
Geotechnika1, 1. Laboratóriumi gyakorlat 2013/14 tavaszi félév. 
 

Feladatok 
1. Folyási határ mérése Kúpos penetrométerrel (2 fő) 
2. Sodrási határ vizsgálata (1‐2 fő) 
3. Száraz durva  szemcséjű  talaj  szemeloszlásának meghatározása  szitálással és  legnagyobb és 

legkisebb hézagtényező (1‐2 fő) 
4.  Vízáteresztő képesség mérése állandó és változó víznyomásos vizsgálattal  

Rendelkezésre álló idő: vizsgálatonként 20‐25 perc + 5 perc eszközök megtisztítása 

A laborvizsgálatok menete FIGYELMEZTETÉSEK! 
A laborgyakorlatra a hallhatók felkészülve kell, hogy érkezzenek! 

Vegyék figyelembe, hogy egyszerre 20 hallgató dolgozik 4 munkahelyen egy‐két oktató felügyelete 
mellett, így nincs lehetőség a vizsgálatok részletes bemutatására. Az egyes vizsgálatok elvégzésére az 
idő úgy elegendő, ha legalább elméletben tudják mit fognak csinálni. Az útmutatót a helyszínen 
olvasgatni, értelmezni nem lesz idő.  

A tájékozódás megkönnyítése végett az egyes gyakorlatokhoz, azok témájához illeszkedő,  interneten 
elérhető videók linkeit is megadunk a dokumentumban. A videókon látottak, az ott bemutatott és a 
laborban lévő eszközök közötti különbségek miatt közvetlenül nem alkalmazhatók, de a vizsgálatok 
elve jól megérthető.   

Ha egy csoport gyakorlatilag teljesen inkompetens, a teljes felkészületlenség jeleit mutatja, a 
csoportot kizárjuk a laborgyakorlatról, és ezzel a részvételi és a vizsgálatokért járó pontokat is 
elvesztik. Ez az elv a csoport egyes tagjaira i külön‐külön is alkalmazható, azaz két felkészült ember 
nem fog elvinni egy öt főből álló csoportot!  

Másolt, a labort 8 évvel ezelőtti állapotban mutató fényképeket tartalmazó, jelenleg el nem végzett 
vizsgálatokról szóló jegyzőkönyveket tartalmi ellenőrzés nélkül l 0 pontra értékelünk. A 
jegyzőkönyvek mellé csatolni kell gyakorlatok alatt kézzel készített jegyzőkönyveket, vagy azok 
fénymásolatát.   

   



Folyási határ mérése kúpos penetrométerrel (1. asztal)  
1. A folyási határ meghatározásához az átadott vizsgálati anyagot buborékmentesen a vizsgálati 

csészébe kell kenni. 
2. Ezt követően a csészét a kúp alá kell helyezni, és a kúpot úgy kell beállítani (a kioldó gombot 

megnyomva  és  a  kúpot  a másik  kezünkkel mozgatva),  hogy  csúcsa  éppen  érintse  a minta 
felszínét. 

3. Az óra tetején lévő gombot megnyomva le kell olvasni a rúd tetejének helyzetét. 
4. A  kioldó  gomb  határozott  mozdulattal  meg  kell  nyomni  és  öt  másodpercig  ebben  a 

helyzetben kell tartani, lehetővé téve, hogy a kúp saját súlya talajba hatoljon. 
5. Le  kell  olvasni  a  rúd  tetejének  behatolás  utáni  helyzetét,  és  ki  kell  számolni  a  behatolás 

mértékét. 
6. Ezt követően a behatolás helyéről el kell  távolítani a mintát, majd oda vissza kell kenni, és 

megismételni a 2‐5 pontokban vizsgálati lépéseket.  Az adott pont akkor fogadható el mérési 
eredményként, ha két egymást követő egyedi leolvasás alapján számolt behatolás különbség 
nem haladja meg a 0,5mm‐t és a behatolás 15 és 25 mm közé esik. 

a. Ha  a  minta  érvényes  eredményt  ad,  víztartalom  mintát  kell  venni,  a  behatolás 
mértékét fel kell jegyezni. 

b. Ha  a  mérés  nem  érvényes,  szükség  szerint  a  bekent  anyag  kikaparása, 
homogenizálása után meg kell  ismételni a mérést, a mintához vizet kell adni, vagy 
abból vizet kell elvonni. 

7. A csészében maradt mintát ki kell kaparni   
8. A  mintához  kevés  vizet  adunk,  (vagy  abból  szűrőpapírral  vizet  vonunk  el)  a  mintát 

homogenizáljuk  és  megismételjük  az  1‐6  lépéseket,  a  vizsgálat  akkor  tekinthető 
befejezettnek, ha a négy érvényes behatolást feljegyeztük, és víztartalom mintát vettünk. 

9. Eszközök megtisztítása, víztartalmi minták szárítókályhába helyezése. 
10. Másnap a csoport egy tagja visszaméri a minták száraz tömegeket, elmossa az óraüvegeket. 

 
Minta a vizsgálat során kitöltendő táblázatra 

A jegyzőkönyv leadásakor beadandó munkarészek: 

1. A vizsgálat  rövid,  saját  szavakkal való bemutatása, egyéni  tapasztalatok, az esetleges hibák 
okának értékelése. 

2. A víztartalmak, nedves és száraz tömegek valamint a behatolások összefoglaló táblázata. 
3. A víztartalmak ábrázolása az behatolások logaritmusának függvényeként. 
4. A  20mm‐es  behatoláshoz  tartozó  víztartalom  kiszámítása  egyenlet  alapján,  a  vetítés 

ábrázolása a diagramon. 
5. A  két  módszerrel  kapott  víztartalom  összehasonlítása,  a  tapasztaltak  (egyezés,  jelentős 

eltérés) értékelése, pontosság   
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Plaszticitási határ mérése sodrási vizsgálattal (2. asztal) 

1. A sodrási határ vizsgálatára átadott anyagból kb. 20g‐ot kell kivenni 
2. A kivett mintát két részre, majd azokat négy‐négy részre osztjuk. 
3. A talajt ujjaink között át kell gyúrni, hogy nedvességtartalma egyenletesen oszoljék el benne, 

majd kb. 6 mm átmérőjű szálakká kell gyúrni a két kezünk hüvelyk‐ és mutatóujja között. 
4. A talajt az asztalon ki kell sodorni egyik kezünk ujjának, az ujjhegy és a második ízület közötti 

részével. Annyi nyomást kell kifejteni, hogy a szál átmérője kb. 3 mm‐re csökkenjen kezünk 
5–10  teljes  előre‐hátra mozgatása  nyomán,  kb. másodpercenkénti  egy  teljes mozgatással. 
Fontos az egyenletes sodrási nyomás fenntartása; a nyomásnak nem szabad csökkennie a 3 
mm‐es átmérő felé közeledve sem. 

5. Az 3‐4 szakasz  lépéseit  ismételgetni kell mindaddig, amíg keresztirányban eltöredezik a szál, 
ha kb. 3 mm‐re sodortuk ki. A szétmorzsolódott talajdarabkákat nem szabad összegyűjteni, 
hogy  ismét szállá alakítsuk és sodorgassuk őket; a szétmorzsolódás kezdete  jelenti a sodrási 
határt. 

6. A  sodrási  határ  állapotában  lévőnek  ítélt  töredezett  talajszál  darabjait  össze  kell  gyűjteni, 
megfelelő tárolóedénybe kell tenni és tömegét le kell mérni és fel kell jegyezni. 

7. Az 3‐6 szakasz  lépéseit meg kell  ismételni a  talaj  további három  részével  is, majd azokat  is 
ugyanabba a tárolóedénybe kell tenni. 

8. A sodrási határ víztartalmát a két 10‐g‐os részminta víztartalmának átlagaként értelmezzük. 
9. Eszközök megtisztítása, víztartalmi minták szárítókályhába helyezése. 
10. Másnap a csoport egy tagja visszaméri a minták száraz tömegeket, elmossa az óraüvegeket. 
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Minta a vizsgálat során kitöltendő táblázatra 

A jegyzőkönyv leadásakor beadandó munkarészek: 

1. A vizsgálat  rövid,  saját  szavakkal való bemutatása, egyéni  tapasztalatok, az esetleges hibák 
okának értékelése. 

2. A víztartalmak, nedves és száraz tömegek összefoglaló táblázata. 
3. A plaszticitási index meghatározása és a talaj megnevezése 

Kúpos penetrométer: 

http://www.youtube.com/watch?v=yG784eXBj‐Q 
 

Sodrás: 

http://www.youtube.com/watch?v=forw8ZAdfKs 

Keresőszavak további kutatkodáshoz: Atterberg limits, Fall cone test, plastic limit, liquid limit, thread 
rolling 

 

 

 

 
 



 

Száraz durva szemcséjű talaj szemeloszlásának meghatározása szitálással (3.asztal) 
1. A  szemeloszlási  görbe  meghatározásához  1  kg  össztömegű  talajmintát  a  szitasor  felső 

szitájába  öntünk,  majd  a  szitaoszlop  rövid  rázogatását  követően  a  szitákon  fennmaradt 
frakciók tömegét egyenként vagy folyamatosan összegezve lemérjük.  

2. 1mm‐es  lyukbőségnél  kisebb  méretű  sziták  esetén  a  szitákat  még  egyszer,  egyenként  is 
érdemes megrázni. 
 

 
Minta a vizsgálat során kitöltendő táblázatra 

A jegyzőkönyv leadásakor beadandó munkarészek: 

1. Szemeloszlási görbe számítógéppel feldolgozva 
2. Talaj megnevezése az új szabvány alapján 
3. A szemeloszlási görbe alapján meghatározható jellemzők, a szemeloszlási görbe értékelése 
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Száraz  durva  szemcséjű  talaj  legkisebb  és  legnagyobb  hézagtényezőjének  kimérése  (3. 
asztal) 

1. Az asztalon található 3 henger belső térfogatait és tömegét meg kell mérni és fel kell jegyezni 
2.  A hengerekbe tölcsérrel homokot kell tölteni, úgy, hogy a tölcsér hegye folyamatosan érintse 

a kifolyt homokkúp  felületét. Mindeközben ügyelni kell arra, hogy a homok ne  tömörödjön 
(ütés, kocogtatás, rezgés, nyomás mind tömörítheti a mintát, ezért kerülendő)  

3. A minták  tetejét síkra kell dolgozni, és külön‐külön meg kell mérni a hengerek és a minták 
együttes tömegeit, ezt fel kell jegyezni. 

4. A legnagyobb hézagtényezők ezen eredmények alapján belátásuk szerint kell meghatározni 
5. Az  előbb  is  használt  hengerekbe  homokot  kell  tölteni,  majd  a  hengereket  egyenként  a 

szitarázóra  téve  azok  tartalmát  tömöríteni  kell.  Az  optimális  tömörítőhatást  a  rázás 
intenzitásának változtatásával lehet megtalálni.  

6. A minta  tetejét  síkra  kell  dolgozni,  és meg  kell mérni  a  hengerek  és  a minták  együttes 
tömegét, ezt fel kell jegyezni. 

7. A legkisebb hézagtényezők ezen eredmények alapján belátásuk szerint kell meghatározni. 
8. El  kell  készíteni  egy  közepes  tömörségű mintát.  (hengerbe  szórt homok;  a henger  enyhén 

megkocogtatva)  Síkra  dolgozni  a minta  tetejét  és  az  előzőekhez  hasonló módon meg  kell 
mérni annak tömegét 
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Minta a vizsgálat során kitöltendő táblázatra 

A jegyzőkönyv leadásakor beadandó munkarészek: 

1. A vizsgálat  rövid,  saját  szavakkal való bemutatása, egyéni  tapasztalatok, az esetleges hibák 
okának értékelése. 

2. A térfogatok száraz tömegek összefoglaló táblázata. 
3. A száraz térfogatsűrűségek és hézagtényezők kiszámítása mind a hat esetre, a maximális és 

minimális hézagtényező megadása 
4. a közepes tömörségű minta relatív tömörségének kiszámítása 

   



Vízáteresztő képesség kimérése állandó és változó víznyomással (4. asztal) 
1. Le kell mérni a kezdeti nyomómagasságot (h0), a minta átmérője 38mm, hossza 76mm  
2. Le kell olvasni és  fel  kell  jegyezni a  csőről a nyomómagasság és a  térfogat átszámításához 

szükséges konstans (a cső keresztmetszeti területe) értékét.  
3. A változó víznyomásos készülék csapját ki kell nyitni és azonos  időközönként  leolvasásokat 

kell tenni. 
4.  Az  időközöket és a  leolvasásokat  fel kell  jegyezni.  Legalább 5  leolvasást kell  tenni, amíg a 

nyomómagasság 0 cm‐re nem csökken (vagy már nem csökken tovább). 
5. Az  állandó  víznyomásos  vizsgálathoz,  ugyanezt  a  készüléket  kell  használni,  csak  a  csőből 

kifolyó vizet a labdacsból folyamatosan pótolni kell, úgy hogy a víznyomás 1 cm‐nél nagyobb 
mértékben ne változzon a kísérlet során.  

6. A  kifolyó  vizet  össze  kell  gyűjteni,  egy mérőhengerbe,  és  valamely  kerek mennyiség  (100, 
200, 300, stb. ml) átfolyásához tartozó időt fel kell jegyezni.  

7. A 6. pontban leírt mérést 3‐szor kell elvégezni 

A cső keresztmetszete:     cm2 
  h (nyomómagasság)  (eltelt idő a vizsgálat elejétől) t 
0    0s 
1     
2     
3     
4     
5     

Minta a változó víznyomásos vizsgálat során kitöltendő táblázatra 

 

Nyomómagasság    cm 
  árfolyt mennyiség (ml)  (átfolyási idő) t 
1     
2     
3     

Minta az állandó víznyomásos vizsgálat során kitöltendő táblázatra 

A jegyzőkönyv leadásakor beadandó munkarészek: 

1. A vizsgálat  rövid,  saját  szavakkal való bemutatása, egyéni  tapasztalatok, az esetleges hibák 
okának értékelése. 

2. A nyers adatok (idők, átfolyt mennyiségek táblázatos és grafikus megadása) 
3. a k tényező számítása a vizsgálati módszernek megfelelő eljárást követve 
4. A két méréssel meghatározott k kényező összevetése, az eredmény értékelése  

Videó:  

http://www.youtube.com/watch?v=Ztd11jqj‐5s 

Keresőszavak: Falling head permeability, constant head permeability  

 

 

 


