
A tárgyról 

3 konzultáció 
• Vizsgálati stratégiák, vonatkozó szabványi környezet, szabványok 

értelmezése, példák jegyzőkönyvekre, a mérési adatok 
értelmezésére, 1. hf kiadása 

• Talajmechanikai alapok a fejlett talajmodellek alkalmazásához, 
modellillesztés, számítógépes programmal, 2. hf. kiadása 

• Hallgatói előadások 

3 feladat  
• szabványi előírásnak a lehető legjobban megfelelő jegyzőkönyvek 

(2) készítése, vizsgálati adatok feldolgozása, értelmezése elemzése 
• Fejlett talajmodellek paramétereinek meghatározása vizsgálati 

eredmények alapján 
• A fentiek előadása páronként 20p (előadás) +5p (vita) 

terjedelemben 

hudacsek@sze.hu, 06 30 340 6938 Hudacsek Péter 
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Vonatkozó szabványi környezet

MSZ EN 1997 - 2  
Geotechnikai vizsgálatok

MSZ EN ISO 22476-
(1-13) 
Terepi vizsgálatok 

MSZ CEN ISO/TS 
17892-(1-12)  
Talajok 
laboratóriumi 
vizsgálata

MSZ EN ISO 
22475-(1-3) 
Mintavételi 
módszerek és 
talajvízmérések

MSZ EN ISO 22282-
(1-6) 
Geohidraulikai 
vizsgálatok 

MSZ EN 1997 - 1 3.fejezet 
Geotechnikai tervezés



Vizsgálati stratégiák
• Mintavétel és laboratóriumi vizsgálat

• Szondázás



A szükséges talajminta minőségi osztály eléréséhez 
alkalmazható mintavételi kategóriák 

1

Talajjellemzők / a talajminta minőségi osztálya 1 2 3 4 5
Változatlan talajjellemzők:
szemcseméret * * * *
víztartalom * * *
tömörség, tömörségi fok, áteresztőképesség * *
merevség, nyírószilárdság *
Meghatározható jellemzők:
a talajrétegek sorrendje * * * * *
durva réteghatárok * * * *
finom réteghatárok * * *
plaszticitási jellemzők, szemcsesűrűség, 
szervesanyag tartalom, víztartalom

* *

tömörség, tömörségi fok, porozitás, 
áteresztőképesség

* *

merevségi jellemzők, nyírószilárdsági 
paraméterek

*

Mintavételi kategória az MSZ EN ISO 22475-1 
alapján  

A
B

C



Folyamatos fúrásos mintavételi módszerek



Laboratóriumi 
vizsgálatok



Vonatkozó vizsgálati szabványok 

• A víztartalom meghatározása (MSZ CEN ISO/TS 17892-1:2005)
• Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása (MSZ EN ISO/TS 

17892-2:2004)
• A szemcsesűrűség piknométeres meghatározása (MSZ EN ISO/TS 17892-3:2004)
• A szemeloszlás meghatározása (MSZ EN ISO/TS 17892-4:2004)
• Konszolidációs, kompressziós jellemzők meghatározása (MSZ ISO/TS 17892-5:2005)
• Ejtőkúpos vizsgálat (MSZ ISO/TS 17892-6:2010)
• Finomszemcséjű talajok egyirányú nyomóvizsgálata (MSZ ISO/TS 17892-7:2010)
• Konszolidálatlan, drénezetlen triaxiális vizsgálat (MSZ ISO/TS 17892-8:2004)
• Konszolidált triaxiális nyomóvizsgálat vízzel telített talajon (MSZ ISO/TS 17892-9:2010)
• Közvetlen nyíróvizsgálat (ISO/TS 17892-10:2004)
• Áteresztőképesség meghatározása (MSZ ISO/TS 17892-11:2004)
• Atterberg-határok meghatározása (MSZ EN ISO/TS 17892-12:2004)



Mintakészítésről



A mintakészítésre vonatkozó előírások 
EC7-2 L melléklete, illetve az egyes 
vizsgálati szabványok adnak általános és 
speciális utasításokat a mintakészítésre 
vonatkozólag. 

A minták állapotuk szerint lehetnek: 
• Zavart 
• Zavartalan 
• Újratömörített 
• Rekonstruált 

A szabványok előírást adnak:  
• A minták tömegére 
• Méreteire 
• Megengedett legnagyobb 

szemcseméretre 
• Előkészítésük módjára 
• Kezelésükre vonatkozólag 



Egyszerű laboratóriumi 
vizsgálatok



A víztartalom meghatározása  
(MSZ CEN ISO/TS 17892-1:2005)

• A minta tömege ált. 25-5000g (d>75mm120kg) 
• Tömegállandóságig való szárítás dm/dt<0,03g/h   
• Szárítási hőmérséklet 105°C±5°C 
• Szárítási hőmérséklet meszes, gipszes talaj esetén 40°C±5°C 
• Sós talajvíz esetén a mintában maradó só hamisíthatja meg az 

eredményt



Szervesanyag tartalom meghatározása

Az EC7-2 az izzítási veszteség alapján javasolja számítani a 
szervesanyag tartalmat, de 
• Ha a minta agyag iszap, mész, gipsz tartama jelentős, az izzítási 

vesztesége alapján túlbecsüljük a szervesanyag tartalmat. 
• Más alkalmas módszerek is használatosak  

• Peroxidos kezelés 
• Kálium dikromátos oxidálás, titrálás 6%-nál kisebb 

szervesanyag tartalom pontos mérésére (vegyi fülke, tömény 
kénsav, egyéb mérgek… 

A talajok és talajvíz vegyvizsgálataira (szervesanyag, karbonát, 
szulfát pH, klorid) nincsen európai talajvizsgálati szabvány, de az 
EC7-2 minden vegyvizsgálathoz többek között hivatkozza 
alkalmazható eljárásként a BS-1377-3:1990 szabvány módszereit 
adja meg.



Térfogatsűrűség  
(MSZ CEN ISO/TS 17892-2:2005)

Szabálytalan alakú minta 
• Talajrög kivágása,  
• Tömegmérés 1 
• Parafinnal való bevonás 
• Tömegmérés 2 
• Tömegmérés vízbe merített állapotban 

Szabályos alakú minta 
• Tömegmérés 
• Jellemező geometriai méretek alapján 

térfogat kiszámítása



A szemcsesűrűség piknométeres meghatározása 
 (MSZ EN ISO/TS 17892-3:2004) 

CEN ISO/TS 17892-3:2004 (E) 

6 

 

Key 
1 Pycnometer with capillary and thermometer 
2 Pycnometer with capillary 

Figure 1 — Examples of pycnometers 

4.3 Water bath 

Thermosthatically controlled water bath, with temperature variations not exceeding ± 0,5 °C. 

4.4 Thermometer 

The thermometer shall be readable to 0,1 °C. The thermometer should preferably be included in the glass stopper 
of the pycnometer. Alternatively, a thermometer may be placed in the water bath, as close to the pycnometer as 
possible. 

4.5 Bell jar 

A bell jar with air suction pump. 

4.6 Riffle box 

A riffle box for obtaining a representative part of the specimen. 

Distribution by hand (quartering) is allowed if this results in a representative part of the specimen. 

4.7 Drying oven 

A drying oven capable of maintaining a temperature of 105 °C ± 5 °C. 

Eszközök 
• mérleg: 200 g / 0,001g  
• hőmérő: 0,1 °C 
• 0,5 °C pontosságal 

szabályozható 
hőmérsékletű fürdő 

• piknométer: 50 cm3 



Szitálás 
• 63mm-0,063mm 
Hidrometrálás 
• 0,063mm-0,001mm  

A szemeloszlás meghatározása 



Röntgen elnyelési vizsgálat 
• 0,1μm-300μm 
• Stokes-törvény 
• 1-2 perc 
• PC-alapú grafikus, numerikus 

kiértékelés 

Lézergranulométeres vizsgálat  
• 0,01μm-2mm 
• 1-2 perc 
• PC-alapú grafikus, numerikus 

kiértékelés 
• szabvány ISO13320  
• kalibrálás nem szükséges 
• napi több száz mérés

ISO13320 (2009)

A szemeloszlás meghatározása 



Folyási határ 
• Az új szabványban az ejtőkúpos vizsgálat 

szerepel, de az EC7-2 engedi a 
Cassagrande vizsgálatot is, de erre most 
nincs érvényes magyar szabvány 

• Objektívebb, állandóbb eredmények 
• Különböző mértékben automatizált gépek

Konzisztenciahatárok 
(MSZ CEN ISO/TS 17892-12:2004)



Sodrási határ 
• Az új szabványban is maradt 
• Szubjektív 
• Módosított kúpos

Konzisztenciahatárok 
(MSZE EN ISO/TS 17892-12:2004)

Hagyományos 
(szigorú eljárás )

Sodródoboz 
(nem szabványos ) 

Módosított kúpos 
(kísérleti)



Laborpenetrométer Labotatóriumi
nyírószonda

 

Ejtőkúpos szonda

Szilárdsági indexvizsgálatok 
(ejtőkúpos: MSZ EN ISO/TS 17892-4:2004) 



Vízáteresztő képesség 
(MSZE EN ISO/TS 17892-10:2004)

Állandó víznyomásos mérőcellában
• Nagy (közepes áteresztőképességű talajokhoz)
Változó víznyomásos
• Kis (közepes) áteresztőképességű talajokhoz 

Változó víznyomásos vizsgálat Állandó víznyomásos vizsgálat



Vízáteresztő képesség 
(MSZE EN ISO/TS 17892-10:2004)

Állandó víznyomásos triaxiális cellában 
• Minden talajtípusra mérlegelés nélkül 
• Háttérnyomással

Áteresztőképesség vizsgálat triaxiális cellában



A háttérnyomás alkalmazásának 
célja a telítettség növelése. 
• a víz nagyobb nyomáson több 

levegőt képes elnyelni, 
• a légbuborékok összenyomódnak, 
• célszerű légtelenített vizet 

használni 
• CO2-vel való öblítés  

Vízáteresztő képesség 
(MSZE EN ISO/TS 
17892-10:2004)



Nem szabványos, állandó fluxusú 
• Nagyon gyors, napok helyett órák 
• Precíziós szivattyú  
• Triaxiális készülékben

CFR- 4-5-8kPa, k=10-11m/s

Precíziós szivattyú

Vízáteresztő képesség 
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Vízáteresztő képesség-víztartási görbe 


