
Talajtan
pedalógia  

talajalkotók, arányaik, kölcsönhatásaik talajok osztályozása



A talaj alkotórészei
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az alkotók saját tulajdonságai:  
         állandó, azonosító jellemzők 
az alkotórészek aránya: 
         állapotjellemzők 

az alkotók kapcsolatrendszere, kölcsönhatásai:  
         talajszerkezet 

a talajt ért hatások:  
         talajtörténet 

A talaj tulajdonságait meghatározzák  



A szemcsék tulajdonságai

minden talaj esetén fontos: 
anyag: 

szemcseméret, alak, kölcsönhatások, mechanikai 
jellemzők,viselkedésbeli jellemzők, sűrűség, szerkezet 
agyagok esetén döntő jelentősségű 

durva szemcséjű talajok esetén fontos:
szemcseméret, méret eloszlás, szemcse alak: 

szemcsék térkitöltése, fajlagos felület 
        



Anyag

Agyagásvány: új, az 
anyakőzettől eltérő 

jellemzőkkel bír

Fizikai mállással keletkezett 
szemcsék az anyakőzetük 

tulajdonságait őrzik

Agyagok (iszapok)Homokok, kavicsok



Agyagásványok (építő elemei) 

Szilícium oxid rétegek

Alumínium oxid rétegek 
(Gibbsit) 

vagy 
Magnézium oxid rétegek 

(Brucit)

Agyagásvány: rétegszilkát



Agyagásványok 

Arid területek, vulkáni 
hamu és bázikus 
(mafic) kőzetek 

mállásából, 

hideg, mérsékelt 
éghajlaton a 

legjellemzőbb 
agyagásvány 

trópusi, nagy 
kimosódású, 

alacsony pH-jú 
területek, SiO2-ben 
gazdag kőzetek (pl. 

gránit) 
mállásterméke



jele, mértékegysége 
  ρs g/cm3 
mérése 
  piknométeres módszer - ritkán 

kavics, homok: 2,65g/cm3  

iszap: 2,7 g/cm3     
agyag: 2,75 g/cm3 

Szemcsesűrűség - anyagjellemző



Durva szemcséjű talajok szemcséinek jellemzése 
kapcsán használatos kifejezések

Anyag: kevésbé érdekes
Szemcsehalmaz jellemzése: szemeloszlás
névleges átmérő
  “nagy” szemcsék esetén  
   azon szita lyukbősége, melyen még átesett 
  “kis” szemcsék esetén 

folyadékban azonos sebességgel ülepedő  (azonos 
anyagú) gömb átmérője  

frakciók
nagyon durva    kavics    homok     iszap     agyag 
                        63           2           0,063     0,002  

szemeloszlás
  szemcsék, ill. frakciók súlyaránya   



szemeloszlási görbe
  valamely d átmérőnél kisebb szemcsék súlyszázaléka 
  legtöbb információt adó ábrázolás  
háromszögdiagramos ábrázolás
  három frakcióra bontás  
  külföldön elterjedt   
számszerű paraméterek

 százalékos összetétel     Gr, Sa, Si, Cl % 
 mértékadó átmérő           dm  
 egyenlőtlenségi mutató   Cu=d60/d10  
 görbületi mutatató           Cc=(d30)2/(d60.d10)  
 hatékony átmérő            dh  

Szemeloszlás jellemzésének módjai



Szemeloszlási görbe
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Szitálás                       Hidrometrálás



Szemcsecsoport Szemcsefrakció Jelölés Szemcseméret
(mm)

Nagyon durva
Kőtömb LBo > 630
Görgeteg Bo > 200–630
Macskakő Co > 63–200

Durva

Kavicsok Gr > 2,0–63
Durva kavics CGr > 20–63
Közepes kavics MGr > 6,3–20
Apró kavics FGr > 2,0–6,3
Homokok Sa > 0,063–2,0
Durva homok CSa > 0,63–2,0
Közepes homok MSa > 0,2–0,63
Finom homok FSa > 0,063–0,2

Finom

Iszapok Si > 0,002–0,063
Durva iszap CSi > 0,02–0,063
Közepes iszap MSi > 0,0063–0,02
Finom iszap FSi > 0,002–0,0063
Agyag CI ≤ 0,002

Szemcsefrakciók 



egyenlőtlenségi mutató   Cu=d60/d10  
görbületi mutatató           Cc=(d30)2/(d60.d10)  

Névleges átmérő 

Ré
sz

ar
án

y(
-)

A szemeloszlási görbe 
alakjának megnevezése CU CC

Lapos > 15 1 – 3

Elnyúló 6 – 15 < 1

Meredek < 6 < 1

Lépcsős rendszerint nagy akármennyi 
(rendszerint < 0,5)

d60 d30 d10



Lépcsős

Elnyúló/Lapos
Meredek
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 100 63                    10                 2       1                 0,2         0,063      0,02       0,005   0,002                   0,0002 

     kavics                         homok                        iszap                      agyag

Szemeloszlási görbe alakjának jellemzése



Nevezetes szemcseátmérők

kavics  1 cm2/g 
agyag  1millió cm2/g 
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A szemcsealakA megnevezés alapja
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A szemcsealakA megnevezés alapja

Szemcsealak szerinti osztályozás



A víz talajmechanikai szempontból 
jelentős fizikai tulajdonságai 

Jellemző Talajmechanikai következmény 
(pl.)

Összenyomhatatlanság
Telített talajok térfogatváltozása 

vízmozgással lehetséges 
(konszolidáció, drénezett/
drénezetlen viselkedés)

Viszkozitás, Newtoni folyadék Energiaveszteség áramlás során, 
potenciális ármlás

Felületi feszültség Nedvesítő, kapilláris emelkedés

Halmazállapot változások Kavitáció, talajfagyás, fagyás 
közbeni  térfogatváltozás



A viszkozitás fogalma

ρ

ν
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η1   <<     η12

A viszkozitás fogalma



A viszkozitás következménye
Porózus közegen át való áramláskor súrlódás miatt 

energiaveszteség - potenciálos áramlás  



A kapilláris feszültség oka,  

nagysága 

és következménye                       

a kapilláris emelkedés
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A felületi feszültség/ kapillaritás



Kapillaritás  összehúzó erő

Telítődés Kiszáradás

Számottevő 
kapilláris erő



0,1

1

10

100

1000

-20 0 20 40 60 80 100 120

hőmérséklet   t  °C  

ny
om

ás
   

p 
 k

Pa

gőz

víz

jég

H

a telített vízgőz 
p=f(t) nyomása

A víz fázisdiagramja speciális 
térfogatváltozása



dipólus jelleg 
   oka  
   következménye:   
hidratáció 

disszociáció - pH 
   elektrolitikus viselkedés 
   koncentráció jelentősége 

Disszociáció 
  szétesés OH  és H  ionokra 
  semleges vízben 22 C-on 
  C = 10-7 mól/dm3  H (és OH) ion 
pH = - log C(H)  
  pH = 7  semleges kémhatás 
  pH < 7 savas kémhatás 
  pH > 7 lúgos kémhatás 
elektrolitikus viselkedés 
koncentráció-kiegyenlítődés

A víz kémiai tulajdonságai



A talajban lévő víz megjelenési formái



vizsgálat
3:1 vagy 10%-os hígítású sósav (HCl) cseppentése, apezsgés értékelése 
értékelés
mészmentes (O),  
  ha a HCl-lel érintkezve egyáltalán nincs pezsgés 
meszes (+),  
  ha a HCl jól érzékelhető, de rövid idejű pezsgést okoz 
nagyon meszes (++),  
  ha a HCl erős és hosszantartó pezsgést vált ki 
megjegyzések
nedves agyagok pezsgése rendszerint némi késéssel kezdődik 
nagy száraz szilárdság a mész cementáló hatásának eredménye lehet 
pontosabb vizsgálat Scheibler-készülékkel a sósav hatására eltávozó 
széndioxid mérésével 

A mésztartalom megállapítása  
sósav cseppentésével



Közelítő vizsgálat izzítási veszteség meghatározásával
talajminta kiszárítása 60 °C-on – tömegmérés m60  
talajminta izzítása 600 °C-on – tömegmérés m600  
izzítási veszteség számítása  
Io = (m60 – m600) / m60  
meszes talaj esetén előzetes vegyi kezelés szükséges 
   
Pontos vizsgálat oxidimetriás eljárással (MSZ 14043-9)
talajoldat kezelése különböző vegyületekkel 
titrálás Mohr-sóoldattal 
tömegmérések  
viszonyítás tiszta oldatokhoz 

A szervesanyag tartalom 
megállapítása

Talaj Szervesanyag tartalom (d<2mm) 
frakció tömegszázalékaként

Kissé szerves 2-6 
Közepesen szerves 6-20

Nagyon szerves >20



A talajalkotók arányainak elemzése
térfogatok tömegek



A talajalkotók arányainak elemzése
A talajalkotók egymáshoz viszonyított arányai 

állapotjellemző definíció homok agyag

víztartalom w = mv / ms 5 20-30

hézagtényető e = Vh / Vs 0,3-0,6 0,5-1

telítettség Sr = Vv / Vh 0,2-0,4 0,8-0,9 
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A talajalkotók arányainak elemzése
A talajalkotók teljes térfogathoz viszonyított arányai 

állapotjellemző definíció

hézagtérfogat/porozitás n = Vv / V

szemcsetérfogat s = Vs / V

víztérfogat/volumetrikus 
víztartalom v, Θ = Vv / V

levegőtérfogat l = Vl / V
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A talajalkotók arányainak elemzése 
háromszögdiagramos ábrázolásban



állapot számítás alkalmazás jellemző érték 
(g/cm3)

telített ρt = mt / V súly- és nyomásszámítás 
tv. alatt 1,9-2,1

nedves ρn = mn / V súly- és nyomásszámítás 1,8-2,0

száraz ρd = md / V tömörségi mutatóként 1,6-1,9

A térfogatsűrűségek



mérhető jellemzők
  mn  nedves tömeg 
  md  száraz   

V  teljes talajtérfogat 
ismertnek tekinthető sűrűségek
  ρs  szemcsék (2,6-2,75g/cm3)  
  ρv víz (1,0 g/cm3)  
  ρl  levegő (0,0 g/cm3) 
számítási képletek
  ábra segítségével és 
definíciókból kiindulva  
  m = V∙ρ 
összefüggés felhasználásával 
figyelembe véve 
  mv = mn - md  víz tömege 

  ms = md   szemcsék tömege 

A meghatározás mérés alapján



Szemcsekapcsolatok 

Szemcse-víz kapcsolat 

Szemcsék elrendeződése 

Hézagrendszerek 

Erőhatások 

Talajszerkezet

 

 
 

közvetlen 
érintkezés 

szegletvíz 

 

 
   diszpergált              koagulált  
                    kapcsolat 

. 



Szemcsés talajok 

• vékony hidrátburok 
• szegletvíz 
• kapilláris hatások 
• kapilláris kohézió 

jelentéktelen szerep 

Agyagok 

• vastag hidrátburok 
• változó vízmegkötés 
• elektromos felületi erők 
• változó konzisztencia 

meghatározó szerep 

Szemcse-víz kapcsolat



Nevezetes (talajtani) víztartalamak



Különböző összetételű talajok víztartó képessége



szilárd félig  
szilárd képlékeny folyékony 
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Kötött talajok nevezetes (talajmechanikai) víztartalmai



IC=(WL-W)/IP

IP=(WL-WP)

1 0

Kötött talajok nevezetes (talajmechanikai) víztartalmai

képlékeny folyékonyfélszilárdszilárd

folyási határ: wL

folyási határ: wL

sodrási határ: wLzsugorodási határ: ws

plaszticitási index  
(anyagjellemző)

konzisztencia index  
(állapot jellemző)



IC=(wL-w)/IP

0

konzisztencia index  
(Ic)

1

víztartalom 
(w)

IP=(wL-wP)

wLwP

drénezetlen  
nyírószilárdság

Ic>1, su (cu) >200 kPa Ic<0, su (cu) <2 kPa

a konzisztencia: az anyagi összetartás 
mértéke, egyszerűsített szi lárdsági 
jellemző víztartalom



plaszticitási/plasztikus index  
  
a képlékeny tartomány hossza  
a vízfelvevő képesség mérőszáma 
egy talaj állandó tulajdonsága 
jellemző értékek 
IP  15 %  vízérzékeny talaj 
IP  25 %  nagy vízfelvevő képességű,  
  duzzadásra-zsugorodásra is hajlamos talaj 

konzisztenciaindex 
   
az aktuális talajállapot jellemzője 
szilárdsági index 
jellemző értékek 
IC = 0  folyós állapot (természetes módon nem áll elő csak átgyúrással) 
IC ≈ 1,0 a természetes fekvésű agyagok e körül vannak 
IC  1,5 jó teherbírás 
a konzisztencia: az anyagi összetartás mértéke, egyszerűsített szilárdsági 
jellemző 

IP=(WL-WP)

IC=(WL-W)/IP



Casagrande-diagram

Aktivitás

A=PI/S0,063

A<0,75:      inaktív 
0,75<A<1:  normál 
1<A:           nagyon aktív

Összetevők anyagának becslése



2.6. ábra. A folyási határ meghatározásának eszköze és módszere.
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Kúpos penetrométer

MSZE EN ISO/TS  
17893-12 

Geotechnikai vizsgálatok. 
Talajok laboratóriumi vizsgálata 

 
12. rész.  

Az Atterberg határok 
meghatározása
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kúpbehatolási követelmények 80g/30° 60g/60° 

kezdeti behatolás kb. 15 mm kb. 7 mm 

a behatolások tartománya 15 – 25 mm 7 – 15 mm 

max. eltérés a két egymást követő                          
vizsgálat behatolása között 0,5 mm 0,4 mm 

a wL-hez tartozó behatolás 20 mm 10 mm 
 



Keletkezés 

tengeri üledékek 
folyóvízi üledékek 
szélhordta üledékek 
reziduális talajok 

Jelentősége:  
 a talajok “emlékeznek” az őket ért hatásokra, a “memória” a 
szerkezet  

Talajtörténet

Keletkezés utáni hatások 

feszültségváltozások 
• konszolidáció 
• tehermentesülés 
• vízszintingadozások 

vízmozgások 
• kiszáradás-elnedvesedés  
• fagyás-olvadás 
• cementálódás 

talajmozgások 
• földrengés  
• gravitációs mozgások



Keletkezés utáni hatások 
konszolidáció  
  rétegterhelések, jégkorszaki terhek, korábbi építmények terhei miatt 
   tömörödés, víztartalom-csökkenés, mechanikai jellemzők javulása 
tehermentesülés 
  lepusztulás szél, víz hatására vagy mesterséges földkiemelés miatt   
  előterhelt állapot (relatíve jobb mechanikai jellemzők) kialakulása 
talajvízszint-ingadozások 
  felhajtóerő változása miatt változik az alsó rétegekre ható terhelés 
  előterhelt állapot kialakulása  
kiszáradás-elnedvesedés agyagokban 
  vízmozgás, párolgás miatt duzzadás és zsugorodás  
  a talajszerkezet és a mechanikai tulajdonságok változása  
fagyás-olvadás iszapokban 
  vízmozgás, jegesedés miatt lazulás és elnedvesedés  
  a talajszerkezet és a mechanikai tulajdonságok változása 
cementálódás 
  kötőanyagok, ionok vándorlása, kötések kialakulása 
  jobb mechanikai jellemzők 
földrengés 
  tömörödés vagy fellazulás, tagoltság kialakulása   
gravitációs mozgások 
  talajkeveredés, gyenge felületek kialakulása 



A legfontosabb tiszta talajstruktúrák

AgyagokDurva szemcséjű talajok



durva szemcsék vázszerkezete 
kitöltve finom szemcsékkel 

finom szemcsék 
mátrixában úszó    
durva szemcsék 

Vegyes összetételű talajok

S0,063 ≈ 40 % 



A talajszerkezet következményei
homokok-kavicsok 

vázszerkezet 

 csekély összenyomhatóság 
 vibrációs tömöríthetőség  

 súrlódási ellenállás  
 nagy vízáteresztőképesség 

agyagok    
  

sejt-, diszpergált-, pehely-szerkezet 

 jelentős összenyomhatóság  
 gyúró tömöríthetőség 
 kohéziós ellenállás 

 kicsi vízáteresztőképesség 



tömörségi index 
   
az aktuális talajállapot jellemzője 
mechanikai index 
emax és emin laboratóriumban megállapítható 
e nehezen állapítható meg, mert nehéz mintát venni 
ID becslése fúrásból és közvetett mérésekből 
jellemző értékek 
ID = 0  laza állapot  (lehulló por) 
ID = 1,0 tömör állapot (vibrációs tömörítés) 

A vázszerkezetű talajok állapotjellemzője


