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A korábbiakban megjelent szakcikkben foglalkoz-
tunk a kõzetekben tárolt víz megjelenési formáival, a
mesterséges beavatkozás hatására bekövetkezõ változá-
sokkal. Szóltunk a statikus, a konszolidációs és a rugal-
mas vízkészletrõl, a mesterséges beavatkozás (nyomás-
csökkentés, vízkivétel) hatásairól.

Elemeztük a rétegek megcsapolásának követ-
kezményeit, a konszolidáció megindulásának feltételeit,
rögzítettük a kritikus hidraulikus gradiens fogalmát.

Az [1] értekezésbõl átvett 1. ábra a Visonta 1-3.
mérési szakasz vízszintsüllyedés és külszíni mozgások
jellemzõit mutatja. A felszínsüllyedés bizonyos idõbeli
késleltetéssel követi a vízszintsüllyedés változását, a
sebesség függvények lefutása � a maximális sebességek
jelentkezése közötti idõintervallum � jól szemlélteti a
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Korábbi kutatások a visontai külfejtések átlagos depresszió és mért felszínsüllyedési adatok alapján
olyan eredményt adtak, hogy a felszínsüllyedés megindulásához tartozó kritikus depresszió érték
∆hKrit=15-20 vízoszlop méter (1,5-2,0 bar). [1] Az adatok szerint a felszínsüllyedés sebessége a süllyedés
megindulása után gyorsan nõ, maximális értéke 13-21 mm/év volt. A süllyedési görbe inflexiós pontja a
süllyedés megindulása utáni 5-7 év, a maximális vízszintsüllyedési sebesség elérése utáni 3-5 év elteltével
jelenik meg. A visontai adatok alapján a felszínsüllyedés megindulásának késleltetési ideje 4-5 évre adó-
dott.

Jelen tanulmány a bükkábrányi külfejtés víztelenítése során mért adatokat értékeli. A víztelenítés in-
dulását követõen kezdõdtek a felszínsüllyedési mérések is, és ebbõl adódóan a mérések során a süllyedési
folyamat indulását is regisztrálták. Az eredmények értékelése alapján az adódott, hogy a vízszintsüllyedés
és a felszínsüllyedés közötti idõbeli késleltetés a mélység (fedüösszlet vastagság) függvényében növekszik.
A vízszintsüllyesztés indítását követõen 20-40 m mélységnél a felszínmozgás 1-2 év múlva indul (s ≥ 0),
60-80 m mélységnél 3-4 év múlva, 100 m fölötti fedüösszlet-vastagságnál pedig 5-7 év múlva.

A már biztosan érzékelhetõ � a felszíni agyagréteg víztartalom változás hatására történõ duzzadását
meghaladó mértékben � felszíni elmozdulás (s > 10 mm) 20-40 m összletvastagságnál 2-4 év múlva, 60-
80 m esetében 4-6 év múlva, 100 m fölött pedig 8-12 év múlva jelentkezik. [2]

1. ábra: Az átlagos vízszintsüllyedés és a külszíni
mozgások jellemzõi a Visonta-1-3. mérési szakaszon

2. ábra: Az átlagos vízszintsüllyedés és a külszíni
mozgások jellemzõi a Visonta-4-5. mérési szakaszon
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vízszintsüllyedés és a felszínmozgás közötti késleltetés
mértékét. Az 1. ábra szerint a késleltetési idõ 3-4 év.

A 2. ábra a Visonta 4-5. mérési szakasz eredményeit
mutatja. Ezen a szakaszon a késleltetés 5-7 év.

Tekintettel arra, hogy többtelepes elõfordulás
esetén, bonyolult fedüösszletre vonatkozóan elméleti
összefüggéssel a kritikus depresszió, illetõleg a késlel-
tetési idõ nem határozható meg, statisztikai elemzéssel
vizsgáltuk a kérdést. A [2] kutatási jelentés a
bükkábrányi külfejtéses terület adatait tartalmazza. A
mért vízszintsüllyedések és a felszínmozgások
adatainak részletes elemzése alapján a 3. ábra szemlél-
teti a zérus elmozduláshoz tartozó késleltetési idõket
(∆ts=0) a telepmélység függvényében. Az ábra alapján
viszonylag szoros regressziós kapcsolat adódik a telep-
mélység (H) és a zérus elmozduláshoz (a fedümozgás
indulása) tartozó késleltetési idõ között. A 20-40 m

telepmélység mellett 1-2 év, 60-80 mmélység mellett 2-
4 év, a 80-100 m mélységtartomány fölött már 4-8 év
késleltetéssel követi a külszíni mozgás megindulása a
vízszintsüllyesztés indítását.

A felszíni elmozdulásokat a külszíni agyagtalajok
víztartalom változása is okozhatja. Az agyagtalajok duz-
zadása, illetõleg zsugorodása 10 mm-es felszíni elmoz-
dulásokat is okozhat. Ezért a késleltetési idõ megha-
tározásánál célszerû azt is megvizsgálni, hogy az s=10
mm-t meghaladó felszínsüllyedés milyen késleltetéssel
jelentkezik a víztelenítés megindítását követõen.

A 4. ábra a telepmélység függvényében a 10 mm-t
meghaladó süllyedéshez tartozó késleltetési idõ ala-
kulását szemlélteti. A viszonylag jó szorosságú regresz-
sziós egyenes, illetõleg a mérési-számítási eredmények
adatai azt mutatják, hogy 20-40 m telepmélységnél 2-4
év, 60-80 m esetén 4-8 év, a 80-100 m fölötti telep-
mélység mellett pedig már 8-12 éves késleltetési idõvel
kell számolni.
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3. ábra: A késleltetési idõ alakulása a telepmélység
függvényében

4. ábra: A késleltetési idõ alakulása a telepmélység
függvényében (10 mm-t meghaladó elmozdulások)
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