lv — e) grafikon. Ebben a 
szegedi képződményeket a 4. ábra tün te ti fel. 
A pleisztocén infúziós lösz iszapos homokliszt
változata csaknem m indenkor közepes tömörsé
gű; az iszap és agyag közepesen tömör, máshol 
laza. A holocén rétegek állapota helyileg erősen 
változó, s a laza m inták vannak számszerinti 
többségben. Az átlagos sajátságok pontosabb 
megállapítására szolgál az I. táblázat, amely 
egyebeken kívül az átlagos tömörségi kategó
riákat is tartalm azza. A holocén rétegek átla
gosan lazák.

3. Konzisztencia-állapot

Rétháti [6] csaknem 3500 adat alapján meg
határozta különféle plasztikus indexű (I^-jű) 
m inták konzisztencia indexének várható értékét. 
Adatai segítségével megállapítható, hogy vala
mely adott m inta konzisztenciája a vele azonos 
I p-jű hazai üledékféleségek átlagos konziszten
ciájánál kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb. Ösz- 
szehasonlításra alkalmas szám értéket kapunk 
tehát, ha az adott m inta konzisztencia indexét

(Te) osztjuk az azonos Ip - jű  hazai üledékek 
országosan átlagos konzisztencia indexével (Г’й0). 
Képződményeink ilyen feldolgozását az 5. ábrán 
látjuk. Konzisztencia-állapotuk az országosan 
átlagosnál túlnyomólag kedvezőtlenebb, több
nyire l ’cjT’o <  1. Ez az érték a holocén agyag
ban különösen tág határok között változik. Az I. 
táblázatbeli átlagértékek szerint az országos 
átlaghoz viszonyítva legkedvezőtlenebb Ь -je a 
pleisztocén időszaki infúziós lösz iszapváltozatá
nak van.

5. Teherbírás, összenyomhatóság

Az ism ertetett anyag- és állapotjellemzők 
lehetővé teszik egyszerűbb esetekben a réteg te
herbírásának az alapozási szabvány táblázatai 
alapján való megállapítását. Rétháti eredményei 
lehetővé teszik adott réteg határjeszültségi alap
értékének  ( aa ) a megfelelő országos átlagokkal 
való összehasonlítását is. Az összehasonlítást a 
o'a’o"a érték számítása ú tján  végeztük el, ahol 
a valam ely szegedi képződmény, o"a pedig a 
vele azonos I„ -jű  képződmény országosan átla
gos határfeszültségi alapértékét jelenti (6. ábra). 
Valamennyi szegedi réteg teherbírása a vele 
azonos kategóriába tartozó hazai üledékfélesé
gek országosan átlagos teherbírásánál kisebb 
(átlagosan csupán kb. 80%-a).

Jelentősebb építm ények esetében azonban 
nem nélkülözhető a nyírószilárdsági param éte
rek (belső súrlódási szög, ф és kohézió, c), s a 
kompresszibilitás mérőszámának (összenyomó- 
dási modulus, M) ismerete.

N y ír ószilárdsági adataink konszolidálatlan 
triaxiális kísérleteken alapulnak. Számuk kisebb 
és csupán az infúziós löszre és a pleisztocén 
agyagra vonatkozóan álltak rendelkezésre. Gya
korisági megoszlásukat a 7. ábra tün te ti fel.

4. ábra
A  m in ták a Rétháti-féle (lp — ej grafikonban
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5. ábra
A  konzisztencia-index összehasonlítása az országos 

átlagokkal

6. ábra
A  határfeszültségi alapérték összehasonlítása az orszá

gos átlagokkal

Ödométeres vizsgálatok alapján az összenyomó
dást modulus átlagértékéül az infúziós löszre 
vonatkozóan 67 kp/cm 2, az agyagra 91 kp/'cm2 
adódott. A nyírószilárdsági segédváltozókra és 
az összenyomódási m odulusra vonatkozóan or
szágos feldolgozás nem készült, ezért ilyen 
jellegű pontos összehasonlításra nincs lehetőség. 
Általános tapasztalat alapján a nyírószilárdság 
közepesnél kisebbnek tekinthető, s az össze
nyomódási modulus átlagértékei (M <  100 
kp/cm2) jelentékeny m értékben kompresszibilis 
rétegsorra utalnak.

IV. Összefoglalás

A szegedi negyedidőszaki képződmények 
fizikai jellemzőinek feldolgozása alapján az 
alábbi megállapítások tehetők:

1. A pleisztocén és holocén rétegek között 
a Casagrande-féle grafikonban különbség m u
tatkozik. Kiegyenlítő egyenesük arra  m utat,

hogy a holocén rétegek nyírószilárdsága kisebb, 
összenyomhatósága nagyobb a pleisztocén idő
szaki képződményeknél, azonos plaszticitás 
esetén.

2. Kézdi és Rétháti módszere alapján a 
holocén rétegek átlagosan a leglazább telepe- 
désűek. Valamennyi réteg állapotjellemzője a 
vele azonos plaszticitási kategóriába tartozó ha
zai üledékféleség átlagánál kedvezőtlenebb. 
Hasonló következtetések vonhatók le a szegedi 
negyedidőszaki képződmények többségének 
nyírószilárdságára és összenyomhatóságára vo
natkozóan.

3. Az ism ertetett fizikai sajátságok jelen
tősen hatnak  a szegedi alapozások költségére, 
és gyakran megszabják az alkalmazható alapo
zási módot. Á ltalában az alapozási költség ter
mészetesen nem csupán a rétegek fizikai saját
ságaitól, hanem  pl. a teherhordás szempontjá
ból megbízható réteg mélységétől, a talajvíz 
tartós és maximális szintjétől, az építm ény jelle-
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7. ábra
A  nyírószilárdsági param éterek gyakorisági megoszlása

gétől és egyéb tényezőktől is függ. Egyéb szem 
pontból hasonló adottságú területek  közül az 
alapozások gazdaságossága szempontjából te r
mészetesen az az előnyösebb, am elynek rétegei 
nagyobb szilárdságúak és kevésbé kompresszi- 
bilisek. Ezzel áll kapcsolatban az, hogy Szegeden 
az alapozási költségek az országos átlagnál na
gyobbak. A költségtöbblet épületfajtánként és 
városrészenként változó, átlagosan kb. 25%.

A rétegek átlagosnál kedvezőtlenebb saját
ságaival áll kapcsolatban pl. az, hogy Szegeden 
a középmagas panelszerkezetű épületek mély- 
alapozással, többnyire Franki-féle cölöpözéssel 
készülnek (míg a kedvezőbb rétegsorú telepü
lésekben síkalapozással, vasbeton „dobozszerke
zet” alkalmazásával). Korábbi vizsgálataink [14] 
kim utatták, hogy foghíjbeépítés, melléépítés al
kalmával a csatlakozó épületek feltűnően gyak

ran m utatnak kisebb-nagyobb szerkezeti elválto
zást, ami szintén a kompresszibilis rétegsorú te
rületek sajátossága.
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Physical characteristics of the Q uaternary at 
Szeged, Hungary

(Dr. T. Ungár)

The extent of Szeged's geological form ations is 
discussed both areally  and in vertical section (Fig. 1). 
In addition, the results of the Processing of 1150 
sedim entophysical data a re  presented. The Pleistoce- 
ne and Holocene sedim ents can be shown to be stati- 
stically individualized on Casagrande’s plasticity graph 
(Fig. 2). A discrepancy in  compactness can be recogniz- 
ed betw een Kézdi’s phase diagram  (Fig. .3) and Rét- 
h á ti’s graph (Fig. 4). As shown by statistical methods, 
the sedim ents of Szeged are less favourable in term s 
of consistitency (Fig. 5), shearing strength (Fig. 6), load 
capacity (Fig. 7) and com pressibility as com pared to 
other H ungárián sedim ents of sim ilar plasticity. This 
phenom enon is sensibly m anifested in the expendi- 
tu res on foundation and the choice of foundation 
techniques.
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