
A kõzetek pórusaiban, repedéseiben található ter-
mészetes, mai néven földtani vízkészlet a természetes
statikus és a természetes dinamikus készletbõl tevõdik
össze. A természetes statikus vízkészlet az a vízmennyi-
ség, ami adott idõben a kõzetek (az összlet) pórus térfo-
gatát kitölti [4].

A természetes dinamikus vízkészlet az a statikus víz-
készlet változása nélküli vízmennyiség, ami egy adott te-
rületen idõegység alatt átáramlik, az adott térbõl a stati-
kus készlet csökkenése nélkül kitermelhetõ (csapolha-
tó), mivel vele azonos mennyiség a területen után-
pótlódik. (Csapadékból beszivárgás, avagy más terület-
rõl való beáramlás útján).

A természetes statikus és a természetes dinamikus
vízkészlet elvileg kitermelhetõ és nem kitermelhetõ víz-
készletre osztható.

A statikus vízkészlet természetes vagy mesterséges
megcsapolás során gravitációs, konszolidációs és rugal-
mas vízkészlet formájában távozhat a tároló kõzettérbõl.

A rétegvízszintek (nyomások) csökkenésével a sem-
leges feszültség csökken, azzal  megegyezõ értékkel a
hatékony feszültség növekszik. A feszültségváltozás ha-
tására részben rugalmas, részben maradó alakváltozás
jön létre, ami a kõzetbõl az alakváltozás térfogatával
egyezõ mennyiségû vizet présel ki. 

A hatékony feszültségnövekedés által okozott hézag-
tényezõ-csökkenés (e) miatt a laza üledékes kõzetbõl
konszolidációs vízkészlet préselõdik ki, aminek fajlagos
értéke azonos a tömörödés mértékével. A kõzet és a
(víz?) rugalmas alakváltozása közben a rugalmas vízkész-
let (részben) préselõdik ki.

A konszolidáció hatására a rétegekbõl eltávozó víz-
mennyiség a felszínközeli rétegekben (külfejtési mély-

ség) nagyságrenddel nagyobb, mint a rugalmas vízkész-
letváltozás. Az agyagrétegekbõl fajlagosan több – 4-8-
szorosan – konszolidációs vízkészlet távozik mint a ho-
mokból.

A konszolidáció és a rugalmas térfogatváltozás ha-
tására a rétegekbõl távozó vízmennyiségnek megfele-
lõen a megcsapolt víztárolórétegek tömörödnek, ami
bizonyos idõ után a felszín süllyedését eredményezi. A
fedü alakváltozás mértékében a rugalmas vízkész-
letváltozásnak általában minimális hatása van, a fel-
színsüllyedést döntõ részben a konszolidációs vízkész-
letváltozás okozza.

A rétegvízszintek csökkenésének hatására bekövet-
kezett tömörödést – fedü, ill. külszíni süllyedést – szokás
konszolidációnak nevezni. A konszolidáció sebességére
felírható általános egyenlet: 

ahol k a tömörödõ réteg szivárgási tényezõje, Dh(t) a
vízszintváltozás idõbeli alakulása és mo a szivárgási út
hossza.

A felírt mozgásegyenlet alapján látható, hogy a kon-
szolidáció idõfolyamatát a vízszintcsökkenés idõbeli ala-
kulásán kívül, mint anyagjellemzõ, a kõzet szivárgási té-
nyezõje és az adott réteg vastagsága (mo) is befolyásolja.
A konszolidáció idõtartama ugyancsak ezektõl a ténye-
zõktõl függ. 

A konszolidáció a szivárgó vízmozgás kialakulásával
indul meg. Az elmozdulás rétegenként akkor következik
be, ha a tényleges  
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A rétegvízszint-csökkenés és felszínsüllyedés kapcsolatáról
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A visontai külfejtések átlagos depresszió és mért felszínsüllyedési adatai alapján a ko-
rábbi kutatások olyan eredményt adtak [1], hogy a  zérus felszínsüllyedéshez, illetõleg a
süllyedés megindulásához tartozó kritikus depresszió DhKrit=15-20 vízoszlop méter
(1,5-2,0 bar). Ezen adatok alapján a felszínsüllyedés megindulásának késleltetési ideje
4-5 év. Ezen eredmények értékelésénél meg kell azonban jegyezni, hogy az adatsorok el-
sõ mért értékei s=20-30 mm süllyedések voltak. Ezért lehetséges, hogy a felszínmozgá-
sok (s>0) már kisebb depresszió értékeknél és 4-5 évnél rövidebb idõ alatt indultak meg. 

Jelen tanulmány a Mátrai Erõmû Rt. (Visonta) bükkábrányi külfejtés víztelení-
tésénél mért adatok elemzése során kapott eredményeket mutatja be. A víztelenítés indu-
lásával párhuzamosan kezdõdtek a felszínsüllyedési mérések és ebbõl adódóan a méré-
sek a süllyedési folyamat indulását is regisztrálták. Az eredmények értékelése során az
adódott, hogy a bükkábrányi területen a felszínsüllyedés a 4-8 vízoszlopméter depresszió
(0,4-0,8 bar) elérése után már megindul. A felszíni mozgások megindulásának (s>0)
feltétele kisebb telepmélységnél 0,03-0,04 v.o.m/v.o.m. depresszió, nagyobb telepmélység-
nél 0,08-0,10 v.o.m/v.o.m depresszió lehet. Az s=10 mm süllyedés a vizsgált területen ál-
talában 0,05-0,10 v.o.m/v.o.m depresszióhoz kötött, egyes mérések alapján csak 0,15-
0,20 v.o.m/v.o.m depresszió eredményezett 10 mm-nél nagyobb (s>10 mm) felszínsüly-
lyedést.
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hidraulikus gradiens nagyobb, mint a szivárgás megindu-
lásához tartozó io küszöbgradiens

i - i0 > 0

A kõzetek (rétegek) küszöbgradiense, mint anyagjel-
lemzõ, igen változó érték. A homokok i0 értéke általá-
ban zérus körüli érték. Az agyagos/agyag rétegben szél-
sõ esetben még 30 m/m érték is lehet. 

A konszolidáció mértéke a mindenkori rétegadottsá-
gok függvényében becsülhetõ a Dp=Dh . ρ . g vízszint-
csökkenéssel érintett kõzetréteg aktuális mi vastagságá-
nak és Mi összenyomódási modulusának ismeretében.
Az r-edik réteg tömörödésének várható mértéke:

Az agyagrétegekkel határolt homokrétegek vízszint-
süllyesztése esetén, mint például Visontán és
Bükkábrányban ez jellemzõ, az eredõ konszolidáció, az-
az a külszín várható süllyedése (s) az egyes rétegek tö-
mörödésének összegeként alakul.

Viszonylag bonyolult rétegösszlet, többtelepes elõ-
fordulás esetén a vízszintsüllyedés és felszínsüllyedés
kapcsolatának elemzése bonyolult kérdés, a tényleges
várható értékeket összefüggés alapján számítani aligha
lehetséges. Ezért kutatásaink során ténylegesen mért –
mondhatnánk „in situ” – adatok feldolgozásával vizsgál-
tuk a kérdést. A vízszintsüllyedés és felszínsüllyedés mé-
rési eredményeit statisztikai módszerrel elemeztük és
meghatároztuk azt a kritikus vízszintsüllyedés (Dh[m]),
illetõleg hidraulikus gradiens (Dh/h [v.o.m./v.o.m.]) érté-
ket, ami mellett a bükkábrányi területen a külszíni el-
mozdulás megjelenik, illetõleg ami mellett már a felszí-
ni agyagréteg mozgásától (s»10 mm) függetlenül is szá-
mottevõ felszínsüllyedés jelentkezik. 

A visontai és halmajugrai átlagos depresszió és mért
felszínsüllyedési adatok alapján határozta meg az [1] ér-
tekezés a zérus süllyedéshez tartozó „kritikus” depresz-
szió értékeket, azokat a küszöbértékeket, amelyek mel-
lett az elõkonszolidációs hatás miatt a tömörödés, a fel-
színsüllyedés megindul. A vizsgálat alapján az adódott,
hogy Dhkrit = 15-20 vízoszlopméteres értékeknél indult
a tömörödés. Ezen adatok alapján a felszínsüllyedés kés-
leltetési ideje 4-5 évre adódott. Ezen eredmények érté-
kelése kapcsán meg kell azonban jegyezni, hogy az adat-
sorok minimális mért felszínsüllyedési értékei s=20-30
mm értékek voltak, mivel a süllyedésmérés idõben jóval
késõbb (5-10 év) indult, mint a vízszintsüllyedés. Az en-
nél kisebb (zérus körüli) felszínsüllyedéshez tartozó de-
presszió (Dh) értékeket csak extrapolációval lehetett be-
csülni. Egyidejû mérések során viszont a felszínmozgás
indulásának ideje (ts=0) is meghatározható. Feltétele-
zés szerint a zérus körüli süllyedések meghatározása

esetén várhatólag 15-20 m-nél kisebb Dhkrit értékek
adódtak volna a visontai területen. 

A mostani kutatás során a Bükkaljai Bányaüzem te-
rületén folytatott víztelenítési munkát, illetõleg a felszín-
süllyedési adatokat értékeltük. A vízszintmérések 1985-
tõl folytak, a felszínmozgások méréseit az 1975. évi alap
szintezést követõen 1986-tól végezték. 

A vízszintsüllyedés értékeit a BaH-91 kút adatai
alapján határoztuk meg, kiemelve a 31320(4) és a
37000(5) víztartó réteg vízszintcsökkenés (Dh) adatait.
Szintezési pontként a kút közelében található 1144-M és
a 0911114-1 pontot választottuk. Az adatokat, ill. a meg-
határozott regressziós függvények paramétereit az 1-6.
ábrákon adjuk meg, az azonosítási jellemzõkkel együtt.
Az 1-4. ábrák rétegenként mutatják az eredményeket, az
5. és 6. ábrán látható két víztartó réteg átlagos adatai
alapján.
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1. ábra: Bükkábrányban a rétegvízszint-csökkenés és a fel-
színsüllyedés kapcsolata     (BaH-91. kút, 31320(4) réteg,

1144-M szintezési pont)

2. ábra:  Bükkábrányban a rétegvízszint-csökkenés és a fel-
színsüllyedés kapcsolata     (BaH-91. kút, 37000(5) réteg,

1144-M szintezési pont)



A felszínhez közelebbi 31320(4) réteg adatai alapján
(1. és 3. ábra) 2-4 v.o.m vízszintsüllyedés mellett indult a
felszínmozgás, a mélyebben fekvõ 37000(5) réteg jellem-
zõi szerint (2. és 4. ábra) pedig 7-8 v.o.m-es depresszió
mellett. A két rétegre vonatkozó átlagos adatok (5. és 6.
ábra) alapján viszont 4-5 v.o.m depresszió értéknél.

A már biztosan a rétegvízszint-csökkenés hatásának
tekinthetõ s=10 mm süllyedés a 31320(4) réteg jellem-
zõi szerint 6-8 v.o.m a Dh (s=10) érték, a 37000(5) réteg
adatai alapján pedig Dh=9-11 v.o.m-nél jelentkezik. A
két réteg átlagos adatai szerint 7-8 v.o.m depresszió idé-
zett elõ s=10 mm-t meghaladó felszínsüllyedést.

A bemutatott számítások alapján a bükkábrányi te-
rületen a felszínmozgás – a víztelenített réteg mélységé-
tõl is függõen – Dh=2-8 v.o.m depresszió értékek hatásá-
ra indult, az s=10 mm-t meghaladó felszínsüllyedést pedig
6-11 v.o.m rétegvízszint-süllyedés okozta.

A bükkábrányi bánya teljes víztelenítési és felszín-
süllyedési adathalmazainak [2] feldolgozása alapján azt
is vizsgáltuk, hogy milyen hidraulikus gradiens (Dh/h)
érték mellett indul meg a felszínmozgás. A részletes szá-
mítások eredményeit a [2] jelentés tartalmazza. A számí-
tási eredményeket a 7. ábra szemlélteti. Az ábra alapján
megállapítható, hogy a felszínmozgást kiváltó minimális
hidraulikus gradiens 0,03 v.o.m/v.o.m, a 0,10 v.o.m/v.o.m
hidraulikus gradiens elérése után viszont minden esetben
megindult a felszínmozgás. A korrelációs index (r@ 25%)
értéke azt mutatja, hogy a telepmélységtõl független a kri-
tikus hidraulikus gradiens (grads=0) értéke.

A [3] tanulmány szerint, a felszíni agyagrétegek víz-
tartalom-változása a felszínen számottevõ (6-10 mm)
emelkedést, ill. zsugorodást is eredményezhet. Ezt figye-
lembe véve azt mondhatjuk, hogy minimálisan az s=10
mm-es süllyedés tekinthetõ olyan értéknek, amit már
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3. ábra:  Bükkábrányban a rétegvízszint-csökkenés és a fel-
színsüllyedés kapcsolata (BaH-91. kút, 37000(5) réteg,

0911114-1 szintezési pont)

4. ábra: Bükkábrányban a rétegvízszint-csökkenés és a fel-
színsüllyedés kapcsolata (BaH-91. kút, 37000(5) réteg,

0911114-1 szintezési pont)

5. ábra: Bükkábrányban a rétegvízszint-csökkenés és felszín-
süllyedés kapcsolata  (BaH-91. kút, 31320(4) és 37000(5)

réteg vízszint átlaga, 1144-M szintezési pont)

6. ábra: Bükkábrányban a rétegvízszint-csökkenés és a fel-
színsüllyedés kapcsolata (BaH-91. kút, 31320(4) és 37000(5)

réteg vízszint átlaga, 0911114-1 szintezési pont)



minden valószínûség szerint a rétegvízszint-csökkenés
által kiváltott konszolidáció okoz.

A számítások eredményeit a 8. ábra mutatja. Az áb-
ra adatai alapján megállapíthatóan az s=10 mm-t meg-
haladó felszínsüllyedést okozó hidraulikus gradiens mi-
nimális értéke Dh/h=0,05 v.o.m/v.o.m. Egyes területe-
ken azonban csak a Dh/h=0,18-0,20 v.o.m/v.o.m hidrau-
likus gradiens érték mellett jelentkezik s=10 mm-t meg-
haladó felszínsüllyedés. A korrelációs együttható értéke
(r@ 28%) ez esetben is azt mutatja, hogy az s=10 mm-t
meghaladó felszínsüllyedést eredményezõ hidraulikus
gradiens értéke lényegében független a telepmélységtõl.

A kritikus hidraulikus gradiens (grads=0, grads=10)
mélységtõl való „függetlensége” azt mutatja, hogy több-
telepes, agyagos és homokos rétegeket váltakozóan tar-

talmazó geológiai összlet esetében a konszolidáció meg-
indulásának feltételei a telepmélységen túlmenõen más
mechanikai-hidraulikai paraméterektõl függõen változ-
hatnak.
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7. ábra: A hidraulikus gradiens (grads=0) és a telepmélység
kapcsolata

8. ábra: A hidraulikus gradiens (grads=10) és a telepmély-
ség kapcsolata
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