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Mérnökgeológia

1. Előadás

Szepesházi Róbert
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Mérnöki létesítmények geotechnikai előkészítése

Geológiai információk

Általános felépítés, geológiai történet

Domináns képződmények tulajdonságai

Tagoltság (vetődések)

Feszültségviszonyok, feszültségtörténet

Földrengés

Felszín alatti vizek (hidrogeológia)
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A Földkéreg 

ásványainak 

fő elemei
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Az ásványok tulajdonságai

• szín, karcszín, átlátszóság, fénytörés

• keménység, törési- és hasadási viselkedés

• kémiai összetétel, kristályszerkezet

• hézagosság, vízfelvevő képesség, időállóság, 

• sűrűség

• fajhő és egyéb termikus

• vezetőképesség és más elektromos jellemzők
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Szilikátok fő jellemzői
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Ásványok meghatározása

Hagyományos 

vizsgálatok  

• makroszkópos

vizsgálat

• vegyi összetétel

meghatározása

• mikroszkópos

vizsgálat

Újabb             

módszerek

• röntgensugaras

vizsgálat

• differenciál termo

analízis

• elektronmikroszkópos

vizsgálat
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Magmás 

kőzetek 

keletkezése
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Üledékes kőzetek keletkezési környezetei
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Metamorfózis színterei és típusai
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A metamorfózis típusai és eredményei

• kontakt 

(termális) 

• kataklasztos 

(nyírási)

• betemetődéses 

(rétegterheléses) 

• regionális 

(dinamotermális)

• tömörödés 

• cementálódás

• átkristályosodás

• palásság (foliáció)

• irányítottság (lineáció)

• dolomitosodás
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A kőzetek gyakorisága

A Földkéreg felső 15 km vastag héja A Föld felszíne Magyarország felszíne

  magmás   üledékes   átalakult
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Kőzetek osztályozási rendszere – MSZ EN 14689-1



15

Kőzetek tulajdonságai

• eredet, keletkezés, előfordulás 

• ásványi és vegyi összetétel

• ősmaradványok, kövületek

• szerkezet, rétegzettség, palásság 

• szövet, szemcseméret, szemcsealak

• mállási hajlam, vízfelvevő képesség, időállóság

• porozitás 

• szilárdság, kopásállóság 

• szín
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A fontosabb magmás kőzetek 

neve, szövete, összetétele, színe és SiO2-tartalma
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Fontosabb magmás kőzetek néhány jellemzője

• Gránit

mélységi, savanyú (70 % SiO2), durvaszemcsés, világos színű, 

Mecsek, Velencei hg., 

építő-, burkoló- és díszítőkő, szoborkő

• Riolit

kiömlési, savanyú, finomszemcsés, világos

Tokaj, Mátraalja, Bükk, Mecsek, 

építőanyag (lábazat, szegélykő, támfal), út- és vasútépítés (zúzottkő)

speciális változatok: horzsakő (porózus), obszidián (üveges), perlit (gömbös)

• Andezit

kiömlési, semleges, finomszemcsés, változó színű

Börzsöny, Cserhát, Mátra, Tokaj, Visegrád, Velencei hg., Mecsek 

út-, vasút- és vízépítés 

• Bazalt

kiömlési, bázisos, finomszemcsés, sötétszínű, orgonasípok, hólyagos változat

Balaton-felvidék, Salgótarján, 

út-, vasút- és vízépítésben zúzottkőként, kockakőként

• Tufák
riolittufa: Eger, pincék, omlások, vízfelvétellel felpuhulás, várfalak,  

andezittufa: Visegrádi hg., várfalak, változó méretű kőzetdarabok és szilárdság

bazalttufa: Balaton-felvidék, Somoskő, változó szilárdság, bazalt- és mészkődarabok, 
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Fontosabb összeálló törmelékes kőzetek

• Breccsa
2 mm-nél nagyobb, szögletes kőzettörmelék változatos kötőanyagokkal 
Budai hg.: mészkőbreccsák 

• Konglomerátum
2 mm-nél nagyobb, lekerekedett kőzettörmelék változatos kötőanyagokkal 
homokkőhöz hasonló
építőanyag is lehet

• Homokkő
gyakori, érdes felületű, változatos színű, szemcseanyagú, kötésű szilárdságú lehet, 
Balaton-felvidék (permi vörös hkő), Budai hg. (hárshegyi hkő) 
Alföld, Kisalföld, Balaton-környék, Pécs( pannon hkő)    
lábazat, támfal, falazat, térburkolat, 
szénhidrogéntároló 

• Lösz
szélhordta, iszapméretű szemcsék, meszes, függőleges makrópórusos, roskadékony
kvarc, földpát anyagú, csigák,löszbabák
típusos-, infúziós-, lejtőlösz, agyagos lösz
Dunántúl, Duna-part, 
pincék

• Agyagkő, iszapkő, aleurit

iszap-agyagszemcsék vörös-fekete színű, laminált

Mecsek (Bátapáti - atomhulladék))

Kötés:

kovás, 

vasas, 

karbonátos, 

agyagos  
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Fontosabb vegyi üledékes kőzetek
• Mészkövek 

CaCo3

karbonátos szemcsék + cementáló anyag + bioklasztok 
keletkezés: tenger: ár-apálysíkság, tengerparti homokdomb, lagúna, self, mélytenger, 

édesvizek: tavak, források 
mérnöki osztályozás:: tömött: tengeri, finomszemcsés, sokféle szín, rétegzett, pados, 

karsztosodás (Aggtelek, Bp.) 
eocén, triász, jura, kréta hegyvidékeinkben, tardosi kő, 
burkolatok, cementgyártás, 

durva: tengeri, durvaszemcsés (ooidos), sárga és fehér,  
miocén (bádeni – szarmata)
Bp. körüli bányákból fontos építőkő, de mállik

forrásvízi: krémszínű, 
pleisztocén, holocén 
Várhegy, Süttő, Országház 

• Dolomit
(Ca,Mg)Co3

tengeri eredetű, változatos színű, rideg, repedezett, mállékony,  sósavra nem reagál
karsztosodik, 
hazánkban gyakori,
felhasználása: murva (útépítés, kohászat) , por (vakolat, súroló)

• Márga
mész és agyag keveréke, színe sárgától szürkéig, 
szilárdsága a mésztartalommal javul, az agyagosabb csúszásveszélye
Budai hg. És más hegyek (Mecsek)
cement-alapanyag

Keletkezési mód:

oldatképződés

, 

telítődés, 

kiválás, 
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Fontosabb metamorf kőzetek néhány jellemzője

• Gneisz 

közepes vagy nagyfokú metamorfózissal gránitból vagy agyagkőből keletkezett,
szabálytalan rétegesség-sávosság, ásványszemcséi szem alakúak vagy lencsések, 
főleg földpátokból és kvarcból, de vannak benne amfibolok és piroxének, Szürkés és vörös, 
burkolókőként használják, Magyarországon Sopron környékén lelhető fel. 

• Márvány

nagyfokú metamorfózissal mészkőből keletkezett. Kémiai összetételét tekintve: CaCO3,
az anyakőzet "szennyeződéseinek" megfelelően sokféle színű (fehér, barna, zöld, kék, fekete) 
viszonylag puha, a felületét gyenge ásványi ill. erős szervetlen savak is marják, oldják, 
építőipari felhasználása gyakori, viszonylag könnyű karbantartani, de rendszeresen ápolni kell.

• Agyagpala

kisfokú metamorfizálódással agyagból keletkezett, kemény, palás, vékony lemezekre hasad, 
finomszemű,  a színe különféle lehet, gyakori a szürke,
egyes fajtáiból égetéssel tetőfedő palát gyártanak, 
a Bükk-ben és a Balaton-felvidéken fordul elő.

• Kvarcit 

közepes vagy nagyfokú metamorfózissal homokos kőzetekből keletkezett,
uralkodó ásványa a kvarc, de vannak benne földpátok és csillámok is,
könnyed, világos csillogás jellemzi, lehet fehér, aranysárga, rózsaszín és a természetes zöld is, 
kemény, kopás- és fagy-álló, járólapokat készítenek belőle, Sopron mellett fordul elő. 

• Milonit

kataklasztos metamorfózissal, nyírási, törési zónák mentén plasztikus deformációval jött létre, 
nagyon kemény, de anyagát a teljes kőzeten átható, finom szemcséjű foliáció jellemzi, 
mechanikai hatásra a szemcseméret csökken, a nyírás felaprózza a kőzetanyagot, 
csúszásveszélyes lesz. 
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Földtani formáció, kőzettest, tagoltság, kőzettömb,minta
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A főbb kőzettömeg szerkezetének és tömbalakok leírására szolgáló kifejezések 

Megnevezés Ábra Leírás 

a)  

Poliéderes  

tömbök 
 

Szabálytalan tagoló felületek szabályozott rajokba 

rendeződés nélkül és csekély folytonossággal 

b)  

Táblás  

tömbök 
 

Párhuzamos tagoló felületek egy uralkodó raja (1), például 

réteglapok, egyéb nem folytonos elválásokkal; a tömbök 

vastagsága sokkal kisebb, mint a hosszuk és szélességük 

c)  

Hasábalakú 

tömbök 

 

Két uralkodó, egymásra közel merőleges tagoló felületek raja 

(1 és 2), és egy harmadik, szabálytalan raj, a tömbök vastag-

sága sokkal kisebb, mint a hosszúságuk és szélességük 

d)  

Egyenméretű  

tömbök 
 

Három uralkodó, közelítőleg egymásra merőleges tagoló 

felületek raja (1, 2 és 3), esetenként szabálytalan 

elválásokkal egydimenziós tömböket eredményezve 

e)  

Ferdeszögű  

tömbök 

 

Három (vagy több) uralkodó, következetesen ferdeszögű 

tagoló felületek raja (1, 2 és 3), ferde alakú egydimenziós 

tömböket alkotva 

f)  

Oszlopos  

tömbök 

 

Több, általában háromnál több párhuzamos tagoltsági raj   

(1, 2, 3, 4, 5), általában szabálytalan elválásokkal keresz-

tezve; a hossz nagyobb, mint az egyéb méretek. 
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Kőzettestek tagoltságának jellemzése

• dőlés, dőlésirány,

• tagoltságköz,

• kőzettömb alakja, mérete,

• tagolófelületek folytonossága, érdessége,

• tagoltsági rés tágassága, kitöltöttsége,

• vízbeszivárgás a tagoltsági résbe.
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Kohézió

c = 3,625 ∙ RMR                      [kPa]

Súrlódási szög

j = 25 ∙ (1 + 0,01 ∙ RMR)   ha RMR > 20

j = 1,5 ∙ RMR   

ha RMR < 20

Rugalmassági modulus     

Em = 10(RMR-10)/40 ∙ √(sc/100)     [GPa]
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mi és ép kőzet jellemzője
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karak-

terisztikus 

rugalmassági 

modulus

 karak-

terisztikus 

nyomó-

szilárdság

fúrás 

alapján 

felvett                        

tagoltsági 

érték

Görög 

(2008) 

szerinti 

szilárdsági 

index

GSI-ből 

számított 

Bieniawski-

index

GSI             

alapján                       

Görög 

(2008) 

szerint

SZR-

javas-

lat

GSI                   

alapján                     

Görög 

(2008) 

szerint

RMR                 

alapján              

Bieniawski 

(1989) 

szerint (?)

SZR-

javas-

lat

GSI                          

alapján                     

Görög 

(2008) 

szerint

RMR                             

alapján                     

Bieniawski 

(1989) 

szerint (?)

SZR-

javas-

lat

E sc RQD GSI RMR Eátl  Emin  

MPa MPa % - -

jó 4 000 25 70 40 45 1 000 200 400 300 45 36 36 200 160 150

gyenge 3 000 20 50 20 25 300 60 120 100 37 31 30 80 90 80

E j 
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kPaMPa

belső súrlódási szög 

kőzettest mechanikai jellemzői

kohézió

RQD                

alapján                    

Zhang és 

Einstein 

(2004) szerint

réteg 

meg-

neve-

zése

budai 

márga

kőzettömb                 

mechanikai jellemzői

kőzettest                                  

tagoltsági jellemzői alakváltozási modulus
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