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Az összeálló nagyszilárdságú kőzetek természetes fekvésükben („in situ” állapotuk-

ban) repedezettek. A magmás mélységbeli, de különösen a kiömlési kőzetek a magma lehűlé-

se során nagy mértékben repedeznek. Andezit és más kiömlési kőzetű külszíni bányáinkban a 

kőzetfalakon át tanulmányozhatók a repedezettség különböző típusai. Az üledékes összeálló 

kőzetek (mészkő, dolomit) is általában repedezettek. 

 Repedezett kőzet-környezetben mélyített üregek, bevágási rézsűk, de alaptestek eseté-

ben is a repedezett kőzetmasszívum tulajdonságait, paramétereit kell megismernünk a terve-

zéshez. 

 A laboratóriumi kőzetmechanikai vizsgálatok a repedések közötti  kőzettömbökből 

származó kőzetminta-testeken történnek. Ezért a laboratóriumi vizsgálati eredmények a repe-

dések közötti kőzettömböket jellemzik, nem a repedésekkel átjárt kőzetmasszívumot. 

 A repedezett kőzetmasszívum tulajdonságainak meghatározásához a repedésrendsze-

rek mennyiségi és minőségi jellemzése is szükséges, amelyek segítségével redukáljuk a labo-

ratóriumban meghatározott kőzetparamétereket. 

 A gyakorlat számára megbízhatóan felhasználható kőzetparaméterek kimunkálásához  

 - a kőzettömböket jellemző laboratóriumi vizsgálati eredmények, 

 - a repedésrendszert mennyiségi és minőségi szempontból jellemző  

paraméterek és 

- egy kiértékelő módszer 

szükséges. 

 Ezekről szól a legújabb kutatási eredmények felhasználásával a jelen oktatási segédlet. 
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 1. A KŐZETTEST (KŐZETMASSZÍVUM) ÉS A KŐZETTÖMB 

 

A tektonikai hatások következtében kialakult vetők és törések, az elmoz-

dulások és gyűrődések, a települési eredetű elválások, továbbá a vetőközöket és 

egyéb repedéseket kitöltő anyagok, valamint a vizek külön- külön és együttesen 

is befolyásolják üregnyitáskor a kőzetkörnyezet viselkedését.  

 Diszkontinuitást jelent a kőzetösszletben kialakult minden olyan felület-

elem vagy felület, amelyre merőlegesen, illetve az egyik irányban a húzószilárd-

ság zérus vagy viszonylag kicsi. Ilyen elemek lehetnek a repedések, a kis szi-

lárdságú települési síkok, a leveles elválások, a gyengült zónák és a vetők, va-

lamint azok környezete. A tagoltság néhány jellemző típusát az 1.1. ábrán látjuk. 

 A repedés olyan földtani eredetű törés, amely mentén észlelhető elmozdu-

lás nem jött létre. A párhuzamos repedések csoportot alkotnak és több, egymást 

keresztező repedéscsoport a kőzetösszlet repedezettségét eredményezi. A 

tagolófelületek eltávolodásával rés keletkezhet. A rés lehet nyitott, kitöltött vagy 

összecementált és iránya megegyezhet a települési síkkal is (leveles elválás). 

 A vető olyan földtani eredetű törés, amely mentén számottevő elmozdulás 

jött létre. Az elmozdulás néhány centimétertől néhány kilométer kiterjedésű is 

lehet. A kőzet tagolófelülete barázdált vagy csiszolt a nyíró igénybevétel követ-

keztében. A kőzet a vető két oldalán lehet összetört, elmozdított és elvizesedett. 

A kitöltés általában kőzettörmelékből áll. 

DEERE (1963) a kőzetrepedéseket, diszkontinuitásokat nyílásuk szerint öt 

osztályba sorolta az alábbiak szerint: 
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Megnevezés Repedés-szélesség, cm 

Nagyon zárt  5 

Zárt 5 – 10 

Alig zárt 30 – 100 

Széles 100 – 300 

Nagyon széles  300 

 

 A tagoltsági jellemzők a tagolófelületek alapján a következők lehetnek: 

- a csapásirány és a dőlésszög a térbeli elhelyezkedés meghatározására  (1.2. áb-

ra), 

- az azonos irányú két tagolófelület közötti távolság a sűrűség, illetve a gyakori-

ság meghatározására (1.3. ábra), 

- a tagolófelület hosszirányú kiterjedése a folytonosság meghatározására (1.4. 

ábra), 

- az érdesség, vagyis a tagolófelületnek a síktól való eltérése (1.5. ábra), 

- a felületszilárdság, 

- a réstávolság, illetve a repedés vastagsága, 

- a réskitöltés milyensége, a kitöltő anyag tulajdonságai, 

- a vízszivárgás mértéke, vagy a vízáteresztő képesség, 

- a tagoló felületcsoportok száma, vagyis a repedezettség mértéke, illetve az el-

válások száma, 

- a tömbméret, vagyis a tagolófelületekkel határolt, egymástól elváló kőzetré-

szek kiterjedése. 

 

 A diszkontinuitások közötti térséget elfoglaló kőzet a kőzettömb. A disz-

kontinuitásokat is magába foglaló nagyobb kiterjedésű kőzettömeg, kőzetmasz-

szívum, a kőzettest. A csak mikrorepedésekkel átjárt ép kőzetet a kőzettömböt 

és a repedezett kőzetmasszívum, kőzettest közötti átmenetet az 1.6. ábra szem-

lélteti. 
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 Az I. csoportba az ép kőzet tartozik, amelyet legfeljebb mikrorepedések 

járnak át. A II-III. csoportba a néhány diszkontinuitással átjárt kőzettér tartozik. 

A IV-V. csoportba a számos diszkontinuitással átjárt kőzettér tartozik. Végső 

soron ennek a IV-V. kőzetmasszívumnak a geomechanikai jellemzőit kell tud-

nunk meghatározni. 

 A kőzetmintákon, ép kőzeten elvégzett laboratóriumi kőzetmechanikai 

vizsgálatok a kőzettömböt és nem a repedezett, sokszor anizotróp kőzettömeget, 

kőzettestet jellemzik. Földalatti üregnyitáskor az üreg kőzetköpenyében leját-

szódó feszültségváltozások, alakváltozások és elmozdulások, az üregállékonyság 

viszont a kőzettest (kőzetmasszívum) kőzetmechanikai- geomechanikai tulaj-

donságainak a függvénye. 

 A kőzettest (kőzetmasszívum) geomechanikai tulajdonságait egyrészről 

- a kőzettestet felépítő kőzettömbök kőzetmechanikai tulajdonságai, másrész-

ről 

- a kőzettest diszkontinuitásai, tagoltsági felületei, azok állapotai befolyásol-

ják.  

A befolyásolás mértékének az aránya a különböző szilárdságú, rugalmas-

sági modulusú kőzetkörnyezetben más és más. Laza, igen kis szilárdságú kőze-

teknél (agyagok, homokok …) a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit általá-

ban elfogadják a kőzettest jellemzőiként. Összeálló kőzetek esetében a kis szi-

lárdságú, kis rugalmassági modulusú (agyagmárgák, …) kőzetek esetében is kö-

zelítőleg elfogadhatók a kőzettest jellemzésére a laboratóriumi vizsgálatok 

eredményei, ha nem tipikusan töredezett, repedezett kőzetről (pl. kőszén) van 

szó.  

A nagyobb szilárdságú, de különösen a nagy, vagy igen nagy szilárdságú 

összeálló kőzeteknél nélkülözhetetlen a kőzettest tagoltságának, diszkontinuitá-

sának beható tanulmányozása, a kőzettömbök, mint alapelemek kőzetmechani-

kai tulajdonságainak megismerése, a labormérések mellett. Ezt annál is inkább 

ki kell hangsúlyozni, mert a laboratóriumban sokoldalú műszeres méréseket vé-
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gezhetünk, az eredményeknek fizikai tartalmuk van. A diszkontinuitások szám-

bavételére szolgáló mérőszámok viszont sok szubjektivitást tartalmaznak, meg-

állapodásokon alapulnak és csak összehasonlításra alkalmasak.  
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2. A KŐZETTÖMB KŐZETMECHANIKAI OSZTÁLYOZÁSAI 

 

 A laboratóriumi kőzetmechanikai mérések az ép (intact) mintatest szár-

mazási helyére, a kőzettömbre jellemző eredményeket adnak. Célszerű már a 

labormérési eredmények alapján osztályozni a kőzeteket, hiszen igen nagy ská-

lán mozognak, nagyságrendi eltérést is mutatnak, mind az egytengelyű nyomó-

szilárdság (c), de különösen a rugalmassági (Young) modulus (E) értékei. Ezek 

alapvető kőzetmechanikai paraméterek, amelyeket laboratóriumban megfelelő 

gyakorisággal mindig meg kell mérni a kőzettömb jellemzése érdekében. 

 DEERE és MILLER 5 osztályba sorolják és az alábbiak szerint osztályoz-

zák az egytengelyű nyomószilárdság (c) alapján a kőzeteket: 

 

Osztály Megnevezés c  [MPa] 

A Igen nagy szilárdságú kőzet  220 

B Nagy szilárdságú kőzet 110 – 220 

C Közepes szilárdságú kőzet 55 – 110 

D Kis szilárdságú kőzet 27,5 – 55 

E Igen kis szilárdságú kőzet  27,5 

 

 A laboratóriumi mérések szerint a rugalmassági modulus arányos az egy-

tengelyű nyomószilárdsággal. Ezért a rugalmassági modulus – egytengelyű 

nyomószilárdság hányados is jellemzi a kőzetminőséget. Ennek alapján DEERE 

és MILLER az alábbiak szerint osztályozza a kőzeteket: 
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Osztály Megnevezés E/c   

H Nagy modulus viszonyszám  500 

M Közepes modulus viszonyszám 200 – 500 

L Kis modulus viszonyszám  200 

 

Az együttes kőzetosztályozás AH, AM, AL; BH, BM, BL; CH, CM, CL; 

DH, DM, DL; EH, EM, EL jelölésekkel történik. Különböző kőzetcsoportokra 

vonatkozóan E - c diagramokon mérési eredményeket látunk az 2.1. – 2.7. áb-

rákon. A mérési eredmények mutatják, hogy valóban arányosság van a rugal-

massági modulus és egytengelyű nyomószilárdság között. 

A rugalmassági modulus általában két nagyságrenddel nagyobb mennyi-

ség mint az egytengelyű nyomószilárdság, ezért általában GPa-ban fejezzük ki 

értékét. 

Az E és c laboratóriumi meghatározása mellett elengedhetetlen a kőzet 

egytengelyű húzószilárdságának (t) meghatározása is. A kőzetek húzószilárd-

sága mindig kisebb az egytengelyű nyomószilárdságnál, t  c. Az egytengelyű 

nyomószilárdság-húzószilárdság hányadost Brinke-féle számnak nevezik, 

1
t

cB

  

A Brinke-féle szám nagysága általában B  5 – 35 közötti érték és a kő-

zetminták mikrorepedezettségének mértékére utal. A mikrorepedezettség az egy-

tengelyű nyomószilárdságot kevésbé befolyásolja, míg a húzószilárdságot jelen-

tősebben csökkenti, ezért a mikrorepedezettség növekedésével a Brinke-féle 

szám értéke növekszik. Ezért érdemes ezt a paramétert is számba venni. 
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3. KŐZETTEST MINŐSÍTÉS RQD (DEERE, 1964) MÓDSZERREL 

 

 A módszer azon a tulajdonságon alapul, hogy a kőzettestből magfúrással 

kapott fúrómagok darabhosszai különböző nagyságúak. Tömött, nem repedezett 

kőzetek fúrómagjai általában hosszabb darabokból állnak, szemben a repedezet-

tebb kőzetekkel, amelyekből nem ritkán ép fúrómagok szinte ki sem nyerhetők. 

Az is kétségtelen, hogy vállapos kőzetek esetében a vállapokkal párhuzamosan 

fúrt lyukakból viszonylagosan hosszabb fúrómagok, míg a vállapokra merőlege-

sen fúrt lyukakból viszonylagosan rövidebbek nyerhetők ki.  

 A diszkontinuitásokkal átjárt kőzetmasszívumba mélyített fúrólyukak 

egyes szakaszai három csoportra oszthatók: 

- ép magok szakasza 

- tört magok szakasza 

- maghiány szakasza 

Ezt látjuk a 3.1. ábrán. 

A fúrómagok hossza  nemcsak a kőzet repedezettségétől függhet, hanem egyéb, 

a kőzet tulajdonságaitól független körülményektől is, így például az alkalmazott 

fúrásmódtól, a fúróberendezés állapotától, sőt a fúrószemélyzet gyakorlottságá-

tól is. Több száz fúrómagon végzett vizsgálat azonban azt mutatta, hogy mind-

eme körülmények következtében eltört fúrómagok az összes törésnek legfeljebb 

11 %-át teszik ki, és ráadásul meglehetősen állandó jellegűek is. Mindez azt bi-

zonyítja, hogy a fúrómagtöréseknek csaknem 90 %-a a kőzet repedezettségi fo-

kától függ. Mivel a külső hatások okai állandó tendenciát mutatnak, kellő biz-

tonsággal feltételezhető, hogy a fúrómagdarabok kapott hosszára alapozott mód-

szerek alkalmasak a repedezettség meghatározására, de minden esetben arra jók, 

hogy a számítások eredményeit egymással megbízható módon össze lehessen 

hasonlítani. 

 Az Amerikai Egyesült Államokban D.U. DEERE vezetett be egy mód-

szert, az ún. RQD-módszert, amely szerint egy százalékban kifejezett kőzettest 
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szilárdsági szám kapható a fúrómagdarabok hosszai alapján. DEERE módszeré-

nél összegezni kell azokat a fúrómagdarabokat, amelyeknek a hosszúsága meg-

haladja a 4”-t (vagyis kb. 10 cm-t), és arányba kell állítani a fúrólyuk, vagy fúró-

lyuk szakasz vizsgálat alá vett teljes hosszával.  

Az RQD (Rock Quality Designation) érték: 

RQD
L
L

p

t

 100 , [%] 

ahol Lp – az Lt hosszúságú fúrólyukszakaszból kinyert 10 cm (4”) vagy ennél 

hosszabb fúrómagdarabok összegezett hossza, m, 

 Lt – a vizsgálat tárgyát képező fúrólyuk vagy fúrólyukszakasz teljes 

hossza, m.  

 RQD értékét  Lt  1-2 m-es maghosszanként kell meghatározni. 

 A módszer szerinti kiértékelést a 3.2. ábra mutatja. Az ábra jelzi, hogy 

RQD nem más mint egy bizonyos megállapodás szerint módosított magkihoza-

tal %-ban kifejezve. 

 Az RQD értékek alapján öt osztályba sorolják a kőzeteket az alábbiak sze-

rint: 

RQD % Kőzetminőség 

0 – 25 nagyon gyenge 

25 – 50 gyenge 

50 – 75 közepes 

75 – 90 jó 

90 – 100 nagyon jó 

 

 

 Ez a módszer feltételezi, hogy a fúrómagok átmérője 54 mm. Ez utóbbi és 

az előbbi (4” hosszú magdarabok) megállapodás gyenge pontja az RQD-

módszernek, mert a fúrómag viszonylagosan nagy átmérőjére vonatkozó kívána-
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lom nemcsak túl költséges magfúrást igényel, hanem sok esetben egyáltalán 

nem is valósítható meg. 

 Az RQD-módszernek az is gyenge pontja, hogy a képletben a kinyert 

magdarabok száma nem szerepel. Elméletileg ugyanis elképzelhető, hogy az 

RQD-módszernél számos rövidebb fúrómagdarab összegzésük után ugyanakko-

ra RQD-értéket ad, mint néhány rendkívül hosszú, vagyis a tömött, szilárd és 

homogén kőzetekre jellemző fúrómagdarab. A sok rövidebb fúrómagdarabot 

kiadó kőzet kedvezőtlenebb kőzettestre utal, mint a hosszabb magokat adó kőze-

tek és ezt a módszer nem veszi figyelembe. 

 Hiányosságként említhető az is, hogy a módszer nem veszi figyelembe a 

tagoltságok orientációját, minőségét. 

 Az osztályozás 0-15 % tartományban teljesen bizonytalan, ezért itt RQD = 

15 %-os kőzetminőséggel számolnak RQD = 0 esetében is.  

 Az RQD mérőszám irányhoz kötötten jellemzi a repedezettséget. Térfo-

gatra vonatkozó információt többirányú fúrásokból (függőleges, ferde, vízszin-

tes) nyerhetünk. 

 A felsorolt hiányosságok ellenére (talán egyszerűsége miatt) az RQD-

módszer a világon a gyakorlatban széles körben elterjedt sőt több összetettebb 

osztályozási módszer egyik elemeként is szerepel. 
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4. KŐZETTEST MINŐSÍTÉS KIRUNA (HANSÁGI, 1974)  

        MÓDSZERREL 

 

 Kirunában kifejlesztett és több országban is bevezetett ún. Hansági-

módszer a kőzet repedezettségi fokának meghatározására az RQD-módszer már 

említett fogyatékosságait igyekszik kiküszöbölni. A kirunai módszer a számítás-

ba veendő fúrómagdarabok hosszát nem önkényes hosszúsághoz, hanem a min-

denkori fúrómagátmérőhöz köti. Ezáltal gyakorlatilag lehetővé válik bármekko-

ra átmérőjű fúrómag felhasználása a repedezettségi fok meghatározására. A 

Kirunában bevezetett módszer lényege, hogy a Nemzetközi Kőzetmechanikai 

Iroda ajánlásán alapul, azt tételezi fel, hogy a fúrómagból szabványosított pró-

badarabok fűrészelhetők ki. A számításba veendő fúrómagdaraboknak tehát leg-

alább akkora hengeres hosszal kell rendelkezniök, mint amekkora a mindenkori 

magátmérő, mert csak ebben az esetben van mód a laboratóriumban elvégezhető 

kőzetszilárdság meghatározására, ill. szabványosított próbatestek kifűrészelésé-

re. Az előbbi megfontolások vezettek a kőzetrepedezettségi tényező, az ún. Ck-

tényező kiszámításához. 

 A Ck tényező két tényezőnek, a Cp ún. próbatesttényező és a Cm maghosz-

szúság-tényező számtani középarányából adódik, vagyis 

.
2

mp
k

CC
C


  

 A Cp próbatesttényező kiszámításakor meghatározzák, hogy a magátmé-

rőnél hosszabb hengeres fúrómagdarabokból hány p darab magátmérő-hosz-

szúságú próbatestet lehetne kifűrészelni. Ezek a kifűrészelhető próbatestdarabok 

összegezve (pD) egy fúrómaghosszúságot adnak ki, amit arányba állítunk a 

vizsgálat tárgyát képező fúrólyuk vagy fúrólyukszakasz S hosszúságával. 



 25 

Számszerűleg 

,
S

pDC p   

ahol: Cp – a próbatesttényező, 

 p – a vizsgálat tárgyát képező fúrólyukból vagy fúrólyukszakaszból 

 kifűrészelhető próbatestek száma, db, 

D – a fúrómag átmérője, amely legtöbbször azonos a kifűrészelhető  

próbatestek hengermagasságával, 

S – a vizsgálat tárgyát képező fúrólyuk vagy fúrólyukszakasz hossza. 

 A Cm maghosszúság-tényező kiszámítása nagyjából úgy történik, 

mint az RQD-szám meghatározása. De nem a magdarabok összegezett M hosz-

szát, hanem a magdarabok átlagos m hosszát viszonyítják a teljes S fúrólyuksza-

kaszhoz. Ennek megfelelően a maghosszúság-tényező 

,
S
mCm   

ahol 

.
...21

n
M

n
mmmm n 


  

 

Ebben a kifejezésben  

M - mindama fúrómagdarabok összegezett hossza, amelyeknek hengeres 

hossza legalább akkora, mint a magátmérő;  

n - ezeknek a magdaraboknak a száma. 

 A maghosszúság-tényező tehát: 

.
nS
MCm   

Végül a Ck Kiruna-tényező: 

10),/(
2
1

 kk CnMpD
S

C  
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 A Ck tényező nagysága elvileg változhat nulla és az egység között. Ha 

egyáltalán nem lehetséges szabványosított próbatesteket gondolatban kifűrészel-

ni a fúrómagból, akkor a Ck tényező értéke nulla. Ha viszont a magfúrás által 

csak egyetlen és olyan S hosszúságú fúrómag kerülne kinyerésre, mint a vizsgá-

lat tárgyát képező fúrólyuk vagy fúrólyukszakasz, akkor a Ck tényező ebben az 

esetben 1-gyel lenne egyenlő. Ez az utóbbi eset nyilvánvalóan csak rendkívül 

ritkán és igen tömött, egynemű, szilárd kőzetek esetében fordulhat elő. 

 Vizsgálták azt is, hogy egyáltalán mekkora lehet a kérdéses S fúrólyuk-

szakasz legnagyobb hossza, mert ez sem vehető fel tetszőlegesen még teljesen 

homogénnek, tömöttnek és szilárdnak feltételezett kőzetek esetében sem. Víz-

szintes fúrólyukak esetén ugyanis a fúrómag előbb-utóbb a sajáttömeg által ke-

letkezett hajlító-igénybevétel következtében törik el. Mindez tehát arra utal, 

hogy összefüggést kell keresni a fúrómag átmérője és a kőzet fajlagos tömege 

között. Általában ha tehát a vizsgálat tárgyát képező fúrólyukszakasz hosszúsá-

gát 1-2 m-nek – a fúrómagládák méreteinek megfelelően – választjuk, akkor ez 

minden tekintetben kielégíti a feltételeket. 

 A próbatestek magasságával kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy ennek 

is meg kell felelnie a Nemzetközi Kőzetmechanikai Iroda előírásainak. Ki kell 

azonban hangsúlyozni, hogy a Ck tényezők meghatározásához korántsem kell 

valamennyi próbatestet kifűrészelni a fúrómagból, elégséges megállapítani  a 

kifűrészelhető szabványos próbatestek darabszámát, és azt kell számításba ven-

ni. A laboratóriumban meghatározható kőzetszilárdsági próbákhoz viszont annyi 

próbatestet kell kifűrészelni, mint amennyit a korábbiak szerint az ISRM java-

solt.  

A Cm maghosszúság-tényező nagysága sokkal kisebb, mint a Cp 

próbatesttényező, mert a maghosszúság-tényező a magdarabok átlagos hosszá-

nak és a kérdéses S fúrólyukszakasz hosszának az aránya. Ez ugyan ellentmon- 

 



 27 

dásnak látszik, azonban könnyű belátni, hogy a maghosszúság-tényezőnek igen 

fontos szerepet kell kapnia a Ck repedezettségi tényező értékének kiszámításá-

ban, mert ez fejezi ki leginkább a kőzet repedezettségi tulajdonságát. Elképzel-

hető ugyanis, hogy a kőzetből magfúrással viszonylagosan sok rövidebb, de az 

átmérőt mégis meghaladó hosszúságú hengeres magdarabokat kapunk, aminek 

következtében a Cp próbatesttényező aránylag elég nagy lesz, de ugyanekkor a 

Cm maghosszúság-tényező értéke igen kicsi, mert a kinyert magok átlagos hosz-

szúsága kicsi. Ennek megfelelően a Cm reális értékre csökkenti le a Ck tényező 

nagyságát. 

 Az alábbi összehasonlító táblázat tartalmazza a kiszámított repedezettségi 

fokok nagyságát a  Ck  tényező és az RQD-szám szerint mindkét esetben azonos 

fúrómagokra vonatkoztatva. 

 

Fúrólyukszakasz 

 

S,  m 

Próbatest-

tényező  

Cp 

Maghosszúság-

tényező 

Cm 

 

Ck-tényező 

 

 

RQD 

S1 = 0,800 0,367 0,108 0,237 0,161 

S2 = 0,800 0,260 0,079 0,169 0,000 

S3 = 0,800 0,044 0,073 0,058 0,000 

S4 = 0,800 0,294 0,099 0,196 0,116 

S5 = 0,800 0,484 0,118 0,301 0,294 

S6 = 0,800 0,568 0,104 0,336 0,530 

 

 Az összehasonlító táblázat szemlélteti, hogy az S2 és S3 

fúrólyukaszakasznál az RQD-szám változatlanul nulla, vagyis a kőzet eszerint 

teljesen törmelékes tulajdonságú lenne, míg a Ck tényező szerint az S3 fúrólyuk-

szakaszon észlelt kőzet több, mint kétszeresen repedezettebb mint az S2 szaka-

szon tapasztalt. Az S6 fúrólyukszakaszon viszont az RQD-szám indokolatlanul 
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nagy értéket mutat (0,530), szemben a Ck tényező kisebb értékével (0,336), mert 

ebben az esetben érvényesül a Cm tényező reálisan csökkentő hatása.  

A táblázatból tehát látható, hogy a Ck tényező kifejezőbb és megbízhatóbb 

a kőzet repedezettségi fokának meghatározására, mint az RQD-szám. Éppen 

ezért a kirunai és általában a svéd, sőt egyes ausztráliai, svájci, osztrák és dél-

afrikai bányákban is a Ck tényezővel határozták meg a kőzetek repedezettségi 

fokát. 

 Részletesen vizsgálták azt is, hogy milyen eltéréseket mutatnak a Ck té-

nyezők értékei változó magátmérők és nagyobb magasságú (pl. H = 2D) próba-

testek feltételezése esetében. Ebből a célból kellő homogénnek ítélt kőzetben, 

egymástól nem nagy távolságra négy fúrólyuk került különböző átmérőkkel ki-

fúrásra, 30-30 m hosszúságban. A fúrólyukak minden egyes méternyi távolságá-

ra kiszámították a Ck tényezők értékét. A fúrómagátmérők 22, 32, 42 és 52 mm-

esek voltak. Így nem kevesebb, mint 240 Ck tényezőt számítottak ki. A kísérlet 

azt mutatta, hogy az eltérés a Ck tényezők között lényegtelen, bármilyen magát-

mérővel és bármilyen próbakarcsúsággal (H/D) is történik a Ck tényezők kiszá-

mítása. 

 A kirunai kőzetekben a Ck tényezők nagysága általában 0,2 és 0,4 között 

változik. Repedezettebb kőzetek esetében lecsökkenhet 0,05…0,1-re is, de tö-

mött, szilárd kőzetű területeken nem ritkán meghaladja a 0,5 értéket is. 

A kőzet vállapozottságára merőlegesen vizsgált nyomószilárdság minden 

esetben nagyobb értékeket ad, mint a vállapozottsággal párhuzamos irányú 

nyomással végzett szilárdsági vizsgálat. A Ck tényezők kiszámításakor viszont a 

helyzet éppen az ellenkezője, mert a vállapozottságra merőlegesen fúrt lyukak 

magjaiból a kiszámított Ck tényezők értékei minden esetben kisebbek, mint a 

vállapozottsággal párhuzamosan fúrt lyukakból magokkal meghatározott Ck té-

nyezők. Mindez azt jelentheti, hogy egy nem is túl nagy szilárdságú  kőzet, ha 

az tömött és kevésbé repedékes – vagyis a Ck tényező értéke nagy -, a gyakorlat-
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ban megbízhatóbb kőzettestnek bizonyul, mint egy másik, viszonylag nagy szi-

lárdságú, de repedezettebb, tehát kisebb Ck tényezőt adó kőzettest.  

Az elmondottak alapján feltételezhető, hogy a kőzet egytengelyű nyomó-

szilárdságának és a hozzá tartozó Ck tényezőnek a szorzata olyan kőzettest szi-

lárdságot eredményezhet, amely a gyakorlat számára kifejezőbb, mint csupán a 

laboratóriumban kis próbatesteken meghatározott kőzetszilárdság.  

A kőzettest (kőzetmasszívum) számított egytengelyű nyomószilárdsága: 

cmass  Ck c  , 

ahol: 

c  - a kőzetminták laboratóriumban meghatározott egytengelyű   nyo-

mószilárdságának átlaga, 

 Ck  - a  Kiruna-tényező. 

 A kőzettestre jellemző számított egytengelyű nyomószilárdság természe-

tesen csak közelítő érték, annál is inkább, mert a diszkontinuitások minőségi jel-

lemzőivel nem számol a módszer. 
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5. KŐZETTEST MINŐSÍTÉS RMR (BIENIAWSKI, 1976)    

MÓDSZERREL 

 

 BIENIAWSKI a kőzettömeg geomechanikai jellemzésére hat tényezőből 

álló osztályozási módszert dolgozott ki az alagutak, a föld alatti üregek, a 

rézsük, a mélyalapok és a vágatok, valamint a fejtési térségek körüli kőzettöme-

gek értékelésére. Ennek alapja hat (5+1) jellemző alapján meghatározott RMR 

(Rock Mass Rate) érték. A pont-értékhatárok ill. a figyelembe vett tényezők az 

alábbiak: 

- a kőzet egytengelyű, laboratóriumban mért nyomószilárdsága  

(c)          0 - 15 

 - a kőzettest tagoltsági mérőszáma (RQD)     5 - 20 

 - a kőzettest tagoltságának távolsága (Jn)      5 - 20 

 - a tagolófelületek állapota (Jr)       0 - 30 

 - a vízviszonyok, réteg- és talajvizek (Jw)     0 – 15 

- a tagolófelületek iránya, elhelyezkedése (Or) 

  (mint korrekciós tényező levonandó)       0 - 12. 

A laboratóriumban meghatározott egytengelyű nyomószilárdság alapján a 

DEERE-MILLER osztályozást alkalmazza kicsit módosított határértékekkel, az 

öt osztályhoz pontértékeket rendel. 
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RMR- hatótényezők és értékeik 
 

Paraméter Osztályok és paraméterek 

1 Egytengelyű nyo-

mószil. (MPa) 

 250 100-250 50-100 25-50 5-25 1-5 1 

 Érték 15 12 7 4 2 1 0 

2 RQD  (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 25 

 Érték 20 15 10 8 5 

3 Tagoltság távolsága 

(m) 

2 0,6-2 0,2-0,6 0,06-0,2 0,06 

 Érték 20 15 10 8 5 

4 Tagoltság állapota  Nagyon 

érdes, nem 

folytonos, 

üde felület 

Kissé ér-

des, szepa-

ráció 1 

mm, kissé 

mállott 

Kissé érdes, 

szeparáció 

1 mm, na-

gyon mállott 

Csúszós 

felület, v. 

5 mm vtg. 

kitöltés v. 

1-5 mm a 

szeparáció, 

folytonos 

Puha kitöltés  5 

mm, vagy szepará-

ció 

 5 mm, folytonos 

 Érték 30 25 20 10 0 

5 Talaj-

víz, 

réteg- 

víz 

Befolyás 

10 m hosz-

szon 

nincs  10 10-25 25-125 125 

  Víznyo-

más/főfesz

ültség/ 

0 0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5 

 Érték 15 10 7 4 0 

6 Dőlésirány és szöge Nagyon 

kedvező 

Kedvező Elégséges Kedve-

zőt-len 

Nagyon  

kedvezőtlen 

 Érték 0 -2 -5 -10 -12 
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Az RMR érték megállapításához az első öt paraméterértéket összeadjuk és 

a hatodikat az Or értékét levonjuk. 

 

A tagoltság dőlésszögének és irányának hatása az alagútra 

 

A csapásirány merőleges az alagúttengelyre A csapásirány párhuzamos az alagút-

tengellyel 

Kihajtás dő-

lésszöggel 

megfelelően 

dőlésszög: 

45°-90° 

Kihajtás dő-

lésszöggel 

megfelelően 

dőlésszög: 

20°-45° 

Kihajtás  

dőlésszög-

gel 

szemben 

dőlésszög: 

45°-90° 

Kihajtás  

dőlésszög-

gel 

szemben 

dőlésszög: 

20°-45° 

 

Dőlésszög: 

45°-90° 

 

Dőlésszög: 

20°-45° 

Dőlésszög 

0-20° csa-

pásirány-tól 

függetlenül 

Nagyon 

kedvező 

Kedvező Elégséges Kedvezőtlen Nagyon 

kedvezőtlen 

Elégséges Elégséges 

 

 A pont-értékek alapján öt minőségi osztályt alakítottak ki az alábbi táblá-

zat szerint: 

 

 Kőzetminőségi osztály 

 I. II. III. IV. V. 

RMR-érték 100-81 80-61 60-41 40-21 20 

A kőzet megtartása igen jó kedvező közepes gyenge rossz 

A kőzettest kohéziója,  MPa 4 3-4 2-3 1-2 1 

A kőzettest surlódási szöge,    45 35-45 25-35 15-25  15 

 

Az első öt tényező figyelembe vételével az egyes hatótényezők befolyása 

(súlya %) az alábbiak szerint alakul: 
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Paraméter I II III IV V 

 Érték % Érték % Érték % Érték % Érték % 

1 c 15 15 12 16 7 13 4 12 2 16 

2 RQD 20 23 15 19 10 19 8 23 5 42 

3 Jn 20 20 15 19 10 19 8 24 5 42 

4 Jr 30 30 25 33 20 36 10 29 0 0 

5 Jw 15 15 10 13 7 13 4 12 0 0 

 100 100 77 100 54 100 34 100 12 100 

 A táblázatból látható, hogy 

– az egytengelyű nyomószilárdság (c) 12-16 %, átlag 14 %, súllyal 

– az RQD 19-42 %, átlag 30 % súllyal 

– a tagoltság távolsága (Jn) 19-42 %, átlag 30 % súllyal 

– a tagolófelületek állapota (Jr) 0-36 %, átlag 18 % súllyal 

– vízviszonyok (Jw) 0-15 %, átlag 7 % súllyal 

szerepelnek az összpontszámban. 

 A legnagyobb súllyal RQD és Jn szerepel a minősítésben, tehát nagyobb-

részt a tagoltság, repedezettség sűrűségét jellemzi az RMR mutató és csak ke-

vésbé ezek minőségét. A kőzettömböt, mint építő elemet jellemző egytengelyű 

nyomószilárdság súlya csak mintegy fele a tagoltság sűrűségét jellemző paramé-

tereknek, azaz csak kisebb befolyással bír. 

 Az RMR értékek megállapodásokon alapulnak, ezért csak összehasonlí-

tást tesznek lehetővé telephelyen belül ill. telephelyek között. Eredetileg az 

üregállékonyság, üregbiztosítás érdekében fejlesztették ki a módszert, de kiváló-

an alkalmas telephely értékelésére is. Az üregállékonyság, üregbiztosítás kérdé-

seivel itt nem foglalkozunk, csak a telephely minősítéssel. 

 Döntően a repedéssűrűség és kevésbé a repedésminőség, kőzetminőség 

alapján történik az RMR osztályozás, de ezzel együtt megbízhatóbb képet ad a 

repedezett kőzetmasszívumról, a kőzettestről, mint az előzőekben tárgyalt mód-

szerek. 
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6. KŐZETTEST MINŐSÍTÉS Q (BARTON, 1974) MÓDSZERREL

  

 BARTON és társai az alagútépítés tervezési gyakorlatában a kőzettest mi-

nőségének jellemzésére bevezették a Q tényezőt. Meghatározásához hat paramé-

tert választottak ki, és az alábbi összefüggést állították fel: 

Q RQD
J

J
J

J
SRFn

r

a

w ,  

ahol RQD - a kőzetösszlet tagoltsági mérőszáma, 

 Jn - a repedéscsoportok száma, 

 Jr - a repedések érdességi tényezője, 

 Ja - a repedések elmozdulási tényezője, 

 Jw - a repedés-víz redukciós tényező, 

 SRF - a feszültségi redukciós tényező. 

 A képletben szereplő hat paraméterből képzett hányadosok  a következők 

szerint értelmezhetők: 

 RQD/Jn - a kőzettömbök méretét, 

 Jr/Ja - a kőzettömbök közötti nyírószilárdságot, 

 Jw/SRF - az aktív feszültségeket fejezi ki. 

 A Q minőségi jellemző értéke 0,001 és 1000 között változhat, elméletileg 

kb. 300 000 különböző földtani kombinációt képviselhet. Az alagutak biztosítá-

sának a tervezéséhez folytatott vizsgálatokból megállapították, hogy a  

Q = 0,001 - 1 a nagyon gyenge, Q = 1-4 gyenge, Q = 4-10 a közepes, Q = 10-40 

a jó, Q = 40-100 az igen jó és Q = 100-1000 érték a különösen jó megtartású 

kőzetek esetén adódik. 
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 A Jn repedéscsoportok számát gyakran befolyásolja a levelesedés, a 

palásodás, a palás töredezettség vagy rétegezettség stb. A párhuzamos repedések 

egy része nem látszik, és csak esetenként jelenik meg a fúrómagon törés formá-

jában, de a repedéscsoportok számának meghatározásához “véletlen törés”-ként 

figyelembe lehet venni. 

 A repedéscsoportok száma alapján a Jn értékei: 

  - ha a kőzet masszív, nulla vagy ha kevés repedéssel bír     0,5-1,0, 

  - egy repedéscsoport esetén         2, 

  - egy repedéscsoport + véletlen törés esetén       3, 

  - két repedéscsoport esetén         4, 

  - két repedéscsoport + véletlen törés esetén       6, 

  - három repedéscsoport esetén         9, 

  - három repedéscsoport + véletlen törés esetén     12, 

  - négy vagy több repedéscsoport + véletlen törés esetén    15, 

  - töredezett kőzetre         20. 

 A Jr érdességi és a Ja elmozdulási tényező tulajdonképpen a kőzettömbök 

közötti nyírószilárdságra jellemző érték. 

 A Jr repedésérdességi tényező értékei, ha a tagoló felületek között nincs 

rés vagy a rés záródik a mozgások alatt: 

- nem folyamatos lépcsős repedések esetén 4,0 

- durva vagy rendszertelenül hullámos felületek esetén 3,0 

- sima vagy egyenletesen hullámos felület esetén 2-1,5 

- durva vagy rendszertelen sík felületek esetén 1,5 

- sima felületek esetén 1,0 

- egyenletesen sík felületek esetén 0,5 

 A Jr repedésérdességi tényező értéke, ha a tagoló felületek közötti rés 

nem záródik a mozgások alatt  

 (agyagos, homokos vagy töredezett anyagoknál):         1,0 
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 A Ja repedéselmozdulási tényező értékei,  ha a tagoló felületek közötti rés 

zárt: 

- az összecementálódott, kemény, nem lágyuló inpermeábilis ki-

   töltőanyagoknál (kvarc, epidot) 

 

0,75 

- ha csak felületbevonat képződött 1,0 

- a nem lágyuló ásványi anyagrétegeknél vagy homokszemcsés 

  kitöltésnél 

1,5 

- az agyagásványokat nem tartalmazó kőzettörmelék esetén 2,0 

- az iszapos vagy agyagos rétegek esetén (kevés agyagfrakcióval) 3,0 

- a lágyuló vagy kevéssé súrlódó agyagrétegek (kaolinit, csillám, 

  talkum, gipsz, grafit stb. és egy kevés folyós agyag) esetén, max. 

  2 mm résvastagságnál 

 

4,0 

 

 A Ja tényező értékei, ha a tagoló felületek közötti rés 10 cm elmozduláson 

belül záródik: 

 - homokszemeknél vagy kőzettörmeléknél       4,0 

- erősen konszolidált, nem lágyuló agyagásvány-kitöltésnél 

  (folyamatos, 5 mm vastagságú) 

 

6,0 

- közepesen és kissé konszolidált agyagásvány-kitöltésnél 

   (folyamatos, 5 mm vastagságú) 

 

7,0 

-  duzzadó agyagkitöltésnél, pl. montmorillonitnál  (folyama-

tos, 5 mm vastagságú), ahol Ja értéke függ a    duzzadóké-

pességtől és a vízérzékenységtől is 

 

 

8,0-12,0 

A Ja tényező értékei, ha a tagoló felületek közötti rés nem 

záródik a mozgások alatt: 

- kőzettörmelékes kitöltés esetén 

 

 

6,0-8,0 

- agyagos törmelékkitöltés esetén 8,0-12,0 

- homokos vagy iszapos agyagkitöltés (nem lágyuló) esetén 5,0 
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- agyagkitöltés esetén 10,0-20,0 

A Jw repedés-víz redukciós tényező értékei: 

- száraz üreg vagy 5 l/min vízszivárgás esetén 

 

1,0 

- mérsékelt vízbeáramlás esetén, amely esetenként kimossa 

a kitöltő anyagot 

 

0,66 

- nagy mennyiségű vízfolyás esetén, nagy nyomáson (0,25-

1,0 MPa), amely nem zárt repedéseken vagy a réskitöltés 

kimosásával áll elő 

 

 

0,5-0,33 

- nem csökkenő, nagy mennyiségű vízfolyás esetén, nagy 

nyomáson (1,0 MPa) 

 

0,2-0,05 

Az SRF feszültségi redukciós tényező értékei,  ha az üreg szelvényében a 

kőzetösszlet folytonosságát olyan gyengült zónák szakítják meg, amelyek az 

üreg állékonysága szempontjából számottevők: 

- a gyengült zóna többszöri előfordulása esetén, agyagos vagy 

  kémiailag bontott kőzetekben és bármely mélységben 

 

10,0 

- egyetlen gyengült zóna esetén, ha a mélység 50 m   (egyéb-

ként mint az előző esetben) 

 

5,0 

- egyetlen gyengült zóna esetén, ha a mélység  50 m 

  (egyébként mint az első esetben) 

 

2,5 

- vetős zóna többszöri előfordulása esetén, szilárd kőzetekben 

  és bármely mélységben 

 

7,5 

- vetős zóna esetén, szilárd kőzetben 5,0-2,5 

(A felsorolt értékek 25-50 %-kal csökkentendők, ha a gyengült zóna nem esik az 

üreg szelvényébe, hanem csak hatással van az üreg állékonyságára) 

 Az SRF feszültségi redukciós tényező értékei, ha az üreget szilárd kőze-

tekben hajtják ki és: 

- a szilárdsági tényező nagy, azaz c/v  200 és t/v  13  0,5 
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- a szilárdsági tényező közepes, azaz c/v = 10-200 és 

t/v = 0,66-13 

 

1,0 

- a szilárdsági tényező kicsi, azaz c/v = 5-10  

és t/v = 0,33-0,66 

 

1,0-2,0 

ahol c és t a kőzetek laboratóriumban mért nyomó-, illetve húzószilárdsága,  

v pedig az üregnyitást megelőzően a kőzetösszletben uralkodó függőleges irá-

nyú primér főfeszültség számított értéke. 

 Az SRF tényező értéke, ha az üreget képlékeny kőzetekben hajtják ki és 

        - a kőzetnyomás közepes 5-10 

        - a kőzetnyomás nagy 10-20 

 A Barton-féle Q tényező alapján a kőzettest általános jellemzését az aláb-

bi táblázatban találjuk: 

A kőzettest általános 

jellemzése 

Paraméterek Q-tényező 

 RQD Jn Jr Ja Jw SRF  

Szilárd, összefüggő és 

szálban álló 

100  2 4 1 1 1  200 

Szilárd, rétegezett (ré-

teg mentén elváló) 

 30 3 1 1 1 1 20-10 

Masszív, mérsékelten 

töredezett 

 100 6  1,5 1 1 1 50-25 

Mérsékelten tömbös és 

rétegezett 

80 9 1  3 0,66 1 6-2 

Tömbös és rétegezett 50 12 1  3 0,66 1 1-0,4 

Töredezett 20 15 1 2  0,66 5 0,08-0,04 

Mérsékelten képlékeny 20 20 1  6 0,66 5-10 0,03-0,01 

Képlékeny  0 20 1  6 0,33 10-20 0,004-0,001 

Képlékeny, folyós  0 20 1 12  0,66 10 0,003-0,001 
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 A Q-tényező részben hasonló hatótényezők alapján, mint az RMR, de 

egészen más rendszerben jellemzi a kőzettest minőségét. A Q-tényező értékek is 

megállapodásokon alapulnak, ezért csak összehasonlítást tesznek lehetővé telep-

helyen belül ill. telephelyek között. A módszernek vannak üregállékonyság, 

üregbiztosítás kérdéssel foglalkozó vonatkozásai, itt ezekkel nem foglalkozunk. 
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7. KŐZETTEST MINŐSÍTÉS GSI (HOEK-BROWN, 1980)-     

MÓDSZERREL 

 

 HOOK és BROWN az ép (intact) kőzetmintákon végzett laboratóriumi 

triaxiális vizsgálatok eredményeit a Mohr-Coulomb törési határegyenes helyett a 

1 - 3 síkon 

i
c

i
ccici s

m
sm  33

2
331 


  

parabolával, ill. (1-3)-3 síkon 

  2
3

2
31 cici sm    

parabolával közelíti, 

 ahol: 1, 3 – szélső főfeszültségek, 

  c – egytengelyű nyomószilárdság, 

  mi, si – HOOK-BROWN paraméterek  (si = 1, mi  7-25) . 

 Az egytengelyű nyomószilárdság 3 = 0-nál adódik: 

cic s  1  

 Ebből következik,  hogy si = 1. 

 A húzószilárdság 1 = 0-nál adódik: 

04
2

4
2

22
3 






 






  ii

c
iii

c
t mmsmm


  

 A tc  /  hányados, amelyet Brinke-féle számnak is neveznek: 

4

2
2 


iit

c

mm
B
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  mi = 7-nél  7/ tc   

  mi
  = 25-nél  25/ tc   

   

 Az mi paraméter tehát a laboratóriumban mért egytengelyű nyomószilárd-

ság-húzószilárdság hányadosát jellemzi. 

 Különösen sűrűn repedezett kőzeteken, mint egyes kőszenek már labora-

tóriumi méretű mintatesteken is megfigyelhető, hogy a mintatest átmérő növe-

kedésével az egytengelyű nyomószilárdság jelentősen csökken. Ez a jelenség 

más repedezett kőzetmintáknál is tapasztalható. A 7.1. ábrán  különböző szilárd 

kőzeteken a mintatest átmérő függvényében, d = 200 mm-ig látjuk a mért egy-

tengelyű nyomószilárdság értékeket. A  50/ cc   a d = 50 mm átmérőnél mért 

nyomószilárdsághoz való viszonyt jelenti. Ez a viszonyszám az átmérő növeke-

désével exponenciálisan csökken. 

 A 7.2. ábrán nagy szilárdságú, repedezett, különböző átmérőjű (d = 61 

mm, 101 mm, 146 mm, 300 mm) kőszén mintatesteken triaxiális terheléssel (1,

2=3)  végzett nyomószilárdság mérési eredményeket látunk a 1-3 síkon. A 

különböző méretű kőzetmintákhoz más-más tönkremeneteli határgörbék is tar-

toznak, a méretnöveléssel csökken az egytengelyű nyomószilárdság mellett a 

határgörbe meredeksége is, azaz a belső súrlódási szög. A repedezett kőzetmasz-

szívumra, a kőzettestre redukált szilárdsági paraméterek jellemzőek. 

 Amiért a HOEK-BROWN-módszer széles körben elterjedt annak az az 

oka, hogy a repedezett kőzetmasszívumra, kőzettestre vonatkozóan is ajánlanak 

a Szerzők tönkremeneteli határgörbét 

2
331 cc sm    

alakban, ahol: 

- nem zavart, vagy összekapcsolódó repedezettségű kőzettestek esetén 
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1,
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,
28
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sRMRs

mmRMRmm ii
 

- zavart, repedezett kőzettestek esetén 

1,
6

100exp

,
14

100exp







 









 



sRMRs

mmRMRmm ii
 

 A módszer tehát a laboratóriumi mérések alapján meghatározott tönkre-

meneteli határgörbét RMR felhasználásával redukálja a repedezett kőzetmasszí-

vumra, a kőzettestre vonatkozóan. 

 A repedezett kőzettest egytengelyű nyomószilárdsága: 

scmassc    

 A repedezett kőzettest húzószilárdsága: 







  smmc

masst 4
2

2
  

 A tapasztalatok alapján mi eredeti közelítő értékei az alábbiak: 

 

Kőzettípus mi 

Karbonátos kőzetek jól fejlett kristályréteggel (dolomit, 

mészkő, márvány) 

7 

Megkövesedett agyagos kőzetek (agyagkő) 10 

Homok tartalmú kőzetek, erős kristályokkal és gyengén fejlett 

kristályréteggel (homokkő, kvarcit) 

15 

Finom-szemcsés többásványos vulkánikus kritályos kőzetek 

(andezit, dolerit, diabáz, riolit) 

17 

Durva szemcsés, többásványos vulkanikus és metamorfikus 

kőzetek (amfibolit, gneisz, gránit, nórit és granodiorit) 

25 
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 Később az mi skála mi = 5-35-re szélesedett. 

 

 Később (1994) módosított, ill. általánosított tönkremeneteli határgörbét 

javasoltak a Szerzők. Az újabb tönkremeneteli határgörbe egyenlete a 1-3 sí-

kon a kőzettestre vonatkozóan: 
a

c
c sm 













 3
31  

ahol: - 1 , 3 a maximális és a minimális főfeszültség, 

- c a kőzettömb laboratóriumban mért egytengelyű nyomószilárdsága, 

- s, m, a  a kőzettest un. Hoek-Brown állandója. 

Az m, s és a állandókat a GSI (Geological Strength Index – Geológiai Szi-

lárdsági Index) segítségével javasolták a Szerzők (1994) a továbbiakban megha-

tározni. A jelenleg használatos rendszert mutatja be a 7.1. táblázat. A mátrix 

oszlopaiban a kőzettest tagoltsági viszonyai szerepelnek, azaz a kőzettestben 

lévő tagolófelületek állapota. A mátrix sorai a tagolófelületek kapcsolatát jel-

lemzik. A GSI értéke ezek alapján 0 - 100 között változhat, minél nagyobb az 

értéke annál jobb minőségű a kőzettest. A határértékek megegyeznek az RMR 

értékkel, sőt helyettesíthetők is GSI értékei az RMR értékekkel, hiszen a szerzők 

összefüggéseikben korábban RMR értékekkel számoltak. 

 

GSI alapján a továbbiakban minden esetben: 







 


28

100exp GSImm i  

 Repedezettség szempontjából a jó és a rossz kőzetminőség határát a  

GSI = 25-nél határozták meg. Abban az esetben, ha jó minőségű a kőzettest 

( 25GSI ) a kőzettestől függő állandók az alábbiak: 

.5,0.,
9

100
exp 






 

 aillGSIs  
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A tönkremeneteli határgörbe egyenlete a kőzettestre vonatkozóan:  

sm
c

c 



 3
31  

Rossz minőségű kőzettest esetén (GSI  25): 
.200/65,0.,0 GSIaills   

 Rossz minőségű kőzettest (GSI  25) esetén s = 0, azaz cmass = 0 kőzet-

testre vonatkozó egytengelyű nyomószilárdsággal számolnak. 

 Változás az előzőekhez képest tehát csak a rossz minőségű (GSI  25) 

kőzeteknél van. 

 Jó minőségű kőzettest (GSI  25) esetén a kőzettest egytengelyű nyomó-

szilárdsága: 

9
100exp 


GSI

ccmass   

 GSI = 100 esetében ccmass   , azaz a kőzettest, kőzetmasszívum egy-

tengelyű nyomószilárdsága megegyezik a laborban mért nyomószilárdsággal. 

 A kőzettest egytengelyű nyomószilárdsága (cmass) a GSI függvényében az 

alábbiak szerint alakul: 
     

GSI cmass/c 

100 1,000 

75 0,249 

50 0,062 

25 0,015 

 

 A jó minőségűnek tekintett kőzettestben (GSI  25) igen tág határok kö-

zött változik az egytengelyű nyomószilárdság a GSI függvényében:  

0,015 c cmass  c. 
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 A jó minőség alsó határán (GSI = 25) a kőzettest egytengelyű szilárdsága 

mindössze 1,5 %-a a laboratóriumban mért egytengelyű nyomószilárdságnak. 

 Újabb ajánlat szerint a repedezett kőzetmasszívum, a kőzettest egytenge-

lyű nyomószilárdsága: 

   GSIm
cimassc iem 1,08,0 025,0029,10038,0    

 Ezen empírikus összefüggés alapján látjuk a kőzettest egytengelyű nyo-

mószilárdságának változását GSI függvényében különbözuő mi értékeknél a 7.3. 

ábrán. Itt GSI = 25-nél c mass /c = 0,05-0,12, azaz jóval nagyobb, mint fentebb. 

 A kőzetmasszívum egytengelyű húzószilárdsága: 







  smmc

masst 4
2

2
  

ahol GSI > 25-nél: 

28
100exp. 


GSImm i  

9
100exp 


GSIs  

 Az egytengelyű nyomószilárdság alapján c  100 MPa esetében a kőzet-

test deformációs modulusának meghatározására az alábbi empírikus összefüg-

gést javasolták: 

GPaE
GSI

c
mass ,10

100
40

10






 


  

 Ez az összefüggés nélkülözi a kőzettömb rugalmassági modulusának mé-

rési eredményét, amely azért egyik meghatározója a kőzettest deformációs mo-

dulusának. 

 Itt jegyezzük meg, hogy Hoek-Brown tönkremeneteli határgörbe a Mohr-

féle tönkremeneteli elmélet alapján áll, ezért helyesen Mohr-Hoek-Brown krité-

riumnak kellene nevezni. Az irodalomban helytelenül sokszor Hoek-Brown kri-

tériumnak nevezik. A Mohr-elmélet alapján többféle tönkremeneteli határgörbé-

vel közelíthetők a mérési eredmények. Mohr ugyanis nem fogalmazott meg ha-
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tárgörbét, hanem csak azt mondta, hogy az a tönkremenetelt okozó szélső fe-

szültségek (1, 3) által meghatározott Mohr-körök burkolója. 

 Amennyiben a Mohr-Coulomb-féle törési határgörbét kívánjuk alkalmaz-

ni a kőzettestre, úgy 

,' 31  Bmassc   

1'
1'

'sin.
2
'45tg' 2











 




 


B
B

illB o  

ahol: ’ – belső súrlódási szög a kőzettestre vonatkozóan 

 A kőzettest kohéziója: 





'2
'

B
c massc  

c’, ’ értékeit GSI függvényében mi figyelembe vételével a 7.4.-7.5. ábrákról 

olvashatjuk le. A határgörbe egyenlete a  -  síkon: 
,tg'c    

 Végül a 7.6. ábrán az ép kőzet és a repedezett kőzetmasszívum közötti 

átmenetben azokat a tartományokat mutatjuk be amelyeknél nem alkalmazható a 

Hoek-Brown kritérium. 

 Nagyon jó minőségű szilárd kőzetmasszívumra (jó minőségű gránit vagy 

kvarcit) az alábbi paraméterek jellemzőek: 

 

    c = 150 MPa (labor) 

     = 0,2 (labor) 

    mi = 25 (labor) 

GSI = 75 

    c’ = 13 MPa 

    ’ = 46o 

    c mass = 64,8 MPa 

    t mass = - 0,9 MPa 
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    Emass = 42 Gpa 

 

 Közepes minőségű kőzetmasszívumra az alábbi paraméterek jellemzőek: 

c = 80 MPa (labor) 

     = 0,25 (labor) 

    mi = 12 (labor) 

    GSI = 50 

    c’ = 3,5 MPa 

    ’ = 33o 

    c mass = 13 MPa 

    t mass = - 0,15 MPa 

    Emass = 9 Gpa 

 

 Nagyon gyenge minőségű kőzetmasszívumra az alábbi paraméterek jel-

lemzőek: 

c = 20 MPa (labor)  

     = 0,3 (labor) 

    mi = 8 (labor) 

    GSI = 30 

    c’ = 0,55 MPa 

    ’ = 24o 

    c mass = 1,7 MPa 

    t mass = - 0,01 MPa 

    Emass = 1,4 Gpa 

 

 Geomechanikai szempontból a HOEK-BROWN-GSI-módszer az eddig 

tárgyalt legteljesebb kőzettest értékelés, mert egyrészt magába foglalja laborató-
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riumi triaxiális mérések alapján a kőzettest egyik alkotó eleme a kőzettömb 

tönkremeneteli határgörbéjét és szilárdsági paramétereit, másrészt a GSI segít-

ségével – amely a kőzetrepedezettséget jellemzi annak minőségével együtt – a 

repedezett kőzetmasszívum, a kőzettest tönkremeneteli határgörbéjét és szilárd-

sági paramétereit származtatja. 

 A repedezettséget jellemző GSI megállapodásokon alapul, ezért önmagá-

ban csak összehasonlításra alkalmas. A másik két elemnek – a kőzettömb és a 

kőzettest tönkremeneteli határgörbéjének – viszont fizikai tartalma is van. 
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8. KŐZETTEST MINŐSÍTÉS ME MÓDSZERREL (ME 

BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI TANSZÉK, 1994) 

 

 A kőzettest repedezettsége, tagoltsága kérdésénél nemcsak a repedések 

sűrűségét és állapotát jellemző mérőszámokra vagyunk kíváncsiak, hanem ma-

gára a kőzettest állapotra. Nem mindegy, hogy az adott repedezettség fellazult, 

vagy összenyomott állapottal párosul. Ezért kívánalom a kőzettest állapotának 

meghatározása olyan mérési módszerrel, amely fizikai alapokon nyugszik.  

 A vizsgált kőzetkörnyezet természeti (“in situ”) állapotának, fiziko-

mechanikai állapotjellemzőinek megismerése a cél. Erre vonatkozóan általában 

korlátozottak a közvetlen helyszíni mérési lehetőségeink. Ugyanakkor laborató-

riumban kis kőzetmintákon sokoldalú kőzetmechanikai mérések végezhetők sta-

tikus, vagy dinamikus terheléseknél. A Miskolci Egyetem Bányászati és 

Geotechnikai Tanszékén a Geofizikai Tanszék közreműködésével (témavezető 

prof. SOMOSVÁRI) kifejlesztettek egy komplex mérési és kiértékelési eljárást, 

amely a fent jelzett probléma megoldására alkalmasnak mutatkozik. A kutatási 

eredményekről a Bányászati és Geotechnikai Tanszék 1994. december 6-án 

számolt be “Geotechnikai mérések” címmel tartott nyilvános tanszéki szeminá-

riumon. Itt ezt a módszert továbbfejlesztett állapotban mutatjuk be. 

Az eljárás lényege az, hogy a szokásos laboratóriumi kőzetmechanikai 

méréseken túlmenően laboratóriumban a vizsgált kőzeten akusztikus hullámter-

jedés sebesség mérést végzünk, majd a hullámterjedési sebesség méréseket a 

vizsgált kőzetkörnyezet természetes állapotában is elvégezzük mintegy átvilá-

gítva a kőzettestet.  

A mérések eredményei, nevezetesen: 

- kõzetmechanikai paraméterek meghatározása laborban,  

- akusztikus sebesség mérések laborban,  

- szeizmikus sebesség mérések “in situ”  
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lehetővé teszik a természeti állapotra jellemző mechanikai kőzetparaméterek 

helyfüggő meghatározását annak változásaival együtt. 

 A komplex mérési eljárás geofizikai alapjai röviden az alábbiak szerint 

foglalhatók össze. A kőzettömegek feszültségállapotában és mechanikai tulaj-

donságaiban beálló változások vizsgálatára elsősorban a szeizmikus és akuszti-

kus (ultrahangos) geofizikai módszereket alkalmazzák. E módszerek a feladattól 

függően egymástól eltérőek lehetnek, a közös bennük azonban az, hogy a vizs-

gálandó kőzettömegen rugalmas hullámokat bocsátunk keresztül. A rugalmas 

hullámok időfüggvénye – a szeizmogram – hordozza az átjárt kőzettesttel kap-

csolatos információkat, amelyeket a szeizmogramok analizálásával kinyerhe-

tünk. A kőzetek feszültségállapotában beálló változásokat valamint a kőzetek 

repedezettségi állapotát a rajtuk áthaladó rugalmas hullámok frekvenciafüggő 

terjedési sebessége és amplitúdójának frekvenciafüggő csillapodása jelzi. 

 A kőzetekben terjedő rugalmas hullámok sebessége és amplitúdója – töb-

bek között – a kőzetekben uralkodó feszültség, illetve annak megváltozásának, 

valamint a repedezettségnek függvénye. A kőzetben növekedő feszültségek nö-

vekedő sebességet, csökkenő abszorpciót okoznak. A víztelítettség növekedésé-

nek hasonló jellegű a hatása. A kőzetek tönkremenése – növekvő repedezettség, 

képlékennyé válás – a sebességek frekvenciafüggő csökkenését, az abszorpció 

frekvenciafüggő növekedését és a hullámok domináns frekvenciájának csökke-

nését vonja maga után. Tapasztalatok szerint a hullámok csillapodásában, ab-

szorpcióban beálló változások nagyságrenddel is meghaladhatják a sebességvál-

tozásokat. 

 Megfelelően telepített mérőrendszerrel lehetőség nyílik a sebességek és 

csillapodások mérésére és ezzel a kőzetkörnyezetre vonatkozó változások meg-

figyelésére. Ezeket a lehetőségeket használja ki a geofizika. 

 A kifejlesztett komplex mérési és kiértékelési eljárás geofizikai helyszíni 

és labor-, valamint a kőzetmechanikai labor-mérések kombinációjaként jött lét-

re. 
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 Rugalmas homogén izotróp közegben érvényesek az alábbi hullámterjedés 

összefüggések: 
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ahol: Vp – kompressziós hullám terjedési sebessége 

 Vs – nyírási hullám terjedési sebessége 

 E – rugalmassági (Young) modulus 

 G – csúsztató rugalmassági modulus 

  - Poisson-tényező (0    0,5) 

  - anyagsűrűség 

  

Érvényesek továbbá az alábbi összefüggések a rugalmas paraméterek között: 
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ahol: K – kompresszió-modulus 

 Továbbá 
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 Vp, Vs mérése esetén a rugalmassági paraméterek számíthatók az alábbiak 

szerint: 
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 A továbbiakban a laborban akusztikus mérésekkel kőzetmintákon megha-

tározott rugalmassági modulus dinamikus rugalmassági modulusnak (Ed), a ter-

mészetben (“in situ”) meghatározott rugalmassági modulust szeizmikus rugal-

massági modulusnak (Eseis) nevezzük, Eseiz  Ed. 

 A laborban statikus terhelés alatt meghatározott rugalmassági (Young) 

modulus (E), a repedezett kőzettestre jellemző statikus deformációs modulus 

(Emass), Emass  E. Igazak az alábbi relációk: 

dseismass EEEE   

vagy 

dseismass EEEE   

 A 8.1.-8.5. ábrákon kristályos kőzeteken végzett laboratóriumi mérési 

eredményeket látunk. A 8.1. ábrán Ed – Vp mérési eredményeit látjuk széles ská-

lán. A mérési eredmények ugyan nem pontosan másodfokú görbét követnek, de 

igen jó a korreláció. Vp-t a  és a  és más tényezők is befolyásolják, ez magya-

rázza az eltérést a másodfokú összefüggéstől. A 8.2. ábrán Kd – Vp összefüggést 

látunk széles skálán jó korrelációval. A 8.3. ábrán Ed – Vs összefüggést látunk 

széles skálán jó korrelációval. A 8.4. ábrán Gd – Vs összefüggést látunk széles 

skálán jó korrelációval. A 8.5. ábrán Kd – Vs összefüggést látunk széles skálán 

jó korrelációval. 

 A 8.6.-8.7. ábrák laboratóriumban kőzeteken végzett akusztikus mérések 

eredményeit mutatják kristályos kőzeteken: grániton, granodioriton, amfiboliton, 

kvarciton és diabázon. A 8.6. ábrán  - Vp, a 8.7. ábrán  E – Ed, a kapcsolatokat 
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látunk. A  - Vp ábrán elég gyenge a lineáris korreláció, mert egyrészt 2
pV  van 

lineáris kapcsolatban -val, másrészt a 2
pV  G-nek és -nek is függvénye. Az E-

Ed kapcsolat viszont jó korrelációval lineáris. 

][26,348,0 GPaEE d   
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8.1. A szeizmikus módszer fizikai és földtani alapjai 

 

 A szeizmikus módszer fizikai alapja az a tény, hogy a szeizmikus közeg (a 

kőzet) nagyon kicsi alakváltozásnál rugalmas testnek tekinthető, és ezért benne 

rugalmas hullámok kelthetők, ill. terjedhetnek tova. A szeizmika elvi alapjai ily 

módon elsősorban a deformálható testek (rugalmas szilárd testek, folyadékok) 

mechanikáján nyugszanak. 

 A szeizmikus hullámterjedési folyamatokat általában abból az alapfelte-

vésből kiindulva tárgyalják, hogy a hullámot továbbító közeg, a kőzet tökélete-

sen rugalmas. Ez azt jelenti, hogy a feszültségek mint a hely és az idő függvé-

nyei kizárólag a helyi és pillanatnyi deformációktól függenek, és megfordítva is. 

Infinitezimális deformációk esetén - ilyenek lépnek fel a szeizmikus hullámtér-

ben - a feszültségeknek és a deformációknak ez a kölcsönös és egyértelmű kap-

csolata a Hooke-törvényben jut kifejezésre. 

 A valóságos szeizmikus közegekben azonban Hooke-törvénye általában 

csak közelítőleg érvényes, vagy ami ezzel egyenértékű megállapítás: a hullám-

egyenletek megoldásai csak közelítőleg írják le a hullámterjedést. A hullámter-

jedési folyamatok pontosabb, valósághoz hívebb leírását azáltal érhetjük el, 

hogy figyelembe vesszük azokat a tényezőket is, amelyek a hullám által átjárt 

közegnek a tökéletesen rugalmas viselkedésétől való eltérését okozzák már az 

infinitezimális deformációk tartományában is. Ezeket összefoglalóan a közeg 

belső súrlódása megjelöléssel illethetjük. A rugalmas deformációt kísérő belső 

súrlódás következtében a rugalmas energia egy része irreverzibilisen hővé ala-

kul. A rugalmas energia disszipálódása szembetűnően a tovaterjedő hullám amp-

litúdójának távolság szerinti intenzív csökkenésében nyilvánul meg. Belső súr-

lódással rendelkező közegben tehát a rugalmas energia elnyelődik, abszorbeáló-

dik. Az abszorpció hatása általában a hullám kinematikai (terjedési sebesség) és 

dinamikai (spektrum) jellegeinek megváltozásában is kifejezésre jut. 
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 A különböző kőzetek rugalmas tulajdonságai általában eltérőek, továbbá a 

települési viszonyok és földtani történelmük hatására az azonos kőzetek rugal-

mas tulajdonságai is eltérőek. Ezek a rugalmas tulajdonságbeli eltérések és a 

különböző rugalmas tulajdonságú anyagok határai legtöbbször jellemzőek a 

földtani szerkezetre. Ásványok hullámterjedési sebességeit az alábbi táblázatban 

találjuk: 

 

Ásvány Longitudinális Transzverzális 

 Hullámterjedési sebesség [km/s] 

Agyagásványok 0,5 - 5,0 0,3 - 3,0 

Albit 6,06 3,35 

Anhidrit 2,6 - 9,0 1,6 - 6,0 

Amfiból 7,21 3,99 

Augit 7,20 4,17 

Biotit 5,13 2,98 

Bornit 3,80 1,70 

Diallág 7,01 4,25 

Diopszid 7,40 - 7,80 4,39 

Egirin 7,25 4,06 

Epidot 7,42 4,25 

Galenit 3,40 - 3,77 2,08 

Hematit 6,70 - 6,95 4,32 

Kalcit 6,66 3,39 

Kassziterit 6,95 3,40 

Korund 9,65 - 11,0 7,10 

Kvarc 6,03 - 6,25 4,11 

Labradorit 6,55 3,54 

Magnetit 7,40 4,20 

Molibdenit 3,90 1,85 

Muszkovit 5,81 3,36 

Oligoklász 6,24 3,39 
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Olivin 8,40 5,16 

Ortoklász 5,90 3,07 

Pirit 7,90 - 8,05 5,05 

Spinell 9,95 5,68 

Wolframit 4,20 1,80 

 

Kőzetek hullámterjedési sebességeit az alábbi táblázat mutatja: 

 

Kőzet Longitudinális Transzverzális 

 Hullámterjedési sebesség [km/s] 

Mélységi kőzetek:   

     Gránit 3,96 - 5,4 2,55 - 3,32 

     Granodiorit 5,3 - 5,95 3,41 - 3,72 

     Diorit 5,6 - 6,10 3,47 - 3,80 

     Szienit 5,05 - 6,20 2,65 - 3,41 

     Gabbró 5,95 - 6,80 2,60 - 3,70 

     Peridorit 7,20 - 7,36 4,26 - 4,34 

Kiömlési kőzetek:   

     Riolit 13,90 - 5,30 2,50 - 3,30 

     Trachit 4,0 - 5,4 2,7 - 3,40 

     Dácit 4,5 - 6,0 3,2 - 3,80 

     Diabáz 5,0 - 6,2 3,2 - 3,7 

     Bazalt 5,4 - 6,2 3,3 - 3,8 

Üledékes kőzetek:   

     Agyag 0,5 - 3,0 0,3 - 2,0 

     Aleurit 1,9 - 7,0 0,8 - 3,5 

     Anhidrit 3,2 - 8,0 1,5 - 4,0 

     Dolomit 2,2 - 7,5 1,0 - 4,6 

     Homok 0,5 - 2,5 0,3 - 1,5 

     Homokkő 2,0 - 7,0 0,8 - 4,5 

     Konglomerátum 3,0 - 8,0 1,45 - 5,6 

     Márga 2,6 - 7,0 1,3 - 4,0 
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     Mészkő 2,3 - 8,0 1,0 - 5,5 

     Kőszén 1,2 - 2,8 0,4 - 1,5 

     Kősó 7,0 - 9,0 4,5 - 5,5 

Metamorf kőzetek:   

     Amfibolit 6,5 - 7,2 4,0 - 4,2 

     Gneisz 5,2 - 6,3 2,55 - 3,55 

     Márvány 7,2 - 9,0 4,0 - 4,6 

   

     Víz 1485 - 

     Tufák 1,2 - 4,0 0,8 - 2,4 

 

 A kőzetek rugalmas tulajdonságai sok tényezőtől függnek. A legfontosab-

bak az alábbiak: 

- A kőzetek különböző alkotóelemekből állnak, melyeknek rugalmas tulajdon-

ságai is eltérőek. A kőzet rugalmas tulajdonságai függnek az alkotórészek 

rugalmas tulajdonságaitól, az egyes alkotórészek mennyiségétől, sűrűségétől 

és szerkezetétől. 

- A rugalmas tulajdonságok szoros összefüggést mutatnak a hézagtérfogat nagy-

ságával. 

- Mind az alkotórészek rugalmas tulajdonságait, mind a hézagtérfogat nagyságát 

befolyásolja a szilárd vázra és a hézagtérfogatot kitöltő anyagra ható nyo-

más. A kőzetnyomás tehát a kőzet rugalmas tulajdonságait is módosítja. 

 Mind az alkotórészek, mind a kőzetszerkezet rugalmas tulajdonságai erő-

sen függenek a kőzet keletkezési körülményeitől. A kőzetek rugalmassági vi-

szonyainak tanulmányozásánál ezt is tekintetbe kell vennünk. A kőzet kialakulá-

sától eltelt idő alatt sok tényező hat a kőzetre, feszültségek és kémiai hatások 

érik, átalakul, hézagtérfogata módosul. Nagy általánosságban a kőzet konszoli-

dálódik, vagy az idők folyamán szétmállik. Az elmállott kőzet települési helyé-

ről nagyrészt elszállítódik, és alkotórészeiből újabb, fiatalabb kőzetek alakulnak 

ki. Az idős kőzetek ezért általánosságban konszolidáltabbak. 
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 Üledékes kőzetek 

 Az üledékes kőzetek rugalmas tulajdonságait főleg a kőzetnyomás és a 

nyomás hatására kialakuló hézagtérfogat, valamint a kőzet cementációja és kora 

befolyásolja. Az üledékes kőzetek sebessége a települési mélységgel jelentősen 

nő a kőzetre ható nyomás hatására. Ezért az üledékes kőzetek vertikális sebes-

ségeloszlása általában folyamatos mélység-sebesség függvénnyel jól megköze-

líthető. A sebességnövekedés folyamatossága miatt gyakran hiányzanak az üle-

déksoron belül refrakciós módszerrel jól követhető horizontok. 

 Az üledékes kőzetek sebességét a kőzet cementációja is befolyásolja. A 

kőzetek sebessége a cementálóanyag mennyiségével nő. Minél kötöttebb a kő-

zet, annál nagyobb a sebessége. A cementálóanyag minősége is szerepet játszik. 

A kvarcos kötésű homokkövek sebessége általában nagyobb, mint a meszes kö-

tésűeké. Az üledékes összleteken belüli jelentősebb sebességugrások sokszor a 

cementezés mennyiségének vagy minőségének gyors megváltozásával hozhatók 

összefüggésbe. 

 A folyamatos képződésű üledékösszlet sebességnövekedését a mélységgel 

nem csupán a kőzetnyomás okozza, hanem a nyomás időtartama is. Biztos ösz-

szefüggés mutatható ki az üledékes kőzetek kora és sebessége között is. Az üle-

dékes kőzetek szemcséi az idők folyamán egyre inkább összerendeződnek, ösz-

szetömörülnek és összecementálódnak. így általánosságban az üledékes kőzetek 

sebessége korukkal nő, és ha az üledékösszleten belül jelentős üledékhézag van, 

a határfelületen jelentősebb sebességugrás is tapasztalható. 

 Az üledékek sűrűsége is általában szabályos növekedést mutat a mélység-

gel. Mivel a sebesség is jelentősen növekszik a mélység felé, ezért a kőzetek ru-

galmas állandóinak értéke jelentősebben növekszik meg, mint a sűrűség. 

 Néhány üledékes kőzet és a kőzetek pórusait kitöltő anyagok sebességét 

és hullámellenállását az alábbi táblázatban találjuk. 
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Kőzet Longitudinális sebesség  

[m/s] 

Hullámellenállás 

[g/cm2 s . 10-4] 

Kis sebességű zóna 100  500 1,2  9 

Száraz homok, sóder 100  600 2,8  14 

Vályog 300  900 3,9  18 

Lösz 500  1900 3,8  30 

Nedves homok, kavics 200  2000 3  40 

Agyag 1200  2800 15  65 

Laza homokkő 1500  2500 27  60 

Márga 2000  4700 20 120 

Tömör homokkő 1800 4300 40  116 

Kréta 1800  3500 36  90 

Agyagpala 2700  4800 65  135 

Mészkő, dolomit 2000  6250 35  180 

Anhidrit, kősó 4500  6500 110 140 

Kőszén 1600  1900 20  35 

Levegő 310  360 0,004 

Olaj 1300  1400 12  15 

Víz 1430  1590 14  16 

Jég 3100  4200 30  45 

 

 A rezgéshullámok amplitudója és alakja terjedésük közben megváltozik. 

Ez a változás a kőzetek abszorpciós koefficiensétől függ. Lazább, töredezettebb 

kőzetek abszorpciós koefficiense nagyobb, tömörebb, konszolidáltabb kőzeteké 

kisebb. Ennek megfelelően az abszorpciós koefficiens a mélyebben levő kőze-

teknél általában kisebb. Törészónák elroncsolt, fellazult helyeinél az abszorpciós 

koefficiens hirtelen megnövekszik. Ezért nagyobb vetődések általában a szeiz-

mogramok dinamikus jellemzőinek tanulmányozásánál szembeötlők. 
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 Metamorf kőzetek 

 Az átalakult kőzetek történetük folyamán olyan nyomás- és hőmérséklet-

viszonyok közé kerültek, amelyek tömörítették, átkristályosították a kőzeteket. 

Ennek folyamán szilárdságuk, rugalmasságuk megnő, és a bennük terjedő hul-

lámok sebessége is nagy. Metamorfizációkor a kőzet tömör és szilárd lesz, ezért 

a települési mélység már kevésbé hat az átalakult kőzetekre. Jelentősebb sebes-

ségváltozást csupán a felszínközeli, mállott részükön tapasztalhatunk. A kristá-

lyos palák sebessége elég széles határok között változik (3100-7500 m/s). 

 A kristályos palák gyakran rétegzettek, és emiatt a rétegzettséggel párhu-

zamosan haladó hullámok sebessége lényegesen (1,21,4-szer) nagyobb lehet, 

mint a rétegzettségre merőlegesen haladó hullámok sebessége. 

 

 Magmatikus kőzetek 

 A magmatikus kőzeteknek is általában nagyobb a sebessége, mint az üle-

dékes kőzeteknek. Keletkezésükkor is már tömörek, ezért a mélység hatására 

kevésbé változtatják rugalmas tulajdonságaikat, mint az üledékes kőzetek. 

 A magmatikus kőzetekben a rengéshullámok sebessége általában annál 

nagyobb, minél kisebb a kőzet kvarctartalma. Általánosságban a bázikusabb kő-

zetek sebessége nagyobb. 

  

A földtani kor befolyása 

 A tengeri üledékek szilárdsága rendkívül csekély. A bennük terjedő hul-

lámok sebessége kb. egyezik a tengervíz sebességével, és a hullámok elnyelődé-

se nagymértékű. Egy mérés szerint a sekély vízi finom iszap sebessége 1470 

m/s, a sekély vizi homoké 1730 m/s. 

 A rátelepülő üledékek nyomására az üledékek sebessége megnövekszik. 

Vizsgálatok szerint a növekedés mértéke: 

.04,05,1 2
1

pVp   
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 Vp a longitudinális hullámok sebessége km/s egységben, p az üledékre 

ható nyomás bar egységben. Kb. 1 km mélységben a longitudinális hullámok 

sebessége eléri a 2 km/s-ot. 

 Az üledék története folyamán a kőzetre ható nyomáson kívül a mechani-

kus átrendeződés, a kémiai hatások és a szemcsék összecementálódása is növe-

lik a kőzet rugalmasságát. 

 A kőzet korával és mélységével a kőzet sebessége általánosságban növek-

szik. Azt a következtetést is levonhatjuk, hogy minél idősebb a kőzet, annál ke-

vésbé növekszik a sebesség a mélységgel. Ezt mutatja 8.8. ábra is. Az idős, de-

von-korú kőzetek sebessége már alig változik a mélységgel. 

 

 A települési viszonyok szerepe 

 A kőzet rugalmas tulajdonságait a kőzet települési viszonyai is befolyásol-

ják. A települési viszonyok hatásának vizsgálatakor figyelembe kell vennünk a 

kőzet fölé települt rétegeknek a szilárd vázra gyakorolt  nyomásán kívül – poró-

zus kőzeteknél – a kőzet pórusait kitöltő anyagot és az anyagra ható nyomást is. 

A kitöltőfolyadék helyenként változó, és a rá ható nyomás is változik a hidro-

sztatikus nyomás és a szilárd vázra ható kőzetnyomás között. Ezért ez a sebes-

séget alakító helyi hatások közé tartozik, viszont a kőzetnyomás, mivel a mély-

séggel törvényszerűen növekszik, szabályszerű sebességnövekedést okoz. 

 A pórusokat kitöltő anyag minősége is hat a kőzetsebességre. Az anyag 

összenyomhatósága csökkenti a sebességet. Például a gáz/olaj viszony növeke-

désével a sebesség csökken. Az olajtároló szerkezetekben a gáz, az olaj és a víz 

nyomás alatt helyezkedik el. Folyamatos akusztikus lyukszelvényezéskor ez 

esetben a gázos rész kisebb sebességgel, az olajos nagyobbal és végül a vizes 

rétegek kiugró sebességgel jelentkeznek. 

 A pórusokat kitöltő anyag és az arra ható nyomás csak nagyobb porozitá-

sú kőzeteknél befolyásolja jelentősen a sebességet. Kis porozitású kőzeteknél 

hatása másodrendű jelentőségű. 



 76 

 

 A kőzet összetételének szerepe 

 Porózus, szemcsés kőzeteknél a porozitás és a kötőanyag mennyisége be-

folyásolja a sebességértékeket. A mérési eredményeket mutatja a 8.9. ábra. Lát-

ható, hogy a porozitás növekedésével a sebesség jelentősen lecsökken. 
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8.2. A szeizmikus hullám terjedési sebességét befolyásoló kőzetfizikai 

jellemzők 

 

 A szeizmikus átvilágítás során a hullám különböző rétegekben megtett 

utakon juthat a forrástól az érzékelőig. A szeizmikus sebességek különbözősége 

alapján az egyes rétegek vagy - ha a rétegeken belül laterális irányban változás 

van - a rétegek inhomogenitásai elkülöníthetők. A sebességek különbözősége az 

eltérő kőzetösszetételre, sűrűségre, porozitásra, ill. a kőzetfeszültségek hatására 

vezethető vissza. 

 

 A kőzetösszetétel kapcsolata a sebességgel 

 Ha a kőzet több különböző ásványi összetevőből épül fel, egy egyszerű 

megközelítéssel az összetevőket jelentősen meghaladó lineáris méretű kőzetmin-

ta esetén a rugalmas hullám futási idejére a 

t l
v

l
v

l
v

l
v

n

n

   1

1

2

2

...  

ahol  l   a minta hossza, v  a hullám átlagos terjedési sebessége a kőzetben, l j  és  

vj  a j-ik összetevőben megtett hullámút,  vj  az itt érvényes sebesség. Ha beve-

zetjük a   j
jl
l

  jelölést, akkor 

l
v v

j

jj

N







1

 

összefüggésre jutunk, ahol izotróp kőzet esetén a  j egyben az egyes kőzetösz-

szetevők 
V
V

j  térfogati arányát is megadja 

 j
j jl
l

V
V

  .  
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Kétkomponenses rendszerről beszélünk, amikor a porózus kőzetet v2 sebességű 

kőzetvázra és a pórusokat kitöltő v1 sebességgel jellemzett folyadékra osztjuk. 

Ekkor a  
V
V

1  porozitással a hullám fázissebessége 

1 1

1 2v v v
 

   

módon fejezhető ki. Ez a formula homokkövek esetén jól alkalmazható 

(WYLLIE) et al. 1956). Számos esetben a fenti egyszerű összefüggések nem 

alkalmazhatók a sebesség-porozitás függvénykapcsolat megadására. 

 A kőzetet kétkomponenses kontinuumként kezelő Biot elméletet (BIOT, 

1956) jól alkalmazhatónak találta mészkövekre GEERTSMA (1960). Bebizonyí-

totta, hogy különböző külső nyomás mellett és különböző külső nyomás mellett 

és különböző frekvencián is kielégítő egyezés mutatkozik a számított és mért 

érték között. A 8.10. ábrán 0 és 50 Mpa külső nyomásérték mellett látható a 

BIOT elmélet szerint számítható sebesség a porozitás függvényében. A folyto-

nos vonal az alacsony, a szaggatott vonal pedig az igen nagy frekvenciához tar-

tozik (GEERTSMA, 1960 nyomán). Az ábrából az is kiolvasható, hogy adott 

porozitás mellett növekvő külső nyomáshoz növekvő sebesség tartozik, ezzel a 

kapcsolattal azonban a későbbiekben foglalkozunk. 

 A kétkomponenses kőzetmodell sok kőzetnél nem elég részletes, egy le-

hetséges továbblépés a kőzetváz és a részben folyadékkal, részben gázzal töltött 

pórustérfogat feltételezésével BIOT elméletének továbbfejlesztése (MAVKO és 

NUR, 1979). Még bonyolultabb kőzetek esetén az empírikus-regressziós meg-

közelítés marad mint kevésbé általános, de gyakorlati használhatóság szempont-

jából hatékony módszer a sebesség-porozitás kapcsolat megadására 

(RZSEVSZKIJ és NOVIK, 1971). 
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 Az anizotrópia és a fázissebesség kapcsolata 

 A szeizmikus átvilágítások során a hullám terjedési jellemzőit a kőzet an-

izotrópiája befolyásolja. Az anizotrópia lehet primér (a kőzetfizikai paraméterek 

irányfüggőek) és szekunder (az eredetileg izotróp közegben irányfüggő külső 

hatás, pl. feszültségállapot okoz sebességváltozást). Nem tektonizált közegben 

általában a rétegzettségre merőleges irány kitüntetett szerepet játszik, az erre 

merőleges síkban viszont minden irány egyenértékű. Az ilyen ortotróp közeget 

az anizotrópia nagysága szempontjából a két említett irányban haladó hullám 

fázissebességének arányával, a V
V




 anizotrópia tényezővel, vagy a V V
V





   há-

nyadossal szokás jellemezni. Ez utóbbi értéke néhány százaléktól 40 %-ig ter-

jedhet kőzetfajtától, a kőzetkeletkezés körülményeitől függően (RAMANA, 

1973). A szeizmikus mérések értelmezése során az anizotrópia tényező ismerete 

jelentős anizotrópia esetén szükséges, hiszen ekkor az adott rétegben a rétegha-

tár normálishoz képest különböző szögben történő hullámterjedés esetén az 

izotróp közeghez viszonyítva néhányszor 10 % sebességeltérést is mérhetünk. 

Ha ezt a sebesség-anomáliát inhomogenitásként értelmezzük az lényeges hibákat 

eredményezhet. 

 Sebesség-porozitás mérési eredményeket látunk a 8-11.-8.13. ábrákon 

vertikális és horizontális irányában homokkövön, mészkövön és agyagon. Ho-

mokkőnél nincs lényeges irány szerinti eltérés, mészkőnél és agyagnál jelentő-

sebb az eltérés és a porozitás növekedésével növekszik. 

 

 A kőzetfeszültségek hatása a fázissebességre 

 A rugalmas hullámok fázissebességének feszültségállapottól való függése 

ismert és sokoldalúan vizsgált jelenség. Mind a longitudinális, mind pedig a 

transzverzális hullám fázissebessége általában növekszik a nyomás 

növekedtével. Különböző terhelések, ill. a terhelés irányához képest változó ter-

jedési irány esetén a sebesség-nyomás kapcsolat különböző lehet (FOCHER, 
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1957). A sebesség-nyomás diagram kezdeti gyors felfutását BIRCH (1960) po-

rozitás csökkenésével hozta kapcsolatba. 

 A porozitás nyomásfüggésére közelítően helyes összefüggést annak felté-

telezésével kaphatunk, hogy a V pórustérfogatban adott d nyomásváltozás ha-

tására bekövetkező dV változás arányos a V pórustérfogattal és a nyomásválto-

zással: 

dV Vd   , 

ahol    arányossági tényező. A test teljes térfogatával való osztás után a porozi-

tásra innen a 
d d     

differenciálegyenlet adódik, ahonnan 

   
0e , 

itt 0 a  = 0 nyomáshoz tartozó porozitás. Ez a képlet az Athy formulából 

(JUHÁSZ, 1987) is levezethető, ha feltételezzük, hogy a mélység és a kőzet-

nyomás között arányosság áll fenn. 

 Ezek után az 

1 1 1 1

2 1 2
0v v v v
e  







    

eredményre jutunk. Ez a függvény porózus kőzetek esetén jellegében a mérési 

tapasztalatnak megfelelő sebesség-nyomás kapcsolatot jelent. 

 A sebesség változásának egy másik lehetséges magyarázata a feszültség-

deformáció diagram nemlinearitására vezethető vissza. A terjedési sebességek-

ben szereplő (dinamikus) moduluszok a () terhelési diagram meredekségei-

ként értelmezhetők. Nemlineáris görbe esetén a meredekség is változó, így a se-

besség-nyomás diagram is változást mutat. Számos kőzet esetén azonban a szta-

tikus () diagramból származtatott v() diagram a mérési adatoktól lényeges 

eltérést mutat. Ez azt jelenti, hogy a jelenség hátterében ekkor más mechaniz-

mus áll, mint amit a tökéletesen rugalmas test modellje tükröz. 
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 SHIMOZURA (1960) szemcsés összetételű kőzeteknél a szemcsék közötti 

kontaktus nyomásnövekedés következtében beálló javulására vezeti vissza a se-

besség nyomásfüggését, míg WALSH (1965) a kőzetben levő mikrorepedések 

záródásával magyarázza a jelenséget. A mérési eredményeket jól közelítő sebes-

ség-nyomás függvényt vezethetünk le azzal a feltételezéssel, hogy a fázissebes-

ség elemi növekedése (dv) arányok a mikrorepedések számában bekövetkező 

dN változással 

dv dN   

valamint, hogy a dN változás arányos a még nyitott mikrorepedések N (fajlagos) 

számával és a kőzetnyomás d elemi változásával 

dN Nd   ,  

ahol     és      konstansok. A differenciálegyenleteket megoldva, feltéve, hogy 

 = 0-ban N = N0  

N N e 
0

  

és ezzel 

dv N e d  
0  

azaz integrálás után 

 v v N e   
0 0 1  .  

Ez a függvény jól visszaadja repedezett kőzetek esetén a sebesség nyo-

másfüggését. A benne szereplő konstansokat a mérési adatok alapján lehet meg-

határozni. Ezek értéke longitudinális ill. transzverzális hullámra eltérő lehet. 

 Számos kőzet esetén a felterhelés és leterhelés közben mért sebességnyo-

más diagram eltér, azonos feszültséghez a leterheléskor nagyobb feszültség tar-

tozik. Erre egy példát HUGHES és JONES, 1951 nyomán a 8.14. ábra mutat. 

 A jelenségre az ad magyarázatot, hogy a mikrorepedések nyílása-záródása 

nem egészen reverzibilis. A felterheléskor bezáródott repedések egy része leter-

heléskor nem nyílik újra, ezért a sebesség kismértékben nagyobb lesz. 
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 A 8.15. ábrán sebesség-nyomás mérési eredményeket látunk telített és te-

lítetlen homokkövön. 

 

 Szeizmikus sebesség a fellazult kőzetben 

 A fellazult kőzetben a szeizmikus sebesség a tapasztalat szerint jelentősen 

lecsökkennek. Modellszerű magyarázatot a porózus kőzetek kapcsán tárgyalt 

kétkomponenses kőzetmodell adhat. A relatív hézagtérfogatot a porozitás helyén 

szerepeltetve  a sebességre az 

1 1

1 2v v v
 

   

kifejezést kapjuk. A képletből kitűnik, hogy ha a kőzet, ill. a repedéseket kitöltő 

anyag sebessége jelentősen eltér, a fellazult kőzettartományokban a fázissebes-

ség csökkenése porozitástól függően nagymértékű lehet. 
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8.3. A szeizmikus hullám abszorpciós tényezőjét befolyásoló jellemzők 

 

 A szeizmikus hullám az általa átjárt kőzettartományról nemcsak menet-

idejében (fázisában) hordoz információt, hanem amplitúdójában is. Az amplitú-

dó változásához geometriai és fizikai okok járulnak hozzá. 

 Az abszorpciós tényező a fázissebességhez hasonlóan számos  kőzetfizi-

kai jellemzőtől függ, ez a függés azonban sokkal nagyobb dinamikával rendel-

kezik. Éppen ezért az abszorpciós tényező mérésével további fontos ismeretekre 

tehetünk szert. A kőzet fizikai állapotáról, ezek az ismeretek a sebességmérés 

nyújtotta ismereteket kiegészíthetik. A továbbiakban sorra vesszük azokat a pa-

ramétereket, amelyek az abszorpció meghatározásában közrejátszanak, hogy 

érzékeltessük egyben, milyen fizikai jellemzőkről kaphatunk információt az ab-

szorpció mérésekből. 

 A tapasztalat szerint a kőzetek széles körében az abszorpciós tényező a 

frekvenciának lineáris függvénye. Ekkor a 

Q f
va


  

képlettel definiált kőzetjellemző az ún. jósági tényező az f frekvenciától függet-

len. Az a kőzetmodell, amely ennek eleget tesz az ún. konstans Q modell. A sze-

izmikus gyakorlatban általában ez a modell használatos az abszorpció leírására. 

E modell keretein belül a kőzet disszipációs sajátságait a Q-faktor jellemzi és ez 

(frekvenciafüggetlen) kőzetjellemzőként kezelhető. 

 
 A kőzetösszetétel kapcsolata az abszorpciós tényezővel 

 Több különböző összetevőből felépülő kőzet esetén a kőzetet jellemző az 

effektív abszorpciós tényezőkből, a szemcseméretet jelentősen meghaladó  

hosszúságú kőzetminta esetén az  

a a l
l

a l
l

a l
ln
n   1

1
2

2 ...  
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képlettel közelíthetjük. Makroszkópikusan izotróp kőzet esetén 
l
l

V
V

j j
j      

ahol Vj a j-ik összetevő, V a minta teljes térfogata, így 

a a j j  .  

 Porózus kőzeteket nagyon leegyszerűsítve, a kőzetváz és a pórusokat ki-

töltő folyadék kétkomponenses rendszereként lehet tárgyalni. Ekkor a  pórusok 

térfogatarányát a   porozitás jellemzi és az effektív abszorpciós tényező az  

a a a  1 2 1 ( )  

képlettel adható meg, ahol a1 a folyadék-, a2 a szilárd fázisbeli abszorpciós té-

nyező. Ez a formula a Wyllie-féle képlet megfelelője. Az összefüggés közelítő 

érvényű. 

 

 A kőzetfeszültségek hatása az abszorpciós tényezőre 

 A rugalmas hullámok abszorpciós tényezője nagyon érzékenyen reagál a 

kőzetnyomás változásaira (WYLLIE et al., 1962). Porózus kőzetekre a jelenség 

könnyen magyarázható, ha a porozitás nyomásfüggését megadó képletet a fenti 

képletbe helyettesítjük 

 a a a a e  2 1 2 0
 . 

Nagy nyomás határesetében ez a kifejezés a = a2-t ad, ami a kőzetváz anyagának 

abszorpciós tényezője (a pórusok teljesen bezáródtak),   0 határesetben pedig 

a 0 porozitásnak megfelelő abszorpciós tényezőre vezet. Növekvő nyomás ese-

tén ez utóbbi nagyobb értékből kiindulva exponenciálisan csökkenő és 

aszimptótikusan a2-höz tartó nyomásfüggést kaptunk, ami jellegében a kísérleti 

tapasztalatnak megfelelő. 

 

 

 GORDON és DAVIS (1968) polikristályos kőzetek esetén a szemcse-

határokon fellépő Coulomb-féle súrlódásra vezették vissza a csillapodási ténye-
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ző nyomásfüggését. Az elméleti eredményeket gránitmintákon végzett mérések-

kel igazolták. WALSH (1965) a disszipációt száraz kőzetekben a 

mikrorepedések mentén bekövetkező súrlódásra vezette vissza. Eredményei 

alapján kvalitatíve értelmezni tudta a longitudinális és transzverzális hullámok Q 

faktorának arányára ismert mérési adatokat, számszerű egyezést azonban nem 

kapott. 

 A mikrorepedések hatását az abszorpciós tényezőre a szerkezeti mecha-

nizmusok részletes vizsgálata nélkül, kvalitatív megfontolások alapján is vizs-

gálhatjuk. Nyilvánvaló, hogy a repedések fajlagos számának dN növekedése az 

abszorpciós tényező da növekedésére vezet, azaz 

da dN  ,  

ahol  arányossági tényező. Egy adott kőzetminta esetén a kőzetben levő 

mikrorepedéseket arra vezethetjük vissza, hogy a mintának az in-situ környezet-

ből való kiemelése előtt az eredeti feszültségeket fel kellett oldani. Eközben a 

kőzetminta expandált, ami repedések keletkezésére vezetett. A minta újbóli ter-

helése esetén ezeket a mikrorepedéseket rendszerint bezárjuk, ha az alkalmazott 

terhelés az eredeti feszültségállapot létrehozásának irányába hat. (Természetesen 

egytengelyű terheléssel ezt a helyzetet csak közelíteni lehet, csupán a repedések 

egy részét zárjuk a minta nyomásával.) Az ún. rugalmas tartományban a 

mikrorepedések felterheléskor záródnak, leterheléskor maradéktalanul újra ki-

nyílnak. Kézenfekvő, hogy az adott d terhelésnövekményhez tartozó lezárt 

mikrorepedések száma annál nagyobb, minél több a nyitott repedések N fajlagos 

száma 

dN Nd    ,  

itt  arányossági tényező. Ha N0 a terheletlen állapotban jelöli az egységnyi 

térfogatra eső mikrorepedések számát, akkor a differenciálegyenlet alapján 

 

N N e  

0
  .  
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Ezzel 

da N e d     

   
0  

alakot ölti, ahonnan 

 a a N e    

0 0 1   . 

Az egyenletben a0 a  = 0 terheletlen állapothoz tartozó abszorpciós tényezőt 

jelenti. 

 Ismeretes, hogy az abszorpciónak számos oka lehet. A fenti egyenlettel 

azonban csupán a be nem zárt repedések okozta csillapodást kívánjuk leírni. En-

nek a modellnek a keretében ezért nagy nyomásoknál, amikor minden mikro-

repedés bezárult (elvileg   -nél) a = 0, ezért a képlet egyszerűsödik 

a a e  

0
  . 

A képletben szereplő a0 és  paraméterek mérések alapján meghatározhatók. 

 A jósági tényezőre 

Q Q e


0
   

adódik. Ezek a képletek formailag megfelelnek a publikált mérésekhez tartozó 

diagramoknak.  

 Az abszorpciós tényező a fázissebességet jelentősen meghaladó mérték-

ben változhat a nyomás függvényében, így a feszültségállapot változásainak ér-

zékeny indikátoraként kezelhető. Hasonlóan igen nagy eltérés van az ép és a fel-

lazult kőzetben terjedő hullám abszorpciós tényezője között is. Az abszorpciós 

tényező mérésekkel a sebességméréseket kiegészítve a feszültségállapot változá-

sai ill. fellazulás következtében létrejött inhomogenitások felderítése pontosab-

bá, egyértelműbbé tehető. 
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8.4. A kőzettest “in situ” feszültségei üregnyitás előtt (primer feszült-

ségek) 

 

 Az üregnyitás előtti ún. primer „in situ” feszültségek az üregtervezés 

alapvető paraméterei. Itt azonban nem ezért foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ha-

nem azért, mert a repedezett kőzetmasszívum feszültségállapotának ismerete 

nélkül geomechanikai szempontból az „in situ” geofizikai hullámterjedési sebes-

ség-mérések nem értékelhetők, hiszen több más tényező mellett igen lényeges a 

feszültségállapot befolyása. 

 A földkéreg primer főfeszültségei elméleti rugalmas esetben az alábbiak. 

 Függőleges (vertikális) főfeszültség: 

gzv    

 Vízszintes (horizontális) főfeszültség: 

vh m
gz




 



1

 

 Anizotrópia esetében a vízszintes főfeszültség: 

1/;
1 21

2

1 


 EE
m

gz
E
E

h
  

ahol:  - testsűrűség 

 g – nehézségi gyorsulás 

 z – külszín alatti mélység 

 m – Poisson-szám (m  2) 

 E1, E2 – rugalmassági modulusok 

 Anizotrópia esetében nagyobbak a vízszintes feszültségek mint egyéb-

ként. 
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 Ezek az összefüggések azonban csak lágy, rétegzett kőzetmasszívumban 

írják le közelítőleg helyesen a primer feszültségállapotot. Kemény, tömött kőze-

teknél (gránit, gneisz,…) az “in situ” feszültségmérések azt mutatják, hogy  

a primer vízszintes feszültségkomponensek jelentősen eltérhetnek a fenti elméle-

ti értékektől. 

  = 2,7 g/cm3 testsűrűségű, igen tömött kőzeteknél a 8.16. ábrán látjuk a 

mért vertikális feszültségek változását. A mérési eredmények jól közelítik a 

][,,027,0 mzMPazv   

értékeket. Az eltérések egy része mérési hibákból is származik.  

A vertikális feszültségeket tehát a fentebbi elméleti összefüggéssel, aktua-

lizált -val minden esetben jól lehet közelíteni. 

 A horizontális feszültségek vonatkozásában célszerű a mérési eredménye-

ket 

gzKgzkk Hvh    

alakban kifejezni és  k, K (horizontális-vertikális feszültség hányadosok) értékét 

meghatározni. Az „in situ” mérési eredmények szerint sokszor a horizontális 

feszültségek nagyobbak a vertikális feszültségeknél, azaz k  1, K  1. 

 Amikor HAST 1958-ban bejelentette, hogy Skandinávián számos helyen 

mért vízszintes feszültségek (h, H) a függőleges feszültségnek többszörösei 

voltak, akkor ezen mérési eredményeket szélsőséges szkepticizmussal fogadták 

a szakemberek. Ma már ilyen és a továbbiakban kapott mérési eredményeket 

inkább szabálynak, mint kivételnek kell tekinteni.  

 A h/v  1, H/v  1 arányt többféleképpen magyarázzák: pl. a földké-

reg állandó összezsugorodásával, a kéreglemezek mozgásával, korábbi tartós 

terheléssel, későbbi lepusztulással, stb. Itt az okokkal nem kívánunk foglalkozni, 

csupán a mérési eredményekkel. 

 Több empírikus összefüggés született mérési eredmények alapján a víz-

szintes feszültségek (h, H) meghatározására. Ezek: 



 97 

 HAST szerint (1969): 

zHh 097,073,18   

 HERGET szerint (1973): 

  zHh 042,016,82/   

 HAIMSON szerint (1978): 

 
z

z

v

Hh
025,0

02,090,42/





  

 WOROTNICKI-DENHAM szerint (1976): 

  zHh 0215,026,72/   

 A fenti empírikus képletek MPa-ban adják a feszültségek és z [m]. 

 A 8.17.-8.18. ábrákon különböző mérési technikákkal kapott feszültség-

mérési eredményeket látunk. A 8.17. ábra a mért függőleges primer feszültsége-

ket (v) mutatja a mélység (z) függvényében 

][,,027,0 mzMPazv   

közelítéssel. Leolvasható az ábráról, hogy kis mélységeknél nagyobb a mérési 

eredmények szórása.  

Itt jegyezzük meg, hogy egyes esetekben v számított érték azért, mert a 

vízszintes feszültség mellett nem mérték a függőleges feszültséget, vagy mert 

függőleges fúrólyukban hidraulikus kőzetrepesztő technikával mérték a vízszin-

tes feszültséget, amikoris  a függőleges feszültséget a fedürétegek önsúlyából 

kell kiszámítani. 

A 8.18. ábrán az átlagos vízszintes-függőleges feszültség hányadosa 

  vHhk  2/  

értékeit látjuk a mélység függvényében. Az ábra mutatja, hogy 

][,5,0/1500,0/100 mzzkz   

 A függőleges feszültség (v) behelyettesítésével az átlagos vízszintes fe-
szültség 

][,014,03,40
2

08,07,2 mzzz Hh 



 . 
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 Az ábra továbbá mutatja, hogy kis mélységeknél igen nagy k  szórása, pl. 

z = 200 m-nél k  = 0,7 – 3,0. 

 GAY szerint (1975) az elemzett dél-afrikai mérési eredmények kiválóan 

leírja a 

 mz,,z/k 450248      

összefüggés. 

 HAMISON valamint WOROTNICKI-DENHAM empirikus képletébe v-

t behelyettesítve: 

 mz,,z/k 80200      ill. 

 mz,,z/k 80269  . 

 Elméleti rugalmas-termikus feszültség modell szerint k,K értékeit a kőzet 

rugalmassági modulusa, pontosabban a horizontális rugalmassági modulus (Eh) 

jelentősen befolyásolja. A horizontális rugalmassági modulus növekedésével k, 

K értékei növekednek. Elméleti rugalmas-termikus feszültség modell szerint a 

horizontális-vertikális feszültség viszony átlagértéke (SHEOREY, 1994): 

[m]z[GPa],;
2
1001,0725,0 hh EEk 





   

A függvény képét a 8.19. ábra mutatja. Eh = 10-100 GPa laboratóriumban meg-

határozott horizontális irányú rugalmassági modulust jelent. A fenti képlet sze-

rint kis külszín alatti mélységeknél (z = 100-250 m) a horizontális-vertikális fe-

szültség arány ( k ) az alábbiak szerint változik: 

 k  

z  [m] Eh = 25 GPa Eh = 50 GPa Eh = 75 GPa 

100 2,00 4,10 6,02 

150 1,59 2,93 4,27 

200 1,30 2,35 3,40 

250 1,12 2,00 2,87 
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 Ebben a mélységtartományban .,1 Kkkk   Általában  .3/,1  kKk  

 A világban sok helyen végzett „in situ” feszültségmérések szerint három 

eset lehetséges: 

1.       1 = v, 2 = H, 3 = h,  azaz  v  H  h 

  2. 1 = H, 2 = v, 3 = h,  azaz  H  v  h 

  3. 1 = H, 2 = h, 3 = v,  azaz  H  h  v 

 Szilárd-igen szilárd kőzetkörnyezetben különösen kis mélységek (H300 

m) esetében általában a 3. eset fordul elő. 

 Az alábbiakban a világ különböző helyein végzett „in siu” mérések ered-

ményeit mutatjuk be. Három fúrólyukban mért vízszintes feszültségeket látunk a 

mélység függvényében a 8.20. ábrán. A mérési eredmények Dél-Karolinából 

(USA) származnak kristályos, nagyszilárdságú (t  5 – 19 MPa) kőzetkörnye-

zetből. A vízszintes feszültségeket hidraulikus kőzetrepesztéses feszültségméré-

sekkel határozták meg, a függőleges feszültséget =2,65 gr/cm3 figyelembevéte-

lével számították. Az ábra azt mutatja z = 70-300 m mélységintervallumban, 

hogy míg h alig nagyobb v értékénél k  1,5 érték, addig H tetemes érték, k  

2,5, K/k  1,7. 

 Továbbá k és K feszültségviszonyok mérési eredményeit látjuk a 8.21. 

ábrán. A mérési eredmények Hong Kongból származnak, hidraulikus kőzetre-

pesztéses feszültségméréssel határozták meg a vízszintes feszültségeket, a füg-

gőleges feszültséget számították. Egy komplex kőzetkörnyezethez tartozó méré-

si eredményeket látunk az ábrán. Gyengébb szilárdságú kőzetek mellett gráni-

tok, granodioritok is előfordultak. 

 A mérési eredmények a mélységgel (z = 0-220 m) erősen csökkenő fe-

szültség hányadosokat mutatnak: 

][,29,1110 mz
z

K
v

H 

  



 100 

][,66,03,72 mz
z

k
v

h 

 . 

 Ezek a mérési eredmények a kisebb horizontális feszültségeket példázzák. 

 Továbbá két fúrólyukban mért vízszintes feszültségeket látunk a 8.22. áb-

rán. A két fúrólyuk brazíliai kőzetmasszívumban mélyült szilárd kőzetkörnye-

zetben (gránit, gneisz). Ezeknek a kőzeteknek a labor paraméterei az alábbiak: 

 

Paraméterek Gránit Gneisz 

c,   MPa 200 102 

t,    MPa 9,6 7,2 

E,     GPa 63,4 51,2 

 0,22 0,17 

c,     MPa 26,8 17,6 

 60,2 51 

 

 A vízszintes feszültségeket (h, H) függőleges tengelyű fúrólyukban 

hidro-repesztéses mérésekkel megmérték, a függőleges feszültséget (v) számí-

tották. Az ábráról leolvasható, hogy a fúrólyukakban a z = 60-140 m mélységtar-

tományban   H  15 MPa,   h = 8 MPa,   amely K  5,5, k  3,0, K/k = 1,8 ér-

tékeknek felel meg. Itt kis mélységekben viszonylag nagy horizontális feszültsé-

gekről van szó igen szilárd kőzetkörnyezetben, az a- ábrán gneisz-zónában, míg 

a b- ábrán gránit-zónában. 

 Szilárd kőzetkörnyezetben kis külszín alatti mélységeknél tehát kitüntetett 

szerepük van a horizontális feszültségeknek, mert ezek lényegesen nagyobbak a 

vertikális feszültségeknél. Az is látható, hogy a horizontális feszültségek kiala-

kulásában nagy jelentősége van a kőzet horizontális irányú rugalmassági modu-

lusának. 
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 Szilárd kőzetkörnyezetben kis külszín alatti mélységek esetében is előálló 

nagy horizontális feszültségek zárják a kőzetrepedéseket és erősen repedezett 

kőzetmasszívum esetében is nagy “in situ” rezgésterjedési sebességeket tesznek 

lehetővé. Ezt a geofizikai mérések geomechanikai értékelésénél figyelembe kell 

venni. 

 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a geofizikai hullámterjedési sebességméré-

sek eredményei az “in situ” feszültségek ismerete nélkül geomechanikai szem-

pontból nem értékelhetők. 
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8.5. A kőzettest állapotának értékelése ME módszerrel 

 

 Amennyiben a helyszíni szeizmikus mérések (Vp mass, Eseis) mellett labora-

tóriumban is végzünk kőzetmintatesteken szeizmikus (akusztikus) méréseket 

(Vpi, Ed) és statikus terhelés mellett a jellemző kőzetparamétereket (E, t, c, ) 

is meghatározzuk laboratóriumi mérésekkel, akkor ebből a mérési hármasból a 

vizsgált repedezett kőzettömeg geomechanikai jellemzői a hely függvényében 

megadhatók. Az eljárás törzsfáját a 8.23. ábra mutatja. 

 A kőzettest szeizmikus átvilágításának sémáját a 8.24. ábrán látjuk. 

 

8.5.1. Laboratóriumi kőzetszilárdság vizsgálatok 

 

 Laboratóriumi kőzetszilárdság vizsgálatoknál rendszerint az alábbi fajta 

terheléseket alkalmazzák: 

- egytengelyű nyomás (1,2=3=0), szilárdság: egytengelyű nyomószilárdság 

(1=c) 

- biaxiális nyomás (1,2,3 = 0), szilárdság: biaxiális nyomószilárdság [1 = 

cb=f(2)] 

- kompressziós triaxiális nyomás (1,2 = 3), szilárdság: kompressziós 

triaxiális nyomószilárdság [1=ct=f(2=3)] 

- extenziós triaxiális nyomás (1=2,3), szilárdság: extenziós triaxiális nyo-

mószilárdság [1=2=’ct=f(3)] 

- polyaxiális nyomás (1,2,3), szilárdság: polyaxiális nyomószilárdság [1=

cp=f(2,3)] 

- egytengelyű húzás (1=2=0,3) szilárdság, húzószilárdság (3=t  0) 

- ún. Brasil-húzás (1  -33,2=0,3) szilárdság: húzószilárdság (3=t  0) 
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 A jellegzetes terheléseket a kiskocka lapjain és a terhelési állapotokat a 

Mohr-síkon a 8.25. ábrán látjuk. A feltüntetett kőzetszilárdság értékek kapcsola-

tait és jelentős eltéréseit laboratóriumi mérések alapján az ábra jól mutatja. Eze-

ket a jelentős eltéréseket a szilárdságban a belső súrlódásos mechanizmus más-

más intenzitású működése okozza a nyomóigénybevételek tartományában. 

Húzóigénybevételnél nem működik a belső surlódásos mechanizmus, ezért a 

legkisebb szilárdság a húzószilárdság (t). Továbbá ezért lehetséges, hogy egy 

határig különböző triaxiális húzóterhelése (2 = 1  0, 3 = t  0) ugyanazt a 

húzószilárdságot produkálják. A következő szilárdság az egytengelyű nyomószi-

lárdság (c), ahol még legkevésbé működik a belső surlódásos mechanizmus. 

A kompressziós (2 = 3, 1) és extenziós (2 = 1, 3) triaxiális mérési 

eredményekben is lényeges eltérés mutatkozik. Ezt látjuk a 8.26. ábrán. 

Kompressziós triaxiális és polyaxiális mérések eredményeit mutatja a 

8.27. ábra. Az ábráról leolvasható a 2 középső főfeszültség lényeges befolyása 

a szilárdságra. 

A kőzetszilárdságokban tapasztalható nagymértékű (több nagyságrendű) 

eltéréseket a belső surlódásos mechanizmus szerepével magyarázzuk. Surlódás 

azonban csak érintkező, surlódó felületeken, vagyis a diszkontinuitások mentén 

lehetséges, ezért azt kell mondanunk, hogy a szóban forgó szilárdsági eltérése-

kért végső soron a kőzetmintatestek diszkontinuitásai felelősek. Minél nagyobb 

mértékű a diszkontinuitás sűrűség, a mikrorepedezettség annál nagyobb eltéré-

sek jönnek létre az egyes kőzetszilárdságok között. 

Ha diszkontinuitások eloszlása nem homogén, hanem kitüntetett irányai 

vannak (vállaposodott, anizotróp a kőzet), akkor ezeknek az irányoknak is meg-

határozó szerepük van a szilárdsági jellemzőknél. Ezt látjuk a 8.28. ábrán. Az 

ábra mutatja, hogy a vállaposodási irányoktól függően jelentősen eltérnek egy-

mástól a mért polyaxiális nyomószilárdság értékek. Legnagyobb a nyomószi-
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lárdság akkor, ha a vállaposodás síkja a legnagyobb főfeszültségre merőleges, 

legkisebb akkor amikor a vállaposodás síkja a 45o + /2 felületnek megfelelő. 

Szilárd kőzetek tönkremeneteli határfeltételét általános érvénnyel leíró fi-

zikai törvény máig nem ismeretes. Ismerünk ugyan jó és kitünő (lineáris, para-

bolikus, hiperbolikus) közelítéseket, de ezek nem törvényszerűségek. Összeálló 

kőzeteknél egyedül a diszkontinuitások szerepére épülő Griffith-féle megoldás-

nak van fizikai alapja, sajnos nem általános érvényű a végeredmény. A diszkon-

tinuitások jelentőségét azonban fizikai alapokon támasztja alá a Griffith-féle 

tönkremeneteli elmélet. 

A Griffith-féle tönkremeneteli elmélet lényegét az alábbiak szerint foglal-

hatjuk össze. A kőzet szemcsés szerkezetű porózus, mikrorepedésekkel átjárt 

anyag, így a potenciális tönkremenetel zónáinak sokaságát tartalmazza. Egy 

ilyen potenciális tönkremeneteli síkon működő feszültségeket mutat a 8.29. ábra. 

A potenciális tönkremeneteli sík számos repedést, nyílt hézagot tartalmaz. Eze-

ket a hézagokat közelítőleg lapos ellipszis alakúaknak lehet tekinteni. 

Egy általános helyzetű elliptikus hézagot kiválasztva mutatja a 8.30. ábra 

az ellipszis ív mentén kialakuló igénybevételt. A környezet nyomó terhelése 

mellett is vannak az ellipszis ívnek olyan szakaszai ahol tangenciális húzófe-

szültség ébred. A lapos ellipszis ív csúcsai közelében különösen nagyok  a húzó 

feszültségek. Ha ez a húzófeszültség eléri itt a kőzetváz húzószilárdságának ér-

tékét, akkor repedés jelentkezik az ellipszis ív csúcsainál, amely repedés merő-

legesen alakul ki az őt létrehozó tangenciális húzófeszültségre. A meginduló re-

pedés megnöveli az ellipszis üreg szélességét, ezzel megnöveli az íven létrejövő 

tangenciális húzófeszültség értékét, ezért a repedés nyílik, tovaterjed. A repedés-

rendszerek ölelkezésével aztán bekövetkezik a tönkremenetel. 

Az ellipszis alakú üregek csúcspontjánál húzásra jelentkező repedés ki-

alakulások feltétele a Mohr-síkon 

)(42   tt  
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parabola egyenletre vezet. Ez az ún. Griffith-parabola, amelyet a 8.31. ábra mu-

tat a 1 - 3 síkon. 

 A Griffith-féle tönkremeneteli kritérium a 1-3 síkon 

    0308 3131
2

31   ha,t  

03 313   hat  

A húzóigénybevételek tartományában az elmélet eleget tesz a triaxiális 

húzókísérletek eredményeinek is, amelyek szerint ha 1+33  0, akkor 3 = -t. 

 Amikor 3 =0, akkor 1=c=8t, azaz a Griffith-parabola B = 8 Brinke-

féle számú kőzeteknél adhat jó közelítést. A Griffith-parabolát a Mohr-síkon a 

8.32. ábra mutatja.  

 A Griffith-parabola a csúcspontja közelében helyesen írja le a 

kőzettönkremenetel feltételét, a nagyobb nyomóigénybevételek tartományában 

azonban már nem, mint ahogyan ezt a 8.32. ábra mutatja is. Ennek oka az, hogy 

a nagyobb nyomóigénybevételek tartományában a kialakult repedésrendszernél 

a Coulomb-féle surlódási törvény érvényesül. 
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8.5.2. A célszerűen alkalmazható törési határgörbék  

 

 Törési határgörbéket kell megállapítani egyrészt laboratóriumi vizsgálatok 

eredményei alapján a kőzettömbökre vonatkozóan, másrészt ennek segítségével 

a kőzetmasszívum repedezettségét jellemző mutatók figyelembe vételével a re-

pedezett kőzettestre vonatkozóan. A telephely geomechanikai értékelése szem-

pontjából végső cél a repedezett kőzettest törési határgörbéjének meghatározása. 

 A törési határgörbe meghatározása előtt a törési elméletben, a törési krité-

riumban kell megállapodni. A törési elméletek közül legelterjedtebb a világban a 

Mohr-féle tönkremeneteli elmélet, amely a szélső főfeszültségek (1, 3) alapján 

adja a tönkremeneteli kritériumot, a 2 középső főfeszültség hatását elhanyagol-

ja. Acéloknál pl. ez az elhanyagolás nem jelentős, kőzeteknél viszont igen, aho-

gyan ezt a biaxiális és polyaxiális terhelések mérési eredményei bizonyítják. A 

2 középső főfeszültség elhanyagolása viszont a biztonság javára történik, ezért 

kőzeteknél is jól alkalmazható a Mohr-féle tönkremeneteli elmélet. 

 A Mohr-féle tönkremeneteli kritérium alapján aztán számos határgörbével 

lehet dolgozni, különösen a nyomóigénybevételek tartományában. A nyomó-

igénybevételek tartományában a kompressziós triaxiális mérések azt mutatják, 

hogy a 1 - 3 síkon közel lineáris a változás, bár sokszor előfordul, hogy a labo-

ratóriumi mérési eredményeket a nyomóigénybevételek tartományában egyenes-

től kissé eltérő görbékkel nagyobb szorossággal lehet leírni. Ezért a Mohr-

Coulomb-féle lineáris közelítés (1900) 

   


  tg,tgB,Bc 





 

2
22

31 1
2

45  

 tgcc   

 

mellett számos törési határgörbe egyenlet született. Ezek pl.: 

 FAIRHURST szerint (1964): 

   (1-3)2 = a + b (2+3) 
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 HOBBS szerint (1964): 

   1-3 = c + a 3
b 

 MURREL szerint (1965): 

   1 = c + a 3
b 

 FRANKLIN szerint (1971): 

   1-3 = a (1+3)b 

 BIENIAWSKI szerint (1974): 

   1 = c (1 + 3/t)b 

 HOEK-BROWN szerint (1980): 

   (1 - 3)2 = m c 3 + s c
2 

 

ahol: a, b, m, s állandók. 

 A felsorolt tönkremeneteli határgörbe egyenletek mindegyike kompresz-

sziós triaxiális mérési eredmények közelítéséből nyeri paramétereit, a Mohr-féle 

tönkremeneteli kritérium alapján. 

 A Mohr-féle törési kritérium alkalmazásakor nemcsak az lényeges, hogy a 

nyomóigénybevételek tartományában a kompressziós triaxiális mérések ered-

ményeit milyen szorossággal közelítik a tönkremeneteli határgörbék. Az is fon-

tos, hogy a kísérletek alkalmával a tönkremeneteli felület állása hogyan egyezik 

a   síkon kijelölt felületállással. Ugyanis a   síkon egyrészt feszültsége-

ket, másrészt a feszültségekhez tartozó felület-állásokat ábrázolunk. A Mohr-

Coulomb tönkremeneteli határgörbe tökéletesen visszaadja a nyomó- igénybevé-

telek tartományában a tönkremeneteli felület állását (45°+/2) is. 

 A tönkremeneteli határgörbék meghatározásához kompressziós triaxiális 

mérési eredményekre (3 = 2  1) van szükség. Ezeket a mérési eredményeket 

ma már közepesen felszerelt kőzetmechanikai laboratóriumok is tudják produ-

kálni. Nagyobb szilárdságú (c , 100-150 MPa) kőzeteknél 3 = 2 = 20-30 
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MPa köpenynyomás nagyságrendet is kell tudni produkálni a triaxiális mérések-

nél. 

 A fenti tönkremeneteli határgörbéken túlmenően vannak olyanok is, ame-

lyek nem a Mohr-féle tönkremeneteli kritérium alapján állnak és mindhárom 

főfeszültséget (1  2  3) figyelembe veszik. Az ilyen határgörbékhez a 

triaxiális vizsgálatokon túlmenően biaxiális és polyaxiális vizsgálatokra ill. ezek 

eredményeire is szükség van. Ezeket a vizsgálati eredményeket viszont már csak 

igen jól felszerelt kőzetmechanikai laboratóriumok tudják produkálni. Ilyen ha-

tárgörbék pl. Lade, Wiebols-Cook, Mogi, Drucker-Prager-féle határgörbék. 

 Ha viszont arra gondolunk, hogy a laboratóriumi mérések során akármi-

lyen gondosan is járunk el, a kőzettömbre meghatározott tönkremeneteli határ-

görbe után valamilyen, mérésekkel többé-kevésbé alátámasztott becslés alkal-

mazása alapján jutunk a repedezett kőzettest tönkremeneteli határgörbéjéhez, 

akkor inkább biztonságosabb törési határgörbéket célszerű alkalmaznunk. 

 A Mohr-Coulomb féle tönkremeneteli határgörbe összeálló kőzeteknél  

(c  0, c  0) többé-kevésbé jó közelítés, szemcsés kőzetek (granulátumok) ese-

tében c = 0, c = 0 a  

1 = B 3, ill.  tg  

egyenlet nem közelítés, hanem törvény, a surlódás törvénye. Ha arra gondolunk, 

hogy a repedezett kőzettestben c mass /c  0. cmass/c  0 és a repedés-sűrűség 

növekedésével a belső ellenállásban egyre nagyobb szerep jut a surlódásnak, 

akkor a repedezett kőzettest tönkremenetelének leírására a Mohr-Coulomb féle 

határgörbét célszerű alkalmazni a nagyobb nyomóigénybevételek tartományá-

ban. 

 Nagyon fontos azonban a repedezett kőzettest tönkremenetelét helyesen 

leírni a kis nyomóigénybevételek és a húzóigénybevételek tartományában is, 

hiszen üregnyitás után a szabad üregfelület egyes szakaszain 

húzóigénybevételek, vagy kis nyomóigénybevételek jelentkezhetnek, amelyek a 
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repedezett kőzetkörnyezetben különösen  veszélyesek. A húzóigénybevételek   

(-t    0) ill. kis nyomóigénybevételek (0    c/8) tartományában, azaz    

-t    c/8 tartományban másodfokú tönkremeneteli határgörbe írja le helye-

sen a kőzettömb tönkremenetelét. 

 A kis nyomóigénybevételek és húzóigénybevételek tartományában célsze-

rű hiperbolikus tönkremeneteli határgörbét alkalmaznunk, mert a hiperbola szá-

rai csaknem egyenesek, így a nagy nyomóigénybevételek tartományában jól ösz-

szevethetők az eredmények a Mohr-Coulomb-féle határgörbével. A Bányászati 

és Geotechnikai Tanszéken olyan hiperbolikus tönkremeneteli határgörbét fej-

lesztettünk ki, amely a triaxiális húzószilárdság követelményeinek is megfelel. 

A hiperbolikus tönkremeneteli határgörbe egyenlete:  

t
22

t
2

t
222 /k),k2(tg)k(tg2tg    

ahol:  - az aszimptóták -tengellyel bezárt szöge, 

         t – húzószilárdság 

  - a hiperbola csúcsponti simulókörének sugara. 

 A tönkremeneteli határgörbét a 8.33. ábra mutatja. A határgörbe meghatá-

rozásához tehát három adat szükséges. Célszerűen nem a fenti adatokkal, hanem 

t, c, 1c vagy t, c k adatokkal határozzuk meg a határgörbét.  

 A 8.34. ábrán B=c/t=8 esetében látjuk a hiperbolikus tönkremeneteli 

határgörbéket. Az ábra mutatja, hogy a hiperbolikus határgörbék a lineáris- és a 

parabolikus határgörbék közötti sávban foglalnak helyet. A 8.35. ábrán 

B=c/t=12 esetében látjuk a hiperbolikus tönkremeneteli határgörbéket. Az áb-

ra mutatja, hogy a hiperbolikus határgörbék a lineáris- és a parabolikus határ-

görbék közötti sávban foglalnak helyet. Az ábrákról leolvasható, hogy a hiper-

bolikus határgörbéknek annál nagyobb tere van minél nagyobb B=c/t értéke. 

A határgörbe paraméterei, ill. a szoftver bemenő adatai a    síkon: t, 

c, 1c. A határgörbe meghatározására szolgáló szoftver a bemenő adatokon 
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túlmenően három kohéziót (c), három belső surlódási szöget () és a csúcsponti 

símuló kör átmérő és a húzószilárdság hányadosát írja ki. 

 A kiírt kohéziók: 

- c (min.) határgörbéihez tartozó, 

- c (közép) egytengelyű nyomószilárdsághoz tartozó Mohr-kör és 

a határgörbe közös érintőjének metszéspontja  = 0-nál 

- c (max.) a hiperbola aszimptótájának metszéspontja  = 0-nál 

A kiírt belső surlódási szögek: 

-  (min.) hiperbola aszimptótájának -tengellyel bezárt szöge, 

-  (közép) egytengelyű nyomószilárdság Mohr-köre és a határ-

görbe közös érintőjének -tengellyel bezárt szöge, 

-  (max.) a határgörbe érintőjének  = 0 helyen bezárt szöge a -

tengellyel. 

A bemenő adatoknak egymással összhangban kell lenniök. Ha ez nem így 

van azt a szoftver jelzi. A kőzettömbre jellemző, hogy általában 

  3231 0,3/   BBB ctc   

Tekintettel arra, hogy  = 0-nál B = 1, egyébként B  1, így kőzeteknél: 

31,4/   ctcB  

 A 8.36-8.37. ábrákon laboratóriumi mérési eredmények alapján meghatá-

rozott, kőzettömbre jellemző hiperbolikus és lineáris tönkremeneteli határgörbét 

látunk a   síkon 

)04,5B(,42
10B

MPa8
)150/E,GPa12E(,MPa80

t

cc









 

laboratóriumban meghatározott paraméterekhez tartozóan.  

 A hiperbolikus tönkremeneteli határgörbe egyenlete:  

MPa,,,, 4925272637770 22    
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A lineáris tönkremeneteli határgörbe egyenlete:  
0908217   ,MPa,,,  

A 1-3 síkon a lineáris tönkremeneteli határgörbe:  

00580 331   ,MPa,,  

 Laboratóriumban a ME módszerrel a triaxiális mérési eredményeken túl-

menően az alábbi példán bemutatott alapvető paramétereket határozzuk meg. A 

példa egy nagyszilárdságú, igen tömött, nehezen fúrható kőzettömbre jellemző, 

laboratóriumban meghatározott paramétereket adja az alábbiak szerint:   

testsűrűség  = 2,97 g/cm2 

rugalmassági modulus E = 32 GPa 

egytengelyű nyomószilárdság: c = 166,5 MPa 

rugalmassági modulus-nyomószilárdság hányados: E/c=192,2 

hózószilárdság: t=14,9 MPa 

Brinke-féle szám: B = c/t=11,2 

kohézió: c = 34,1 MPa 

belső surlódási szög: =46° 

szeizmikus (akusztikus) sebesség: Vpi = 6,3 km/s 

 Ezek azok a paraméterek amelyek felhasználásával a kőzettömbre és más 

paraméterek felhasználásával a repedezett kőzettestre vonatkozóan jellemző kő-

zetparamétereket ill. tönkremeneteli határgörbéket adhatunk meg.  

Amikor a Mohr-Coulomb, ill. hiperbolikus tönkremeneteli határgörbét a 

repedezett kőzettestre alkalmazzuk, akkor 

massmasscmassmasst c  ,,,  

paramétereket vesszük figyelembe, ahol: 

.1
tg

tg
,1,1,1 










 mass

c

masscmass

t

masst

c
c  
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8.5.3. A szilárdsági paraméterek (, c, c, t) redukciója 

 

 A laboratóriumban meghatározott, a kőzetblokkokra jellemző kőzetszi-

lárdsági paraméterek redukciójánál a repedezett kőzettestre  vonatkozóan olyan 

megoldást célszerű választani, amely megoldás „in situ” mérésekkel ellenőrizhe-

tő. A repedezett kőzettest belsejében tmass, cmass, cmass, mass kőzetszilárdsági 

paraméterek „in situ” nem mérhetők. A kőzetfe-szültségeken kívül „in situ” mó-

don csak a kőzetmasszívum statikus deformációs modulusa (Emass) mérhető. 

Ezért ennek felhasználásával célszerű a kőzettestre jellemző szilárdsági paramé-

tereket meghatároznmi. Ráadásul a mérhető Emass mellett a kőzettest szeizmikus 

átvilágításával a hely függvényében meghatározhatók a szeizmikus rugalmassá-

gi modulus (Eseis) értékei is. A kőzettömb minőségét jellemzi a E/c modulus 

viszonyszám, ennek megfelelő mérőszámot célszerű képezni a kőzettestre vo-

natkozóan is. Megvan tehát annak a lehetősége, hogy „in situ” mérésekkel el-

lenőrizhetően jussunk el a kőzettömb szilárdsági paramétereitől a kőzettest szi-

lárdsági paramétereihez, amely egy telephely értékelés végső célja 

geomechanikai szempontból. 

 A laboratóriumban , c, c, t szilárdsági paraméterek mellett a ME-

módszer szerint meghatározzuk a statikus rugalmassági modulus (E) és a dina-

mikus rugalmassági modulus (Ed) értékét is. Továbbá lehetőség van átvilágítá-

sos szeizmikus sebesség mérésekre is, amelyek során meghatározzák az „in situ” 

Vp mass ill. Eseis értékeit. 

 A 8.38. ábrán a felszín közvetlen közelében (mintegy 2-20 m  mélység-

ben) gránit és gneisz kőzetben (E  63 GPa) végzett mérési eredményeket tün-

tettük fel. A függőleges tengelyen az „in situ” mért alakváltozási modulus Emass 

és a laboratóriumban meghatározott statikus rugalmassági modulus hányadosa 

Emass/E szerepel, míg a vízszintes tengelyen a kőzetminőséget jellemző RQD. Az 

)(1 RQDR
E

Emass   
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redukciós tényező RQD = 0,6 – 1,0 (60 – 100 %) közötti intervallumban igen 

nagymértékben változik, R1 0,1-1,0. 

 A 8.38. ábra mérési eredményei jól közelíthetők 
n

mass RQD
E

E








100
%  

alakban általános parabolával. n=2-4-5 esetében is jó közelítést kapunk külön-

böző RQD intervallumokban. Ezt a 8.39. ábra mutatja.   

 A 8.40. ábra az „in situ” mért alakváltozási moduls (Emass) és az „in situ” 

meghatározott  szeizmikus rugalmassági modulus (Eseis) hányadosát mutatja 

RQD függvényében. Az 

)(2 RQDR
E
E

seis

mass   

redukciós tényező RQD = 0,1 – 0,6, (10 – 60 %) közötti intervallumban          

R2 0,1-0,3, RQD = 0,6-1,0, (60 – 100 %) intervallumban R2 0,1-1,0. A 8.41. 

ábrán Emass/Eseis mérési eredményeinek közelítését látjuk a fenti parabolákkal. 

Különböző RQD intervallumokban jó közelítéseket látunk. 

 A szóban forgó mérési eredmények kis külszín alatti mélységben történ-

tek, ezért a helyszíni szeizmikus mérési eredményeket az „in situ” kőzetfeszült-

ségek nagy mértékben nem befolyásolhatták. 

 A két ábra (8.38-8.40.)összehasonlítása alapján R1  R2, E  Eseiss, de E  

Eseis.  

 Bővebben foglalkozunk Emass kérdésével a 9.4. pontban. A mérési ered-

mények azt mutatják, hogy általában a kőzettest deformációs modulusa Emass  

1-25 GPa intervallumban változik. Emass többé-kevésbé korrelál E, RMR, GSI, 

RQD paraméterekkel. Általában RMR  GSI  20-50 intervallumban            

Emass  1 – 10 GPa, RMR  GSI  50 – 70 intervallumban  Emass  2 – 25 GPa.  

 Kőzetek laboratóriumi vizsgálatai azt mutatják, hogy nagy szilárdságú, 

igen nagy szilárdságú kőzeteknél (c  110 MPa) nagy modulus viszony-

számnál (E/c = 500) a laboratóriumi mérések E  55 GPa rugalmassági modu-
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lust mutatnak. Közepes és kis szilárdságú kőzeteknél (c = 55-110 MPa) köze-

pes modulus viszonyszámnál (200-500) a laboratóriumi mérések E = 11-55 GPa 

rugalmassági modulust mutatnak. Ezeknél a kőzeteknél, tehát a rugalmassági 

modulusok általában E  10 – 100 GPa intervallumban változnak. Ennek megfe-

lelően általában Emass/E  0,1 – 0,5 értékekkel kell számolnunk (RMR  GSI  

20-70).  

 Amennyiben rendelkezésünkre áll a laboratóriumi mintatesteken meghatá-

rozott dinamikus rugalmassági modulus (Ed) valamint a statikus rugalmassági 

modulus (E) és az „in situ” szeizmikus alakváltozási modulus (Eseis) értéke, ak-

kor 

dseismass EEEE   

vagy 

dseismass EEEE   

 Azaz 

EEvagyEE seisseiss   

 Nagy „in situ” primer feszültségeknél a repedezett kőzettestben Eseis  E is 

lehet a nagy feszültségek miatt. Általában Eseis értékét az „in situ” feszültségek-

nek megfelelően korrigálni szükséges a terheletlen állapotra annak érdekében, 

hogy Ed és Eseis összehasonlítható legyen.  

Így E’seis  E  Ed eredményre jutunk és a 

1 'R
E
'E

d

seis  

közelítő redukciós tényező segítségével számíthatjuk a repedezett kőzettest kö-

zelítő alakváltozási modulusát az alábbiak szerint: 

E
E
'EE'R'E

d

seis
mass   

 A repedezett kőzettestre így kapott közelítő alakváltozási modulust 

(E’mass) ellenőrizzük a szóban forgó rendelkezésre álló mérési eredményekkel és 

empírikus képletekkel (9.4. pont) és a megfelelő mértékben korrigálunk. 
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 Laboratóriumi mérések szerint kristályos, kemény kőzeteknél (E  15-50 

GPa) általában a dinamikus és a statikus rugalmasságú modulus  hányadosa  

Ed/E  1,5-3,0 közötti érték, ill. E/Ed  0,33-0,67. Másrészről a kőzetnyomás 

növekedés a terheletlen állapothoz képest (V1/V2)22 – kétszeres változást idéz-

het elő szeizmikus sebesség négyzetében. Amikor „in situ” szeizmikus átvilágí-

tással meghatározott szeizmikus alakváltozási modulust korrigáljuk E’
seis  0,5 

Eseis értékkel is számolhatunk. Így abban az esetben is, ha E  Eseiss, a redukciós 

tényező közelítő értékének minimuma 

350100 ,,
E
'E'R

d

seis   

 Tekintettel arra, hogy a kőzettömb minőségére jellemző az E/c ill. c/E 

hányados, célszerűen ezt a repedezett kőzettest minőségére kiterjesztve írhatjuk, 

hogy 

EE
c

mass

massc 
  

 Így a kőzettest egytengelyű nyomószilárdsága: 

1,  RR
E

E
cc

mass
massc   

 Végeredményben a redukciós tényező tehát: 

1
E

E
R mass  

 

 

 A kőzetrepedezettség magát a belső súrlódási szöget alig befolyásolja, 

ezért nem követünk el nagy hibát, ha mass   értékkel számolunk, de  mass . 

A repedezett kőzettestre jellemző további szilárdsági paraméterek az 

alábbiak szerint redukálhatók ill. számíthatók: 

     c mass = Rc 

     cmass  Rc 
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     t mass = Rt 

 A 8.36.-8.37. ábrához tartozó laboratóriumi paraméterekkel és a repede-

zett kőzettestre jellemző:  

RQD = 0,45, (45 %) 
                                                  RMR = 40 

 
minőségi indexek mellett  

15,0
E

ER mass   

redukciós tényező figyelembe vételével a repedezett kőzettestre jellemző szi-

lárdsági paraméterek:  

mass = 38° (B=4,20) 
cmass = 12 MPa 
tmass=1,2 MPa 

 A hiperbolikus és a lineáris tönkremeneteli határgörbéket a - síkon a 

repedezett kőzettestre vonatkozóan a 8.42-8.43. ábrák mutatják. A hiperbolikus 

tönkremeneteli határgörbe egyenlete:  

MPa,,,, 006755630 22    

 A lineáris tönkremeneteli határgörbe egyenlete: 

07809322   ,MPa,,,  

 A lineáris tönkremeneteli határgörbe egyenlete a 1-3 síkon 

026412 331   ,MPa,,  
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9. KORRELÁCIÓK A MÉRŐSZÁMOK KÖZÖTT 

 

 A repedezett kőzettest tagoltságának, a tagoltsági állapot leírására szolgá-

ló tárgyalt mérőszámok között korreláció kell legyen, hiszen ugyan más-más 

megközelítéssel, de lényegében ugyanazt kívánják jellemezni. Nagyon erős kap-

csolatokat azért nem kell várnunk, hiszen különböző számú paraméterekkel és 

filozófiával közelítik a mérőszámok a kőzettest geomechanikai minősíté-

sét.Egyes mérőszámok csak a tagoltság gyakoriságát, mások a gyakoriságon túl 

a tagoltság minőségét, míg megint más mérőszám a tagoltság állapotát is jellem-

zi. 

 

 9.1. RQD korrelációi 

 

 Az RQD természetéből adódik, hogy elég jó korreláció mutatkozik a leg-

hosszabb kivett magdarabok méretei és az RQD között. Ezt mutatja a 9.1. ábra. 

 Továbbá ha egy fúrólyukból származó magminták, vagy egy kőzetfalon 

egy nyomvonal menti megfigyelés alapján a diszkontinuitások mindegyike fel-

mérésre kerül, akkor megadható a diszkontinuitások átlagos távolsága (térköze): 

m
n

xxxxx n ,...321 
  

Ennek alapján az átlagos diszkontinuitás gyakoriság (frekvencia) 

1,1  m
x

  

PIERST és HUDSON (1976) szerint jó közelítéssel korrelációt találtak 

RQD- között az alábbi alakban 

  ][%;,11,0100 11,0   meRQD   

Az RQD- kapcsolatot mérési eredmények alapján a 9.2. ábrán lát-

juk.Valóban jó közelítéssel követi a görbe a mérési eredményeket. 
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Az természetesnek mondható, hogy adott területen korreláció van     

RQD-Ck (Kiruna faktor) között, hiszen mindkét mérőszám a repedéssűrűséget 

jellemzi és RQD bizonyos fokig része Ck-nek. 

Továbbá természetes az is, hogy adott területen korreláció van RQD-

RMR között, hiszen egyrészt RQD része RMR-nek, másrészt a repedéstávolság 

is része RMR-nek, ezért a repedéssűrűség nagy súllyal szerepel RMR-ben. Kü-

lönösen olyan fúrólyuk-szakaszokon, ahol c csak kis mértékben változik jó 

szorosságú korrelációt várhatunk RQD-RMR között, sőt RQD  RMR is lehet-

séges. 

Az RQD mint repedezettségi mutató korrelációt mutat a kompressziós 

hullám terjedési sebességével (Vp). Ha kőzetmasszívumban mért értéket (Vp 

mass), a laborban mért értékhez (Vpi) viszonyítjuk, akkor (Vp mass/Vpi)2 értékek 

elég jól korrelálnak RQD értékeivel. Ezt látjuk a 9.3. ábrán. 
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 9.2. RMR korrelációi 

 

 Tekintettel arra, hogy az RMR mellett a Q osztályozás is elterjedt a világ-

ban természetes törekvés volt, hogy kapcsolatot kerestek a két osztályozási 

módszer paraméterei (RMR-Q) között az alábbiak szerint: 

 A., BIENIAWSKI (1984) szerint: 

  RMR = 9 ln Q + 44, (r = 0,77). Ez Q = 1-nél RMR = 44-et jelent. 

 B., RUTLEDGE-PRESTON (1978) szerint: 

RMR = 5,9 ln Q + 43,  (r = 0,81). Ez Q = 1-nél RMR = 43-at jelent. 

 C., MORENO (1978) szerint: 

RMR = 5,4 ln Q + 55,2, (r = 0,55). Ez Q = 1-nél RMR = 55,2-t je-

lent. 

 D., CAMERON – CLARKE – BUDAVÁRI (1981): 

  RMR = 5 ln Q + 60,8. Ez Q = 1-nél RMR = 60,8-at jelent. 

E., ABAD et al. (1984) szerint: 

RMR = 10,5 ln Q + 41,8, (r = 0,66). Ez Q = 1-nél RMR 41,8-at je-

lent. 

 F., BARTON (1995) szerint: 

  RMR = 15 log Q + 50. Ez Q = 1-nél RMR = 50-et jelent. 

 A korrelációkat RMR-Q értékei között a 9.4. ábrán látjuk. 

 Az ábra mutatja, hogy nem túlságosan jó az RMR-Q korreláció, ezért is 

született több ajánlat (empírikus képlet) a kapcsolat leírására. Ennek oka az, 

hogy a két rendszer (RMR és Q) nem igazán ekvivalens. Az RMR-rendszer nem 

veszi figyelembe a kőzetnyomást, a Q-rendszer pedig a repedés orientációt és az 

egytengelyű nyomószilárdságot.  
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A korrelációt javítani lehet ha az RMR-rendszerből mellőzzük a repedési 

orientációt és a c-t, a Q-rendszerből pedig a kőzetnyomási feltételt. Így két mé-

rőszámot definiálhatunk Q helyett SRF nélküli N-számot és RMR helyett repe-

désorientáció és c nélküli RCR-számot. 

 RCR-N közötti korreláció 

RCR = 8 ln N + 30 

egyenlettel írható le a 9.5. ábra szerinti adatokkal 0,92 korrelációs együtthatóval. 

 GOEL után (1996) az alábbi példán mutatjuk be hogyan lehet a fenti 

egyenletet használni, hogy RMR-t Q-ból, ill. Q-t RMR-ből tudjunk számítani: 

 

 RMR paraméterek     Érték 

 

 - RQD      17 

 - Repedésköz     10 

 - Repedés állapot     20 

 - Talajvíz      10 

       RCR=57 

 - Egytengelyű nyomószilárdság    4 

 - Repedésorientáció    -12 

       RMR=49 

 Q-paraméterek    Érték 

 - RQD      80 

 - Jn         9 

 - Jr         3 

 - Ja         1 

       N = 26,66 

 - SRF       2,5 

      Q = N/SRF= 10,6 
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 RMR számítása Q-ból: 

  N = 26,66-nál  RCR = 56,26 

  RMR = 56,52 + 4 – 12 = 48,26 

 Q számítása RMR-ből: 

  RCR = 57-nél  N = 29,22 

  Q = 
SRF

N  11,68 

 Továbbá lényeges itt is rögzíteni, hogy a GSI megjelenésével 

  RMR  GSI 
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 9.3. Q korrelációi 

 

 Itt  a korrelációkat RMR korrelációin túl tárgyaljuk. 

 A 62 m fesztávú igen kis mélységű Gjovik (Norvégia) üregnél az NGI 

által végzett szeizmikus tomográfia adatai alapján 

skmQVp /,log5,3   

korreláció adódott. Itt a kőzetek egytengelyű nyomószilárdsága c  100 MPa 

körüli értékű volt.  Annak érdekében, hogy a fenti összefüggést általánosabban 

lehessen alkalmazni bevezették a 

,
100

c
c QQ 
  

mennyiséget, ahol  c – egytengelyű nyomószilárdság, MPa. 

 A Qc a Q-t 100 MPa-os egytengelyű nyomószilárdság szerint normalizál-

ja. Ezzel lehetővé teszi a jelentősebben eltérő szilárdságok esetében is a fenti 

összefüggés alkalmazását: 

Vp = 3,5 + log Qc 

 A Q – Vp – RQD korrelációját mutatja a 9.6. ábra. Az ábrán  (m-1) 

repedezettségi frekvencia értéke – amely RQD-hez kötődik – is fel van tüntetve. 

 A 9.7. ábrán Vp-Qc korrelációját látjuk a mélység (H) és a porozitás figye-

lembe  vételével.  Pl. Qc = 1-nél 1-30 % porozitás között Vp = 2-3,5 km/s, H = 

25-1000 m között 3,5-5,6 km/s. Ez azt jelenti, hogy Qc = 1 nagyon gyenge-

gyenge minőséghatáron is lehet nagy Vp-t mérni tömött kőzetek és nagy „in si-

tu” feszültségek esetén. Az ábra deformációs modulus (Emass) becslést is tartal-

maz, amellyel sokkal részletesebben az alábbiakban foglalkozunk. 



 156 

 



 157 

 



 158 

 

 

 

 9.4. Emass korrelációi 

 

 A repedezett kőzettestnek igen lényeges paramétere a deformációs modu-

lus (Emass). Ennek becslése többféle módszer alapján lehetséges, ezért itt ezeket a 

módszereket összefoglaljuk. Emass becsült értékei GPa-ban az alábbiak: 

 BIENIAWSKI szerint (1978): 

  Emass = 2 RMR – 100, (RMR  50). 

 SERAFIM-PEREIRA szerint (1983): 

  Emass = 10(RMR-10/40), (RMR  50) 

 NICHOLSON-BIENIAWSKI (1990) szerint: 

  Emass = E [0,0028 RMR2 + 0,9 exp (RMR/22,82)] 

 MITRI et al. és ASEF et al. (1994) szerint: 

  Emass = E [0,5 (1-(cos( RMR/100)))] 

 HOEK-BROWN (1997) szerint: 

  Emass = (c /100)0,5 10(GSI-10)/40 , (c  100 MPa) 

 BARTON szerint (1980): 

  Emass = 25 logQ, Q  1 

 BARTON (1995) szerint: 

  Emass = 10 Q1/3 

 Mért és a fenti képletekkel becsült deformációs modulus értékeket mutat a 

9.8. ábra. Általában a becslések nagyobb értékeket adnak mint a mért értékek. 

Az ábra adatai szürke és rózsaszín kvarcitdioritra és mészkőre vonatkoznak, ösz-

szesen 115 db adat áll rendelkezésre. Ezek paramétereinek átlagértékei az aláb-

biak: 
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  RMR = 52, (28 – 59) 

  GSI = 50, (23 – 60) 

  E = 30,6 GPa, (1,6 – 46,1 GPa) 

  Emass = 7,54 GPa, (1,11 – 13,5 GPa) 

  c = 105,1 MPa (18,6 – 137,5 MPa) 

  E/c = 291,1 

 

 A 9.9. ábrán Emass mérési eredményeket látunk és Emass-RMR és Emass-Q 

korrelációit. Ezekhez az adatokhoz elég jól illeszkednek az empírikus görbék. 

 Továbbá RMR és GSI alapján az alábbi összefüggések ismeretesek GPa-

ban: 

  Emass = 0,32 RMR – 8,65   Emass = 0,31 GSI – 8,12 

  Emass = 0,0005 RMR2,38   Emass = 0,0032 GSI1,92 

  Emass = 0,76 e0,04 RMR   Emass = 0,83 e0,09 GSI 

  Emass = 19,4 ln RMR-69   Emass = 15,5 ln GSI-53 

 

 A 9.10.-9.11. ábrákon Emass-GSI és Emass-RMR kapcsolatokat mutatunk be 

mérési eredmények alapján. Az ábrák nem túl szoros korrelációkat mutatnak. 

Ennek az az alapvető oka, hogy a deformációs modulus egyrészt alapvetően a 

laboratóriumban meghatározható rugalmassági modulus (E) függvénye, amelyet 

a fenti empírikus összefüggések nem vesznek figyelembe. 

 További Emass közelítések GPa-ban: 

  TRUNK-FLOSS (1991): 

  Emass = 0,075 RMR + 0,05 c + 0,06 E-2, c  [MPa] 

  Emass = 0,070 RQD + 0,05 c + 0,055 E-4, c  [MPa] 

 HÖNISCH (1993): 

  Emass = 0,72 E (RMR/100)2 

  Emass = 0,50 E (RQD%/100)2 



 160 

 Itt már helyesen Emass függvénye a laboratóriumban meghatározott rugal-

massági modulusnak (E) és a kőzetrepedezettséget RMR-el, vagy RQD-vel ve-

szik figyelembe. Ezek az empírikus képletek azt mutatják, hogy RMR  RQD. 

 A HÖNICH-féle képletek támaszkodnak leginkább a rugalmassági modu-

lusra (E) és azt mutatják, hogy 
2)100/(72,0/ RMREEmass   

2)100/%(50,0/ RQDEEmass   

 Itt  meg  kellene adni a Szerzőknek egy értelmezési tartományt, mert 

RMR = 100-nál, ill. RQD = 100-nál nem érvényesek az összefüggések, mert itt 

Emass/E = 1. 

 KAYABASI (2003) Emass számításánál a laboratóriumban meghatározott 

rugalmassági modulust (E), RQD értékét és a kőzet mállottsági fokát (WD) ve-

szi figyelekbe. WD értékei: 1, 2, 3, 4. WD = 1 a legkevésbé mállott, üde kőzetet, 

a WD = 4 legnagyobb mértékben mállott kőzetet jelöli. 

 KAYABSI szerint: 

   1811,1/)100/(135,0 WDRQDEEmass   

))]100/(1(19,0[42,332,4 RQDEWDEmass   

 Az Emass mérési eredmények közelítését a két empírikus képlettel a 9.12. 

ábrán látjuk. 

 A Kayabsi-féle empírikus képletek alapeleme a 

  WDRQDE /)100/1(   

ill. a továbbiakkal a 

  WDRQDE c /)1)(/(   

mennyiség. Ezek segítségével látjuk Emass mért értékeinek különböző közelítése-

it a 9.13. ábrán. 
5528,1)100/1)(/(001,0 



 


WD

RQDEE c
mass
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függvény képe a 9.14. ábrán látható, amely alapján E/c , RQD és WD alapján 

becsületjük a repedezett kőzettest deformációs modulusát. Az ábra mutatja, 

hogy kis rugalmassági modulus viszonyszám (E/c) esetében RQD alig változ-

tatja a kőzettest deformációs modulusát (Emass), míg nagy viszonyszám esetében 

RQD befolyása lényeges. 
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10. A MINŐSÍTÉSI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE  

 

 A létesítmény telephelyét állékonyság szempontjából akár földalatti üreg, 

akár pl. felszíni rézsű kőzetkörnyezetéről (10.1. ábra) van szó a repedezett-, 

vagy erősen repedezett kőzettest mechanikai viselkedése, tulajdonságai alapján 

lehet értékelni.A telephely geomechanikai értékelése szempontjából a végső cél 

a repedezett kőzettest szilárdsági paramétereinek, törési határgörbéinek megha-

tározása. Ezt szem előtt tartva a geomechanikai minősítések tárgyalt módszerei, 

ill. mutatószámai  

– RQD 

– Kiruna (Ck) 

– RMR 

– Q (Barton) 

– Hoek-Brown (GSI) 

– ME (Bányászati és Geotechnikai Tanszék) 

két nagy csoportba sorolhatók.  

Az egyik csoportban az RQD, Ck, RMR, Q indexek a repedezett kőzet-

test, repedés-sűrűségét, tagoltságát, egyes mérőszámok, mint az RMR és Q a 

repedezettség minőségét is jellemzik. Sőt a Q paraméter átmenetként is felfog-

ható a két csoport között, mert figyelembe veszi a primer feszültségeket és a 

víznyomást is.  

 A másik csoportba sorolható a Hoek-Brown- és a ME-módszer több az 

előbbieknél, mert ezek a módszerek laboratóriumi vizsgálatok alapján megadják 

a kőzettestekre jellemző szilárdsági paramétereket és a tönkremeneteli határgör-

béket, majd a kőzettest repedezettségét jellemző mutatószámok RQD, RMR  

GSI, E’seis/Ed, Emass/E segítségével a repedezett kőzettestre redukált szilárdsági 

paramétereket és tönkremeneteli határgörbéket adnak.  

 Az RQD-módszer rendkívül egyszerű, a kőzettagoltság egyik mérőszá-

ma. Hiányosságai ellenére alkalmazása széles körben elterjedt a világban, majd 



 169 

több összetettebb kőzettestet jellemző módszer (RMR, Q) elemévé is vált. Érté-

ke igen sok telephely esetében ismeretes, ezért új feladatok megoldásánál széles 

körű összehasonlítási alapra van lehetőség az alkalmazáskor.  

A fentiekre tekintettel minden esetben célszerű RQD-t meghatározni, 

azonban önmagában ez messze nem elegendő mérőszám a telephely jellemzésé-

re.  

 A Kiruna (Ck)-módszer valamivel összetettebb mind az RQD, de nem 

bonyolult módszer. Ez a módszer teljesebb mértékben feldolgozza a 

fúrómaganyagot, ezért mint tagoltsági jellemző megbízhatóbb paraméter az 

RQD-nél. HANSÁGI továbbá a Ck tényezőt nemcsak a tagoltság jellemzésére 

használja, hanem alkalmasnak tartja segítségével a kőzettest egytengelyű nyo-

mószilárdságát is megbecsülni (cmass  Ck c). Ez a közelítés azonban nem fo-

gadható el, mert nincsen semmilyen alapja.  

A fentiekre tekintettel minden esetben célszerű a Ck-faktort meghatározni, 

mert a fúrólyuk mentén finomabban jellemzi a tagoltság-sűrűség változását mint 

RQD, főleg kis értékeknél (RQD<30 %).  

 Az RMR-módszer összesen hat tényező összegezett pontszáma alapján 

ad jellemzőt a repedezett kőzettest állapotára. Ezek közül az egyik a laboratóri-

umban meghatározott egytengelyű nyomószilárdság, továbbá a tagoltságot egy-

részt RQD-vel jellemzi, másrészt repedés távolságokkal és repedés minőséggel, 

vízhozzáfolyással is számol. A diszkontinuitásokat tehát sokkal teljesebben ve-

szi figyelembe mint akár az RQD, akár a Kiruna-módszer. A Hoek-Brown mód-

szer megjelenésével (1980) az RMR módszer felértékelődött, hiszen kezdetben 

RMR segítségével redukálták a kőzettömb szilárdsági paramétereit a repedezett 

kőzettest paramétereire. Később a GSI bevezetésével (1994) viszont ez a mono-

pólium megszűnt.  

A továbbiakban célszerűbb az egyszerűbben meghatározható GSI-t meg-

határozni és ha szükséges GSIRMR-el számolni, mert számos telephelyet mi-

nősítettek már e módszer segítségével. 
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 A Q-módszer is széles körben elterjedt, főleg Skandináviában, ahol ke-

mény, szilárd kőzetkörülmények között igen sok, különböző célú, nagyméretű 

földalatti üreget létesítettek. Amíg RQD és RMR 0-100-as skálán jellemzi a kő-

zettest tagoltságát, addig a Q-index 0,01-1000-es skálán, egészen más filozófia 

alapján jellemzi a kőzettest minőségét. Ennek ellenére elég jól összehasonlítható 

a másik két jellemzővel. Pl. Q=1 érték RMR  50-t, RQD45 %-ot jelent. A Q 

indexnek is egyik alapeleme az RQD.  

A Q index pontos meghatározása egyrészt nagy gyakorlatot, másrészt a 

víznyomás és az , „in situ” primer feszültségek ismeretét tételezi fel, ezért köz-

vetlen meghatározása nehézkes. A korrelációk Q(RQD), Q(RMR), Q(Emass), 

Q(Vpmass) segítségével azonban minden esetben célszerű meghatározni értékét, 

hiszen igen sok nagyméretű üreg kőzetkörnyezetét jellemezték már ezzel a mu-

tatóval.   

 RQD-, Ck-, Q-, RMR-, GSI-mutatók mindannyian a kőzettest repedezett-

ségét jellemző mutatók, így korrelációban kell legyenek egymással. Ugyanakkor 

mivel ezek a mutatók egymástól különböző paraméterek alapján születnek, ezért 

csak többé-kevésbé jó korrelációkkal számolhatunk. Az RQD-index része RMR-

nek, Q-nak, sőt rejtve Ck-nak is, így természetes RMR  GSI-RQD, Q-RQD, Ck-

RQD indexek korrelációja, RQD-n keresztül pedig mindegyik szóban forgó in-

dex korrelációja egymással.  

 A korrelációk kérdésével is részletesen foglalkoztunk, külön fejezetben a 

repedezett kőzettest deformációs modulusával (Emass) ill.  korrelációival. Ennek 

azért van jelentősége, mert a kőzettest szilárdsági jellemzői (Emass, cmass, cmass, 

tmass, mass) közül „in situ” egyedül Emass mérhető. A számos empirikus képlet 

közül elsősorban Emass(E) alakú megoldások érdemelnek kitüntetett figyelmet.  

 A telephely geomechanikai minősítése szempontjából a Hoek-Brown 

módszer (1980) megjelenésével fordulat következett be. A fentebb tárgyalt 

módszerek vagy csak tisztán a kőzettest repedezettségi jellemzőit adják (RQD, 

Ck) vagy labor és „in situ” mérési eredményeket is figyelembe vesznek (RMR, 
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Q), de szilárdsági paramétereket, tönkremeneteli határgörbéket a repedezett kő-

zettestre nem adnak. A Hoek-Brown módszer viszont laboratóriumi triaxiális 

szilárdsági vizsgálatok alapján a kőzettömbre jellemző tönkremeneteli határgör-

bét állapít meg, majd RMR, később a GSI segítségével, a repedezett kőzettestre 

vonatkozóan is megadja a tönkremeneteli határgörbét. Ez valóban a repedezett 

kőzettest teljesebb és minőségileg más geomechanikai minősítése.  

A Hoek-Brown-módszer az egytengelyű nyomószilárdság redukciós té-

nyezőjét különböző méretű laboratóriumi mintatesteken kapott egytengelyű 

nyomószilárdság mért értékeiből vezeti le. A mért eredmények azonban nem-

csak a kőzet mikrorepedezettségével vannak függvénykapcsolatban, hanem az 

un. véglaphatással is. (Ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozik: Somosvári, Zs.: 

Geomechanika I. Tankönyvkiadó, Bp., 1987. 194-215. old.). A laboratóriumi 

próbatestek mérési eredményeiből a repedezettség hatására vonatkozó pontos 

következtetéseket ezért nem lehet levonni. Másrészről túl nagy az extrapolációs 

ugrás is, ha laboratóriumi méretű bármilyen nagy mintatestek és egy nagyméretű 

üreg kőzetkörnyezetének méreteire gondolunk. Ezért azt mondhatjuk, hogy a 

Hoek-Brown-módszer redukciói csak nagyvonalú becslésre alkalmasak. Egyéb-

ként a Szerzők is általában becslésről (Practical Estimates of Rock Mass 

Strength) beszélnek. 

 A Hoek-Brown módszernél a repedezett kőzettest szilárdsági paraméterei 

a GSI függvényében:  

GSI 
c

cmass


  

c

massc


 
mass  tgmass 

90 0,60-0,80 0,15-0,17 31-55 0,60-1,43 
70 0,22-0,40 0,07-0,08 28-48 0,53-1,11 
50 0,10-0,25 0,038-0,055 25-43 0,47-0,93 
30 0,07-0,15 0,025-0,040 21-37 0,38-0,75 
 

 A paraméterek relatív változása a GSI függvényében az alábbiak szerint 

alakul:  
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GSI 
90)/(

/

ccmass

ccmass


  

90)/c(
/c

cmass

cmass


  

90
0

0

)( mass

mass






  

90)(tg
tg

mass

mass


  

90 1,0-1,0 1-1 1,0-1,0 1,0-1,0 
70 0,37-0,5 0,47-0,47 0,90-0,87 0,88-0,78 
50 0,17-0,31 0,25-0,32 0,81-0,78 0,78-0,65 
30 0,12-0,19 0,17-0,23 0,68-0,67 0,63-0,52 
 

A redukció mértéke tehát:  

– az egytengelyű nyomószilárdságnál (cmass) a legnagyobb,  

– a kohéziónál (cmass) kisebb,  

– és legkisebb a belső surlódási szögnél (tgmass) 

Ez a sorrend helytelen, hiszen a repedezettség legnagyobb mértékben a 

húzószilárdságot és a kohéziót, majd az egytengelyű nyomószilárdságot, végül 

pedig a belső surlódási szöget redukálja. Így a repedezett kőzettest paraméterei e 

módszernél bizonyos fokig függetlenednek egymástól, holott a kohézió, egyten-

gelyű nyomószilárdság, belső surlódási szög szoros összefüggésben kell legye-

nek egymással.  

 A repedezett kőzettestre redukált szóban forgó paraméter értékek azért 

sem meggyőzőek, mert  a repedezett kőzetmasszívumban nem lehet ezeket a pa-

ramétereket „in situ” megmérni, ezért nincs mód a mérésekkel való ellenőrzésre. 

 Továbbá a Hoek-Brown-módszer nem kezeli a húzófeszültségek tartomá-

nyában a tönkremeneteli határgörbét ill. a húzószilárdságot. A kőzettömb tönk-

remeneteli határgörbéjének nem paramétere a húzószilárdság, hanem a tönkre-

meneteli határgörbét csupán a kompressziós triaxiális vizsgálatok eredményei 

határozzák meg. Ezért a törési határgörbe a húzóigénybevételek tartományában 

pontatlan. Lehet ugyan húzószilárdságot (t) számolni a határgörbéből, de ez a 

kőzettömbre vonatkozóan sem mért érték.  

 Kimutatható, hogy az mi- Hoek-Brown-paraméter  

B
Bmi

1
 , 
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ahol: B=c/t. 

 Tekintettel arra, hogy általában B  7-30, ezért közelítőleg mi  B. A 

Hoek-Brown-módszer azonban mi értékét kizárólag a kompressziós triaxiális 

vizsgálatok eredményeiből és nem a Brinke-számból, a húzószilárdság alapján 

nyeri. Ezért aztán a Szerzők pl. gránitok esetére mi=33, granodioritokra mi=30 

értékeket adnak, holott a Brinke-féle szám alapján ezeknél a kőzeteknél mi  8-

10 is lehet. Ez a hiba is azért van, mert a módszer nem kezeli a húzószilárdságot, 

ill. a Brinke-számot.  

 További hiányosság, hogy e módszernek a kőzettömb rugalmassági mo-

dulusa nem paramétere, pedig ez alapvetően fontos kőzetjellemző és nem para-

métere a módszernek a repedezett kőzettest deformációs modulusa sem. 

 A Hoek-Brown módszer azzal, hogy laboratóriumi kompressziós triaxiális 

mérések alapján a kőzettömbre tönkremeneteli határgörbét számít, majd a GSI 

repedezettségi mutató segítségével repedezett kőzettest tönkremeneteli határgör-

béjére becslést ad teljes geomechanikai értékelését adja a repedezett kőzettest 

minőségének a felsorolt hiányosságok mellett.  

 A ME (Bányászati és Geotechnikai Tanszék) módszer hasonlóan jár el 

mint a Hoek-Brown módszer, de egyrészt kiküszöböli a korábbi módszer felso- 

rolt hibáit, másrészt szélesebb, megbízhatóbb alapokra helyezi a kőzettömb szi-

lárdsági paramétereinek redukcióját a repedezett kőzettestre. 

 A ME módszer a kőzettömbre jellemző rugalmassági modulusnak (E) és a 

dinamikus rugalmassági modulusnak (Ed), valamint a repedezett kőzettestre jel-

lemző szeizmikus alakváltozási modulusnak (Eseis) és a statikus alakváltozási 

modulusnak (Emas) is figyelmet szentel, ill. ezen paraméterek mérési eredmé-

nyeit Ed/E’seis, Emass/E alakban számításainál felhasználja. Ezzel biztosabb ala-

pokra helyezi a kőzettömbre jellemző kőzetparaméterek redukcióját a repedezett 

kőzettest kőzetparamétereire vonatkozóan.  

 A ME módszer a kőzettömb kompressziós triaxiális mérési eredményei 

mellett továbbá a húzószilárdságot (t) is méri és hiperbolikus tönkremeneteli 
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határgörbét határoz meg ezen mérési eredmények segítségével. Azaz mind húzó-

, mind a kis nyomó-, mind a nagy nyomó-feszültségek tartományában kezeli a 

kőzetszilárdságokat ez a módszer.  

 Végeredményben azt kell mondanunk, hogy legteljesebb mértékben a leg-

több labor és „in situ” mérhető kőzetparamétert felhasználó ME-módszer adja a 

repedezett kőzettest geomechanikai minősítését.  

Ugyanakkor mindig érdemes az RQD és GSI mérőszámokat meghatároz-

ni, mert ezek ismerete segíti egyrészt a ME módszert, másrészt pedig a korrelá-

ciós összefüggések segítségével RMR és Q mérőszámok meghatározhatók. Az 

RQD, GSI, RMR, Q mérőszámok ismeretében igen sok nagyméretű földalatti 

üregnyitás kőzetkörülményei összehasonlíthatók egymással. Ha ezt tartjuk szem 

előtt, akkor a legteljesebb mértékben figyelembe tudjuk venni a korábbi elméleti 

eredményeket és gyakorlati tapasztalatokat.  

 

 

 

 

 

        Dr. Somosvári Zsolt  
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