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Áttekintés 

A rézsűszámítások alapvető paraméterei a magasság és rézsűszög mellett a 
repedezett kőzetmasszívum kohéziója (cmass) és belső súrlódási szöge (Փmass). 
Ezeknek a meghatározásához egyrészt kőzetmechanikai laboratóriumi 
vizsgálatokra, másrészt az in situ repedezettségi, tagoltsági állapotot figyelembe 
vevő átszámítási képletekre van szükség. Ugyanis a laborvizsgálatoknál 
felhasznált kőzet-mintatestek mindig a repedések közötti kőzettömbökből 
származnak, ezért a laboratóriumi mérésekkel meghatározott kőzetparaméterek 
(c,Փ) a kőzettömböket jellemzik. A kőzetfalak állékonyságát pedig a repedezett 
kőzetmasszívumra jellemző kőzetparaméterek határozzák meg.  
 Laboratóriumban az összeálló szilárd kőzetek tönkremeneteli határgörbéjét 
egytengelyű- és triaxiális nyomókísérletekkel állapítjuk meg.  
 Az in situ kőzetrepedezettség meghatározására ebben a tanulmányban két 
alapvető módszer kerül bemutatásra. A Hoek-Brown-féle módszer 1980 után 
elterjedt a nemzetközi irodalomban. Ez a módszer a kőzet szilárdsági 
paramétereire (egytengelyű nyomószilárdság, kohézió, belső súrlódási szög) ad 
becslést a tapasztalat alapján. A kőzetszerkezetet a kőzetrepedezettséget az 
úgynevezett GSI (Geológiai Szilárdsági Index) alapján veszi számításba a Hoek-
Brown módszer. Sajnos az in situ paramétereket méréssel ellenőrizni nem lehet, 
mert az in situ kőzetszilárdság méréssel nem meghatározható. Ezért a módszer a 
biztonság javára igyekszik alábecsülni a kőzetmasszívum szilárdsági paramétereit.  

Egy másik módszer, amely annak idején a Miskolci Egyetem 
Bányaműveléstani Tanszéken került kidolgozásra (1991-94) „komplex mérési 
eljárás”-ként (ma ME módszerként ismert) a rugalmassági moduluson alapul, 
amely rugalmassági modulus mérhető a laboratóriumban is több módszerrel és in 
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situ is több módszerrel. A repedezettség nagymértékben érzékenyen befolyásolja a 
kőzetmasszívum rugalmassági modulusát (Emass). A rugalmassági modulus arányos 
az egytengelyű nyomószilárdsággal, így át lehet térni a laboratóriumi és in situ 
mérések alapján a masszívum szilárdsági paramétereinek meghatározására.  

- A rugalmassági modulus laboratóriumban meghatározható  
- egytengelyű nyomóvizsgálattal,  
- geofizikai (akusztikus) méréssel. 

- A rugalmassági modulus in situ meghatározható  
- geofizikai szeizmikus méréssel, 
- fúrólyukban végzett terhelés méréssel. 

 Ilyen módon tehát a ME módszer a kőzetrepedezettséget, a 
kőzetmasszívum állapotát mérésekkel tudja meghatározni, jellemezni.  
 Kőbányai robbantásoknál a környezet szeizmikus terhelése felmérése 
érdekében igen gyakran végeznek rezgési sebesség (mm/s) méréseket. Ezekkel a 
mérésekkel a rezgés terjedési sebességét (km/s) is meg lehet határozni. A 
longitudinális hullámok terjedési sebessége pedig szoros összefüggésben áll a 
kőzet rugalmassági modulusával. Így kőbányák kőzetfalainak környezetében 
kézenfekvő a rezgési terjedési sebességgel jellemezni a repedezett 
kőzetmasszívumot. Ennek alapján és a laboratóriumi akusztikus mérések alapján 
jól jellemezhető a kőzetfalak környezetének repedezettségi állapota (ME-
módszer).  
 A tanulmányban ezt a módszert mutatjuk be kőzetfalak állékonyságának 
vizsgálatánál és a Hoek-Brown módszer alapján is értékeljük a kőzetrézsű 
állékonyságát.  

1. Bevezetés 
 A sziklarézsűk stabilitásának meghatározása klasszikus feladatnak 

tekinthető a geo-mérnöki gyakorlatban, illetve jelentős szerepet játszik gátak, utak, 
alagutak és más mérnöki műtárgyak tervezése során. Habár világszerte folynak a 
rézsűállékonyságra koncentráló kutatások, a rézsűkhöz tartozó tervezési feladatok 
napjainkban is kihívást jelentenek.  

1.1 A repedezettség, tagoltság hatása a rézsűállékonyságra 
A kőzetfalak állékonyságának számítása során elkerülhetetlen feladat a 

kőzetszilárdság meghatározása. Általánosságban véve a rézsűt magában foglaló 
kőzetmasszívumok inhomogének, melyeket diszkontinuitásokkal tagolt 
kőzetanyag épít fel. (1. ábra) Az összeálló nagy szilárdságú kőzetek természetes 
helyzetükben (in situ állapotukban) repedezettek. A magmás mélységi, de 
különösen a kiömlési vulkanikus kőzetek a magma lehűlése során nagymértékben 
összerepedeznek. Andezit és más kiömlési kőzetre települt külszíni bányáinkban a 
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kőzetfalakon keresztül tanulmányozhatók a tagoltság, repedezettség különböző 
típusai. 

 
1. ábra 

Az üledékes összeálló kőzetek (mészkő, dolomit) is általában repedezettek az 
őket ért tektonikai hatások következtében. A 2. ábra a tagoltság néhány jellemző 
típusát mutatja: 

 
2. ábra: A tagoltság néhány jellemző típusa: a) oszlopos-perlit-, b) rendszertelen-

andezit-, c) táblás-mészkő-, d) tömbös-mészkő- 

133



Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek 
meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 

 

 
A csak mikrorepedésekkel átjárt ép kőzetet, a kőzettömböt és a repedezett 

kőzetmasszívum, kőzettest közötti átmenetet az alábbi, 3. ábra szemlélteti. 
 

 
3. ábra: Ép kőzet – kőzettömb – repedezett kőzetmasszívum átmenete 

A kőzetmasszívum a rézsűben mutatott azonos kőzettulajdonságai alapján 
három szerkezeti csoportba sorolhatók: az I. Csoportba, II. Csoportba és III. 
Csoportba. Az ábra bemutatja az átmenetet egy izotróp ép kőzettől (I. Csoport) az 
erősen repedezett kőzetmasszívumig (III. Csoport), melynek végső soron a 
geomechanikai jellemzőit kell tudni meghatározni. 

A repedezett kőzetmasszívum tulajdonságait egyrészt a repedések által 
határolt kőzettömbök tulajdonságai határozzák meg. Mintavételkor kőzettömböket, 
vagy azokból fúrt magmintákat viszünk a laboratóriumba. A laboratóriumi 
vizsgálatokkal megállapított kőzetparaméterek tehát a kőzettömbökre 
vonatkoznak. Hoek és Brown kísérletekkel igazolta, hogy a mintatest átmérőjének 
növekedésével mint jut egyre meghatározóbbá a diszkontinuitások szerepe. A 4. 
ábra szemlélteti a mintatest méretének befolyását az egytengelyű 
nyomószilárdságra, [1] az 5. ábra pedig erősen palásodott, 61, 101, 146 és 300 mm 
átmérőjű szén mintatesteken elvégzett triaxiális mérés eredményét mutatja. [2] A 
repedezett kőzetmasszívum tulajdonságainak meghatározásához ebből kifolyólag a 
repedésrendszerek átfogó jellemzése is szükséges, amely segítségével redukáljuk a 
laboratóriumban meghatározott kőzetparamétereket. 
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 Mintatest átmérő d - mm 

 4. ábra 5. ábra 

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. 

Ha a diszkontinuitásnak, repedezettségnek kitüntetett irányai vannak, azaz a 
kőzet vállaposodott, akkor ezt tervezés során figyelembe kell venni. Ha a 
repedések dőlésszögét ρ-val, a rézsűsík dőlésszögét φ-vel jelöljük, a 6. ábrán [3] 
láthatjuk a legáltalánosabb eseteket. 

6. ábra: A rézsű homloka és a kőzetrepedések helyzete  
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2. A kőzetmasszívum szilárdságának meghatározására kifejlesztett 
eljárások 
2.1. Hoek-Brown módszer 

Széles körben elterjedt számítási módja összeálló kőzetmasszívumok 
szilárdság számítására a Hoek-Brown törési feltétel. [4] A Hoek-Brown kritérium 
triaxiális mérési adatokon alapuló empirikus egyenlet látható fizikai háttér nélkül. 
A módszer első publikálása óta (1980) több módosításon esett át, így az igazodva a 
közben felmerült igényekhez. Az 1995-ös, általánosított Hoek-Brown 
tönkremeneteli feltétel (Hoek, Kaiser és Bawden) a korábbi észrevételek 
figyelembevételével került kialakításra:  

a

ci
bci sm 3

31  

ahol: σ1 és σ3 a legnagyobb és legkisebb főfeszültségek a tönkremenetel 
állapotában; 

σci az ép kőzet-a kőzettömb- egytengelyű nyomószilárdsága; 
mb az mi laboratóriumban mért egytengelyű 
nyomószilárdság/húzószilárdság hányadosát közelítő, a Szerzők által 
különböző kőzettípusokra összefoglalt anyagállandó csökkentett értéke:  
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 s és a kőzetmasszívumra vonatkozó konstansok:  

3/2015/
6
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 A Hoek-Brown tönkremeneteli feltétel 2002-es kiadásában került 

bevezetésre az előző egyenletekben is szereplő zavartsági tényező-D-, amely a 
fejtési módszer kőzettestre kifejtett zavaró hatását veszi figyelembe. Zavartalan 
kőzetkörnyezet esetén 0-t, igen zavart kőzetkörnyezet esetén 1-et vesz fel 
értékként. (a gyakorlatban pl. nagy volumenű külszíni bányászatban, mechanikai 
jövesztésnél D=0.7, robbantásos fejtéstechnológia esetén D=1) 

Ép kőzetek esetén az általánosított Hoek-Brown tönkremeneteli feltétel 
egyszerűbb formát vesz fel a σ1-σ3 síkon:  

5.0
3

31 1
ci

bci m  

Az egytengelyű nyomószilárdság σ3=0 helyettesítéssel alakítva át az 
általánosított Hoek-Brown egyenletet: a

cic s  
Az egyenletekben történt változtatásokon felül a szerzők felismerték, hogy 

az RMR módszer többé már nem megfelelő eszköz a törési feltétel és az in situ 
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geológiai megfigyelések összekapcsolásához, kiváltképpen a leggyengébb 
kőzetmasszívumok esetén. Ez vezetett a Geológiai Szilárdsági Index (Geological 
Strength Index-GSI) megalkotásához. A jelenleg is használatos táblázatot mutatja 
a 7. ábra. A mátrix oszlopaiban a kőzettest tagoltsági viszonyai szerepelnek, azaz a 
kőzettestben lévő tagolófelületek állapota. A mátrix sorai a tagolófelületek 
kapcsolatát jellemzik. A GSI értéke ezek alapján 0-100 között változhat, minél 
nagyobb az értéke annál jobb minőségű a kőzettest. 

 
7. ábra: GSI alkalmazása repedezett kőzetekre 
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 A GSI osztályozási rendszer azon a hipotézisen alapul, hogy a 
kőzetmasszívumok elegendő számú véletlenszerűen irányított diszkontinuitást 
tartalmaznak ahhoz, hogy izotróp masszívumként viselkedjenek. Ennek 
következtében a GSI rendszer nem alkalmazható azon kőzetmasszívumokon, 
melyekben a világosan meghatározott, uralkodó szerkezeti irányítottság nagyfokú 
mechanikai anizotrópiát eredményez. Ha a törésnél a kőzettest nyírószilárdsága 
helyett a tagoltság nyírószilárdsága hat, figyelmen kívül kell hagyni a GSI-t, azaz 
vetőzónában nem alkalmazható.  

A kőzetmasszívum deformációs modulusának megállapításához a Szerzők a 
σci = 100 MPa-os szilárdsági értéket vették alapul. Ha σci  ≤ 100 MPa, akkor: 
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σci > 100 MPa esetén: 
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Ezen összefüggések nélkülözik a kőzettömb rugalmassági modulusának 
mérési eredményét, amely azért egyik meghatározója a kőzettest deformációs 
modulusának. A 8. ábra [6] a GSI és az ép kőzettest egytengelyű 
nyomószilárdságának függvényében mutatja Em értékeit: 

 

8. ábra  
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Mivel a legtöbb geotechnikai szoftver még mindig a Mohr-Coulomb-féle 
tönkremeneteli kritérium alapján íródik, szükséges meghatározni az egyenértékű 
belső súrlódást és kohéziót a kőzetmasszívumokra [6]: 
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A c, Ф értékeit GSI függvényében mi figyelembe vételével a 9. és a 10. 
ábrákról [6] olvashatjuk le, melyeket 30 m-nél nagyobb mélységre fejlesztettek ki, 
azonban rézsűkkel kapcsolatos számításokra is korlátozások nélkül 
felhasználhatóak:  

  
 9. ábra 10. ábra 

Hoek és Brown globális kőzetmasszívum szilárdságnak a Mohr-Coulomb 

összefüggésből származtatott értéket ajánl:
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c és Φ helyettesítésével a σt<σ3<σci/4 feszültségi sorrend alapján:  
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A 11. ábra [6] a kőzettest egytengelyű nyomószilárdsága és a GSI közötti 

összefüggést mutatja be, amelyet 30 m-nél nagyobb mélységre fejlesztettek ki, 
azonban rézsűkkel kapcsolatos számításokra is korlátozások nélkül felhasználható: 

 
11. ábra  

A σ3max Bishop-féle módszerrel, számos rézsűgeometriai-és kőzetmasszívum 
vizsgálat alapján a következő összefüggéssel fejezhető ki: 

91.0

max3 72.0
h

cm
cm   

ahol γ: térfogatsúly (=ρ·g) [kg·m-2·s-2], 
h: a rézsű magassága.  

A [7] tanulmány Szerzői az iménti összefüggés alkalmazását vizsgálva az 
egyszerűsített Bishop-eljárással és a SLIDE nevű 2D-s rézsűállékonysági 
vizsgálatra kifejlesztett szoftver alkalmazásával arra az eredményre jutottak, hogy 
az összefüggés által adott görbe nem alkalmazható minden rézsűszögre. Helyette 
az alábbi összefüggések használatát javasolták a Szerzők: 
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2.2. ME módszer  

A kőzettest repedezettségére, tagoltságára irányuló vizsgálatainknál 
nemcsak a repedéseket jellemző mérőszámokra, hanem magára a kőzettest 
állapotára vagyunk kíváncsiak. Nagy volt az igény tehát egy olyan mérési 
módszerre, amely fizikai alapokon nyugszik.  

A Miskolci Egyetem Bányaművelés Tanszékén 1991-től kezdve folytak a 
repedezett kőzettest kőzetmechanikai alapokon álló, közvetlen méréssel 
ellenőrizhető értékelésére irányuló kutatások Somosvári Zsolt professzor 
vezetésével [8]. Az 1994-ben publikált módszer alapja a rugalmassági modulus 
(E), mely laboratóriumban és in situ állapotban is mérhető mind statikus 
terheléssel, mind szeizmikus módszerrel is.  

A laboratóriumban akusztikus mérésekkel kőzetmintákon meghatározott 
rugalmassági modulust dinamikus rugalmassági modulusnak (Ed), a természetben- 
in situ- meghatározott rugalmassági modulust szeizmikus rugalmassági 
modulusnak (Eseis) nevezzük, ahol Eseis < Ed. 

A laboratóriumban statikus terhelés alatt meghatározott (Young-féle) 
rugalmassági modulus (E), a repedezett kőzettestre jellemző statikus deformációs 
modulus (Emass), ahol Emass < E. Igazak továbbá a következő relációk: Emass < Eseis < 
E < Ed. 

A kifejlesztett eljárás lényege, hogy a szokásos laboratóriumi 
kőzetmechanikai méréseken túlmenően laboratóriumi és in situ geofizikai 
méréseket végzünk, az előbbit a vizsgált kőzetkörnyezetből vett kőzet mintatesten, 
utóbbit a természetes állapotú kőzetkörnyezetben, mintegy átvilágítva a 
kőzettestet. A mérések: 

 laboratóriumi kőzetparaméter meghatározás; 
 laboratóriumi akusztikus sebesség mérések; 
 in situ szeizmikus sebesség mérések; 
 repedezettségi kőzetjellemzők (RQD, GSI) meghatározása; 

2.2.1. Laboratóriumi kőzetparméterek  

Kőzetek tulajdonságainak átfogó megismerését teszik lehetővé a Miskolci 
Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézetének kőzetmechanikai 
laboratóriumában rendelkezésre álló vizsgáló berendezések. Az átgondolt 
fejlesztések során beszerzésre került Hottinger-Baldwin Messtechnik fejlesztésű 
automatikus adatgyűjtési rendszer alkalmazásával leegyszerűsíti a mérési 
eredmények kiértékelését, meggyorsítja a kísérleteket.  

Az elvégezhető kísérletek közül a triaxiális kísérletek adják a legátfogóbb 
képet az adott kőzetről. A (kompressziós) triaxiális nyomókísérletek célja a 
tönkremenetelhez (maximális terhelhetőséghez) tartozó σ1>(σ2=σ3) kapcsolat 
meghatározása, illetve a tönkremeneteli határgörbe, képlékenységi határgörbe, 
rugalmassági modulus (E [GPa]) és a Poisson-szám (m [-]) meghatározása.  
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A rézsűállékonysági vizsgálatokhoz elengedhetetlen továbbá a belső 
súrlódási szög (Ф [°]), a kohézió (c [MPa]), testsűrűség (ρ [kg/m3]), egytengelyű 
nyomószilárdság (σc [MPa]) és húzószilárdság (σt [MPa]) ismerete. Ezek azok a 
paraméterek, amelyek felhasználásával a kőzettömbre és más paraméterek 
felhasználásával a repedezett kőzettestre vonatkozóan jellemző 
kőzetparamétereket, illetve tönkremeneteli határgörbéket adhatunk meg. A 
laboratóriumi egytengelyű nyomószilárdság és húzószilárdság hányadosa a 
Brinke-féle szám (B). Értéke 5-35 között, tág határok között változik, de gyakran 
8-12 körüli; nagy értéke a kőzet erős repedezettségére utal. 

2.2.2. Laboratóriumi akusztikus sebesség mérések 

A mérések fizikai hátterét a rugalmas homogén izotróp közegben érvényes 
hullámterjedési összefüggések adják [11]: 
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ahol:  Vp – kompressziós hullám terjedési sebessége [km/s]; 
 Vs – nyírási hullám terjedési sebessége [km/s]; 
 E – Young-féle rugalmassági modulus [GPa]; 
 G – csúsztató rugalmassági modulus [GPa]; 
 ν – Poisson-tényező (0 < ν <0.5); 
 ρ – anyagsűrűség [g/cm3]; 
 K – térfogatváltozási-kompresszibilitási- modulus [GPa] 

Vp és Vs mérését követően az alábbiak szerint számíthatók a rugalmassági 
paraméterek:
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2.2.3. In situ szeizmikus sebesség mérések 

A kőzetekben terjedő rugalmas hullámok sebessége és amplitúdója – többek 
között – a kőzetekben uralkodó feszültség, illetve annak megváltozásának, 
valamint a repedezettségnek függvénye. A kőzetben növekedő feszültségek 
növekedő sebességet, csökkenő abszorpciót okoznak. A víztelítettség 
növekedésének hasonló jellegű a hatása. 
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Néhány hazai összeálló szilárd kőzet előfordulásnál mért longitudinális 
hullámterjedési sebesség (Vpmass) értékeit mutatja be az 1. táblázat (andezitnél 
Vp=6.5 km/s, bazaltnál Vp=5.5 km/s, mészkőnél Vp=4.5 km/s érték került 
behelyettesítésre). [9] Ezen terjedési sebességek jellemzik a repedezett 
kőzetmasszívum repedéssűrűségét, töredezettségét. A hullámterjedési sebesség 
négyzete arányos a repedezett, tagolt kőzetmasszívum rugalmassági modulusával 
(Emass). Nagy hullámterjedési sebesség kisebb repedezettséget, nagyobb 
masszívumbeli rugalmassági modulust jelent. Az R redukciós tényező: 

1
2

p

pmassmass

d

seis

V
V

E
E

E
E

R  

segítségével a kőzettömbökre jellemző laboratóriumi szilárdsági adatokat a 
kőzetmasszívum szilárdsági adataira lehet redukálni. [10] 

Mérési hely Kőzet 

Vpmass [km/s] 2

p

pmass

V
V

R  Megjegyzés repedések 
csapásirányban 

repedések 
csapásirányra 
merőlegesen 

Bercelbánya andezit 4.22 4.15 0.41-0.42 tömbös 
Komló andezit 5.0 3.3 0.26-0.59 nagytömbös 

Szandabánya andezit 2.37 2.37 0.13 
igen 

repedezett 
Szob andezit 6.24 4.03 0.38-0.92 tömbös 

Tarcal andezit 3.3 3.3 0.51 repedezett 
Uzsabánya bazalt 3.26 2.06 0.35-0.14 repedezett 

Uzsabánya bazalt 5.09 3.59 0.86-0.43 
közepesen 
repedezett 

Uzsabánya bazalt 5.42 4.87 0.97-0.78 homogén 
Vindornyaszőlős bazalt 3.63 3.35 0.44-0.37 repedezett 

Dorog mészkő 2.85 1.8 0.4-0.16 lemezes 
Bélapátfalva mészkő 3.25 2.7 0.52-0,36 lemezes 

Lábatlan mészkő 3.0 2.36 0.44-0.28 repedezett 
Nagykőmázsa mészkő 4.0 3.3 0.79-0.54 tömbös 

Vác mészkő 2.875 1.95 0.41-0.19 repedezett 
1. táblázat 

A redukciós tényező andezitnél 0.13-0.92 között, bazaltnál 0.14-0.97 között, 
mészkőnél 0.16-0.79 között változik az egyes szilárd összeálló kőzet 
előfordulásoknál, amely széles intervallum a vizsgált repedezett 
kőzetmasszívumok (előfordulások) lényeges eltéréseit jelzi a repedezettség 
tekintetében. 

Tekintettel arra, hogy a kőzettömb minőségére jellemző az E/σc ill. σc/E 
hányados, célszerűen ezt a repedezett kőzettest minőségére kiterjesztve írhatjuk, 
hogy   
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EE
c

mass

cmass 
  

ahol: cmass : a kőzetmasszívum egytengelyű nyomószilárdsága; 

 E: a repedezett kőzettest alakváltozási modulusa. 

Így a kőzetmasszívum egytengelyű nyomószilárdsága kifejezhető a következő 
formában: 

cc
mass

cmass R
E

E
   

ahol R: redukciós tényező (R<1) 
A kőzetrepedezettség magát a belső súrlódási szöget alig befolyásolja, ezért nem 
követünk el nagy hibát, ha фmass ≈ ф értékkel számolunk a mellett, hogy фmass < ф. 
A repedezett kőzettestre jellemző további szilárdsági paraméterek az alábbiak 
szerint redukálhatók, ill. számíthatók: 
 σcmass = R·σc 
 cmass ≈ R·c 
és  σtmass = R·σt 

Mint azt megállapíthatjuk, a repedezett kőzettestnek igen lényeges 
paramétere a deformációs modulus (Emass). Ennek becslése többféle módszer 
alapján lehetséges, ebben a tanulmányban a Kayabasi-féle számítást részletezzük.  
A képletekben szereplő redukciós tényező számításához (R=Emass\E) szükséges 
Emass értékére a következő összefüggést kapta Kayabasi (2003) [11]: 
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Kayabasi Emass számításánál a laboratóriumban meghatározott rugalmassági 
modulust (E), RQD értékét és a kőzet mállottsági fokát (WD-Weathering Degree) 
veszi figyelembe.  

Kőzetmechanikai szempontból az RQD (Rock Quality Designation - Deere, 
1963) az egyik legelterjedtebb mutató 0-100%-ig terjedő skálájával magfúrások 
értékelésére és a kőzettest tagoltságának számszerűsítésére. A mérőszám a vizsgált 
maghosszúság százalékában adja meg azoknak a magdaraboknak az összesített 
hosszát (Σh10), amelyek legalább 100 mm (4 inch) hosszúságúak. Matematikailag 

kifejezve:  



n

i

i

L
x

RQD
1

% 100  

ahol:  xi: az L hosszúságú fúrólyukszakaszból kinyert 10 cm (≈4 inch) vagy 
ennél hosszabb fúrómag-darabok összegezett hossza [m]; 

n: a szakaszok száma; 
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L: a vizsgálat tárgyát képező fúrólyuk vagy fúrólyukszakasz teljes hossza [m] 

Felszíni bevágásban történő meghatározásának lehetőségével részletesen 
foglalkozó Priest és Hudson (1976) által meghatározott összefüggés alapján az 
RQD érték a következőképpen fejezhető ki:   

RQD = 100e-0.1λ (1+0.1λ) 

ahol: λ repedésfrekvencia értéke [m-1].  

Kőzettest minősítése az RQD értékeket alapul vevő EUROCODE 7-1 alapján: 

No. RQD [%] Kőzet minőség 

1. <25 Nagyon gyenge 
2. 25-50 Gyenge 
3. 50-75 Kielégítő 
4. 75-90 Jó  
5. 90-100 Kiváló 

Az RQD érték előnyei ellenére számos korláttal rendelkezik: érzéketlen a 
0.1 m-nél rövidebb maghosszakra, azaz ugyanúgy 0%-nak tekinti a teljesen 
szétaprózódott kőzetanyagot, mint a 0.1 m-nél kicsivel rövidebb darabokból állót, 
illetve akkor is 100% az értéke, ha a kőzetanyag csupa 0.1 m-t meghaladó 
darabból áll, illetve ha az néhány jóval hosszabból áll. Irányfüggő, azaz nem képes 
figyelembe venni a fúrással, illetve a rézsűfalon kijelölt vizsgálati egyenessel 
párhuzamos tagoltságokat. 

A WD értékei: 1, 2, 3, 4. WD = 1 a legkevésbé mállott, üde kőzetet, a WD = 
4 legnagyobb mértékben mállott kőzetet jelöli.  
A 12. ábra (11) mutatja, hogy kis rugalmassági modulus viszonyszám (E/σc) 
esetében RQD alig változtatja a kőzettest deformációs modulusát (Emass), míg nagy 
viszonyszám esetében RQD befolyása lényeges. Megfigyelhető továbbá a 
léptékváltozás a négy eltérő mállottsági fok esetében. Ugyanazon modulus viszony 
és RQD érték mellett hozzávetőleg nyolcszoros az Emass értéke WD = 1 esetén WD 
= 4-hez viszonyítva. 
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12. ábra: Emass becslése a rugalmassági modulus viszony, RQD és a kőzetmállási 
fok alapján 

3. Összeálló, szilárd kőzetekben kialakított rézsűfalak 
 állékonyságvizsgálata a Cullmann-féle sík csúszólapos elmélet  
 alkalmazásával 

A fenti számítások alapján, illetve a helyszínen mért rézsűhajlásszög (a 
rézsűsík esésvonalának a vízszintessel bezárt szöge, β) már végezhetünk 
rézsűállékonysági számításokat. A legegyszerűbb számítás a Cullmann-féle 
rézsűállékonysági számítás (1866), mely sík csúszólapot feltételez [12]. A 
Cullmann-féle rézsűelmélet szerint a rézsű akkor állékony, ha kőzetanyagának 
kohéziója (cmass) meghaladja az állékonysághoz szükséges kohézió (cszüks) értékét, 
azaz cmass>cszüks. A szükséges kohézió: 

 
  











  ahol , 
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hgcszúks  
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 ahol : β a rézsű dőlésszöge [°] 
Φ a kőzet belső súrlódási szöge [°] 
ρ az anyagsűrűség [kg/m3] 
h a rézsű magassága [m] 

Nagy szilárdságú összeálló kőzeteknél a valóságos görbe csúszólapja közel sík, 
ezért a Cullmann-féle elmélet jó közelítéssel alkalmazható. 

Taylor (1937) egy könnyen kezelhető grafikont alkotott a terheletlen 
felszínű, homogén rézsűk vizsgálatára. A módszerrel az egyensúlyi helyzetben 
lévő (ν=1,0) rézsű összetartozó nyírószilárdsági paraméterei (tgφ, c) határozhatóak 
meg. A grafikont Taylor egy eredményvonallal két zónára osztotta: a jobb oldali I. 
zónában (nagy- β>45°- rézsűszög) kizárólag talpponti csúszólap a veszélyes, így a 
nagy szilárdságú, összeálló kőzetek szempontjából ez a tartomány releváns. A 
kapott eredmények dimenzió nélküli kifejezésére Taylor bevezette az állékonysági 
tényező fogalmát, melyet a következőképpen definiált [13]:  

gh
c

h
c

N massmass
c  

ahol   Nc: állékonysági tényező, [-]; 
 h: rézsűfal magassága [m]; 
 γ: térfogatsúly (=ρ·g) [kg·m-2·s-2] 
 ν: biztonsági tényező [-] 

Szabad rézsűk állékonyság vizsgálatára (Φ ≠ 0, c ≠ 0) Jáky (1944) a Taylor-
féle súrlódási körös megoldást fejlesztette tovább. Gyakorlati szempontból a Jáky-
féle eljárást közelítő 

04.06.1441

cN
 

egyenletű hiperbola kínál egy lehetséges megoldást [14].  

 A következő diagramon az iménti összefüggésből számítható Nc értékeinek 
és a Cullmann-féle rézsűállékonysági számításból kifejezhető  

cossin4
)cos(1

cN  

értékeinek összehasonlítása látható ν=1,0-es biztonsági tényező mellett, 
β=15°…90°-os és Φ=15°…55°-os tartományokon ábrázolva (13. ábra): 
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13. ábra: A görbék számozásának jelentése: 1-es görbepár: Φ=15°, 2-es: 

Φ=20°,…, 9-es görbepár: Φ=55° 

A kapott görbék közül folytonos vonal jelöli a Cullmann-féle 
rézsűállékonysági számítással kapott pontpárokra, szaggatott vonal a Jáky-féle 
eljárással számolt pontpárokra illeszkedőt Φ=15°-tól Φ=55°-ig, 5°-nként 
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megjelenítve. A kapott eredményeket elemezve megfigyelhető, hogy az azonos 
belső súrlódási szöghöz tartozó, eltérő módszerrel számított Nc tényezők által 
kirajzolt görbék Nc=0 pont és a metszéspontjuk által közrezárt területe csökkenő 
tendenciát mutat. Ebből következően a Φ=50°-hoz tartozó görbék β=50° és β=75° 
között, a Φ=55°-hoz tartozó görbék β=55° és β=77° között kis elhanyagolással 
azonos értéket adnak az állékonysági tényezőre. Az azonos belső súrlódási 
szöghöz tartozó értékek közül az Nc=0 és a metszéspontjuk által határolt szakaszon 
a Cullmann-féle rézsűállékonysági számítással, míg a közös ponttól a növekvő 
rézsűszög felé távolodva a Jáky-féle eljárással kapott eredmények adnak tartalékot 
a biztonság javára. Az azonos belső súrlódási szöghöz tartozó görbék β=90°-hoz 
(függőleges rézsűfalhoz) tartozó Nc értékeiknek aránya a belső súrlódási szög 
növekedésével növekszik. Ebből levonható az a következtetés, hogy összeálló 
szilárd kőzetek esetén (jelentős Φ-értékeknél) az eredetileg laza kőzetekre 
kidolgozott Jáky-féle módszer nem használható. 

4. Gyakorlati példa összeálló szilárd kőzetben kialakított sziklarézsű 
dőlésszögének számításához 
4.1. Az ME módszer alkalmazása 

Repedezett és erősen repedezett (mállott) andezit kőzetmasszívumban 
kialakítandó generálrézsű dőlésszögének számításához a következő adatok állnak 
rendelkezésre: 
h = 200m 

c = 60MPa (labor) 
Φ = 43° (labor) 
ρ = 2.8 g·cm-3 
ν = 6 
c = 9 MPa (labor) 

A fenti értékekből meghatározzuk BΦ értékét:  

2
452tgB  , melyből BΦ = 5.29 

Repedezett andezit kőzetmasszívumra a következő szilárdsági értékeket kapjuk 

3.0
2

p

pmass

V
V

R  értékkel számolva: 

Φmass = 38° 
cmass = 2.7 MPa 

cmass = 18 MPa 

082.0
620081.92800

2700000
cN     
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A fenti táblázatból ezen állékonysági tényezőhöz Φmass = 38° esetén akár 80° is 
lehet βgenerál. Igen repedezett andezit kőzetmasszívumra a következő szilárdsági 

értékeket kapjuk 15.0
2

p

pmass

V
V

R értékkel számolva: 

Φmass = 35° 
cmass = 1.35 MPa 

cmass = 9 MPa 

041.0
620081.92800

1350000
cN    

A fenti táblázatból ezen állékonysági tényezőhöz Φmass = 35° esetén 62°-64°-os 
βgenerál tartozik. Igen repedezett, mállott andezit kőzetmasszívumra a következő 

szilárdsági értékeket kapjuk 1.0
2

p

pmass

V
V

R  értékkel számolva: 

Φmass = 30° 
cmass = 0.9 MPa 

cmass = 6 MPa 

027.0
620081.92800

900000
cN    

A fenti táblázatból ezen állékonysági tényezőhöz Φmass = 35° esetén 50°-52°-os 
βgenerál tartozik. 

4.2. GSI meghatározása R = 0.3, 0.15 és 0.1 redukciós tényezők alapján 
Repedezett kőzet esetén a laboratóriumban mért húzószilárdság értékét σt = 

5 MPa-nak véve σc = 60 MPa egytengelyű nyomószilárdság érték mellett mi 
anyagállandó mi = 12-nek adódik. Ezen értéket felhasználva a 10. ábráról az R = 
σcmass/σc = 0.3 alapján leolvasható GSI értéke 70-re adódik. Az 5. ábra alapján GSI 
= 70 esetén blokkos illetve nagyon blokkos a kőzetszerkezet tűrhető felületi 
minősséggel. 

Igen repedezett kőzet esetén a laboratóriumban mért húzószilárdság értékét 
σt = 5 MPa-nak véve σc = 60 MPa egytengelyű nyomószilárdság érték mellett mi 
anyagállandó mi = 12-nek adódik. Ezen értéket felhasználva a 10. ábráról az R = 
σcmass/σc = 0.15 alapján leolvasható GSI értéke 41-44 közötti értékre adódik. Az 5. 
ábra alapján GSI = 41-44 esetén blokkos a kőzetszerkezet jó/tűrhető felületi 
minősséggel, illetve nagyon blokkos a kőzetszerkezet tűrhető felületi minősséggel. 

Igen repedezett, mállott kőzet esetén a laboratóriumban mért húzószilárdság 
értékét σt = 2 MPa-nak véve σc = 60 MPa egytengelyű nyomószilárdság érték 
mellett mi anyagállandó mi = 30-nak adódik. Ezen értéket felhasználva a 10. 
ábráról az R = σcmass/σc = 0.05 alapján leolvasható GSI értéke 1-10 közötti értékre 
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adódik. Az 5. ábra alapján GSI = 1-10 esetén lemezes/deformált, illetve mállott a 
kőzetszerkezet nem meghatározható felületi minőség mellett. 

4.3. Emass meghatározása különböző mállottsági fokok esetén 
A laboratóriumi mérések alapján az andezit (Young-féle) rugalmassági 

modulus értéke 20-40 GPa közötti értéket vehet fel. Az előbbi példánál maradva 
repedezett kőzet esetén a laboratóriumban meghatározott rugalmassági 
modulusnak 30 GPa-t, az egytengelyű szilárdságnak 60 MPa-t mérve a modulus 
viszonyszám E/σc = 500-ra adódik. Repedezett, gyenge minőségű kőzetek RQD 
értéke 50-25% közé esik. RQD = 30-cal számolva a Kayabasi-által 
megszerkesztett grafikonról -11. ábra- WD=1 esetén (legjobb minőség, legkevésbé 
mállott kőzet) Emass = 32 GPa, WD=2 esetén 8GPa, WD = 3 esetén 4 GPa, WD = 4 
esetén (legrosszabb minőség, erősen mállott kőzetösszlet) 2.5 GPa értéket 
olvashatunk le. 

Ezzel összehasonlításban az ME módszer alapján meghatározott R = 0.1 
(igen repedezett kőzet) redukciós értékkel számolva Emass = R·E = 0.1·30 = 3 GPa 
adódik, azaz a Kayabasi-féle diagramról leolvasott rugalmassági modulus értékek 
igen jó közelítést adtak.  

Összefoglalás 
A hatályos rendelkezések alapján a bányafalak (rézsűk) magasságát és 

dőlésszögét geológiai, hidrogeológiai és kőzetmechanikai jellemzők 
figyelembevételével kell megállapítani, a megengedett legnagyobb magasságát és 
dőlésszögét a műszaki üzemi tervben kell meghatározni. A hatályos rendelet 
alapján szálban álló, szilárd kőzetek esetén a rézsű dőlésszöge legfeljebb 90° lehet. 
[15] A rendelkezés alapján tehát a kőzetmechanikai jellemzőkön belül a 
repedezettséget, mint az egyik legfontosabb figyelembe veendő paramétert nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a szilárdsági paraméterek meghatározásánál. 

A rézsűszámítások alapvető paramétereinek meghatározásához egyrészt 
kőzetmechanikai laboratóriumi vizsgálatokra, másrészt az in situ repedezettségi, 
tagoltsági állapotot figyelembe vevő átszámítási képletekre van szükség ahhoz, 
hogy a laboratóriumi szilárdsági paramétereket a kőzetmasszívumra is 
kiterjeszthessük. 

Kőzetmechanikai szempontból a Hoek-Brown-módszer az egyik 
legteljesebb kőzettest értékelés, mert egyrészt magába foglalja laboratóriumi 
triaxiális mérések alapján a kőzettömb tönkremeneteli határgörbéjét és szilárdsági 
paramétereit, másrészt a GSI segítségével – amely a kőzet diszkontinuitásait 
jellemzi annak minőségével együtt – származtatja a repedezett kőzetmasszívum, a 
kőzettest tönkremeneteli határgörbéjét és szilárdsági paramétereit. A repedezett 
kőzettestre redukált értékek azonban nem meggyőzőek, mert a repedezett 
kőzetmasszívumban nem lehet ezeket a paramétereket „in situ” megmérni, ezért 
nincs mód mérésekkel történő ellenőrzésre. 
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Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek 
meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 

 

 

 

A repedezett kőzettest kőzetmechanikai alapokon álló, közvetlen méréssel 
ellenőrizhető értékelése iránti igény járult hozzá az ME módszer megalkotásához. 
A ME (Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Tanszék) módszer 
hasonlóan jár el, mint a Hoek-Brown módszer, de fizikai tartalommal bíró 
formulákkal végzi a kőzettömb szilárdsági paramétereinek redukcióját a repedezett 
kőzettestre. 
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