
A mélyépítési munkák 
előkészítése



A geotechnikai előkészítő 
tevékenység tartalma, rendje



A geotechnikai tevékenység alapelve

A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete
az elvégzett geotechnikai vizsgálatok mennyiségétől és
minőségétől függ. Ezen ismeretek megszerzése és
a kivitelezés szakszerű irányítása sokkal fontosabb
az alapvető követelmények teljesítéséhez, mint
a számítási modellek és a parciális tényezők pontossága.



A talajfeltárás és -vizsgálatok 
általános követelménye

Az építési tevékenység által érintett, befolyásolt,
az elkészült építmény viselkedésére kiható,

az építési tevékenységet befolyásoló 

talajkörnyezet felépítését és tulajdonságait 
olyan mértékig kell megismerni, hogy 

az építmény, illetve az építkezés, valamint a környezet 
geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők, 
a geotechnikai feladatok megoldhatók legyenek. 



A tervezés során vizsgálandó adottságok

 az élő környezet általános jellemzői, 
 az épített környezet általános jellemzői,
 a terepadottságok,
 a terület meteorológiai adottságai,
 a hidrológiai adottságok,
 az altalajadottságok,
 a talajvízviszonyok, 
 a felszínmozgások valószínűsége,
 a földrengés veszélye,
 a tervezendő létesítmény jellemzői.



A tervezési rend, a tervek tartalma

• Geotechnikai szolgáltatások, dokumentumok
- Talajvizsgálati jelentés   - Talajmechanikai szakvélemény

- Geotechnikai terv  

• A projektfázisok céljaihoz igazodó tartalmak

- Előkészítés Előzetes vizsgálatok, -jelentés

- Tervezés Tervezési vizsgálatok, - jelentés, terv

- Megvalósítás Kiegészítő, ellenőrző vizsgálatok



Előzetes geotechnikai vizsgálatok célja

– a hely általános alkalmasságát meg lehessen ítélni;

– alternatív helyeket lehessen választani, ha szükséges;

– a tervezett munkálatok nyomán várható változásokat meg 
lehessen becsülni;

– a tervezési és ellenőrző vizsgálatokat meg lehessen 
tervezni, beleértve a tartószerkezet viselkedését 
lényegesen befolyásoló talajzóna kiterjedésének 
azonosítását;

– az anyagnyerőket – ha szükségesek – ki lehessen jelölni.



Tervezési vizsgálatok célja, tartalma

– az ideiglenes és végleges létesítmények megfelelő tervezése
– az építési módszer megtervezése
– az építés közben lehetséges bármely nehézség azonosítása

– az érintett talajzóna felépítését és jellemzői
– a tartószerkezetek teljesítőképességére kiható paraméterek 



Ellenőrző vizsgálatok célja

– A talajadottságok (és más geotechnikai körülmények) 
azonosak-e a tervben feltételezettekkel?

– A geotechnikai szerkezetek megvalósítása a tervezettnek 
megfelelő-e?

– Az építmény viselkedése (mozgásai, feszültségei, stb.) 
összhangban vannak-e a tervvel?



Geotechnikai kategorizálás 
az EC 7 szerint

a következők alapján

• altalajadottságok és talajvízviszonyok,

• az építési feladat jellege,

• az alkalmazandó geotechnikai 
megoldások és eljárások

• a környezeti kölcsönhatások.



A Talajvizsgálati Jelentés tartalma

A vizsgálatok célja
A hely, a létesítmény ismertetése, geodéziai adatai
A feltételezett geotechnikai kategória
A terepi és laborvizsgálatok ideje, módja, eszközei
A közreműködők adatai
A helyszín bejárásakor szerzett adatok
A helyszín története, korábbi építési tapasztalatok
Geológiai adottságok, szeizmicitás
A terepi és laboratóriumi mérések eredményei
Talajvízadatok
Fúrásnaplók

Az
infor-

mációk
bemu-
tatása

Az eredmények közlése táblázatokban, jegyzőkönyvekben
A terepi és labormunka értékelése
A hibásnak vélt, vagy hiányos adatok ismertetése
Javaslat további vizsgálatokra indoklással, programmal
Az eredmények célszerű ábrázolása
A változó adatok statisztikai értékelése
Talajszelvények bemutatása
A talajrétegek szöveges ismertetése

Az
infor-

mációk
érté-

kelése

A tervezési paraméterek felvételére alkalmas adatbemutatás



A Talajmechanikai szakvélemény tartalma

a Talajvizsgálati jelentés tartalmán túl

• A talaj és az építmény(ek) kölcsönhatásainak elemzése

• A terület építés előtti, alatti és utáni                               
állékonyságának értékelése

• A geotechnikai feladatok megoldására vonatkozó javaslatok 
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A talajfeltárások mértéke



A feltárások ajánlott távolsága m-ben

projektfázis előkészítő vizsgálatok tervezési vizsgálatok

talajrétegződés egyenletes változó egyenletes változó

kis terhelésű, süllyedésre
nem érzékeny épület 150 100 75 50

alapozás közepes terhelésű, süly-
lyedésre érzékeny épület 100 60 50 30

nagy terhelésű, süllyedésre
érzékeny épület 80 50 40 25

sík vidéken 2000 1000 400 200

út, vasút dombvidéken 1000 500 200 100

hegyvidéken 500 250 100 50

csatorna 200 100 100 50

közmű víz, gáz 300 200 150 100

nagyműtárgy 80 50 40 25



A feltárások ajánlott mélysége
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 támszerkezet töltés bevágás

Ahol a feltárási mélység több adattól is függ, ott mindegyik ajánlás mérlegelendő.
A megjelölt feltárási mélységek 3,0 m-nél soha sem legyenek kisebbek.



A talajfeltáró fúrások



kisátmérőjű, kézi fúró (max. 12 m) nagyátmérőjű, kézi fúró (max. 100 m)

kisátmérőjű, gépi fúró (max. 25 m) nagyátmérőjű, gépi fúró ( 50 m)

fúró-
berendezések













Szondázások



Terepi vizsgálatok, szondázások
Nyomószondázás (statikus szondázás, CPt(u))

Verőszondázás (dinamikus szondázás. DP)

Terepi nyírószondázás

Pressziométeres vizsgálat 

SPT-szondázás 

Tárcsás terhelés

Lapdilatométeres vizsgálat 

Fúrólyukas terhelések

Súlyszondázás



Nyomószondázás











Verő-
szondázás

Könnyű
Közepes
Nehéz

Nagyon nehéz







Nyíró-
szondázás







presszióméter









Geofizikai mérések



Geofizikai mérési módszerek
• Szeizmikus mérés

• Radiometrikus módszerek (természetes , sűrűség: , neutron)

• Geoelektromos mérések (fajlagos ellenállás, mikroellenállás)

• Elektromágneses módszerek 

• Akusztikus módszerek

• Geomágneses mérések

• Gravitációs mérések

• Termális mérések

• Fúrólyuk-mérések (lyukbőség, -ferdeség, -hőmérséklet, -kamera)



felszíni

fúrólyukas








