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I. A TALAJOK FIZIKAI TULAJDONSÁGAI

1. A TALAJ ALKOTÓRÉSZEI, KONZISZTENCIAHATÁROK

A talaj

Mérnöki szempontból talajnak nevezzük a földkéregnek azt a legkülső takaró-rétegét, amelyre vagy amelyben a
mérnöki létesítményeket felépítjük/elhelyezzük, földművek építőanyagaként felhasználunk és a kölcsönhatás révén
kihat a mérnöki építmények állékonyságára, tartósságára és rendeltetésszerű használatára.

A talajok háromfázisú rendszerek, a fő alkotórészei a szilárd-, a folyékony és a légnemű fázis.

A talaj alkotórészeinek aránya

Víztartalom

A víztartalom a talaj nedvességének mérőszáma. Jele   vagy  .

A víz tömegének ( ) valamint a szemcsék tömegének ( ) hányadosa, azaz azt mutatja meg, hogy a talaj szilárd

részének mennyi tömegszázalékában van a talajban víz. A víz mennyiségét 105 °C-on történő súlyállandóságig
történő szárítással határozzuk meg. A talajban lévő összes víz ezen a hőmérsékleten még nem távozik el (erősen
kötött vízburok egy része, kristályvíz).

A víztartalom tömegarányt fejez ki, a talaj lazulása és tömörödése nem befolyásolja az értékét, s ezért zavart mintából
is meghatározható. Számszerű értéke jelentősen függ a talajszemcséken lejátszódó felületi jelenségektől, felületi
erőktől.

A homokok víztartalma földnedves állapotban csak 5 % körül van, (kicsi a felületen megkötött vízburok vastagsága),
míg az agyagok víztartalma viszont természetes állapotban 20-30 %, a szerves talajoké pedig akár 100-300 % is
lehet.

Hézagtényező

A hézagtényező a talaj tömörségének a jellemzője. Jele   vagy  .

A talajban levő hézagok (a víz és a levegő együttes) térfogatának ( ), illetve a szemcsék szilárd térfogatának ( )

hányadosa (lásd 1.1. ábrán)



1.1.a. ábra:  A talaj  tömeg és térfogatarányainak értelmezése [i]

1.1.b.  ábra:  A talaj  tömeg és térfogatarányai

Értéke egy talajzóna térfogatváltozása (tömörödése vagy lazulása) esetén változhat, meg-határozásához zavartalan
minta szükséges. Egy tömör homokos kavics hézagtényezője 0,3 körül lehet, laza homokra kb. 0,6 jellemző, míg egy
természetes agyag esetében értéke 0,5-1,0 között változhat, s a mélységgel általában csökken.

Hézagtérfogat

A hézagtérfogat a talaj egységnyi térfogatban lévő hézagok (víz és levegő) térfogatának százalékban kifejezett
aránya (lásd az 1.1. ábrán), jele  vagy .

A különböző talajok hézagtérfogata tág határok között változhat. A leglazább állapotban a hézagtérfogat n = 50 %, a
legtömörebb állapotban n = 30 % körül van. A hézagtérfogat értéke jelentősen függ a szemcsék eloszlásától, általában
annál nagyobb a hézagtérfogat, minél egyenletesebb a szemcseeloszlás. Vegyes szemcseméretek esetén az apróbb
méretű szemcsék jól ki tudják tölteni a durva szemcsék közötti hézagokat. Agyaggal keveredett szemcsés talajok
esetében a hézagtérfogat az elméleti értéknél kisebb, n = 20 % is lehet.

Kötött talajok hézagtérfogata általában nagyobb, sok esetben az n = 50-70 %-ot is elérheti.

Különösen laza szerkezetűek a szerves talajok. Rostos, szálas szerkezet tőzegek hézagtérfogata n = 80-90 % is lehet.

A hézagtérfogat nagyságát a talajra ható vagy a múltban rajta volt terhelés (geológiai előterhelés) is jelentősen
befolyásolja.

Telítettség

A telítettség talaj hézagaiban elhelyezkedő víz és levegő viszonyáról tájékoztat. A telitettség fok azt fejezi ki, hogy a
talaj hézagainak hány százalékát tölti ki a folyadék.

Jele S, és a víz térfogatának ( ) és hézagok térfogatának ( ) arányával számítjuk:

 vagy 

Csak zavartalan minta adataiból számítható. Értéke elvileg 0 és 1 között lehet. A talajvíz szintje alatt természetesen
S=1,0, a homokok 0,2-0,4 körüli telítettségűek, az agyagok viszont még a talajvíz felett is közel telítettek (S=0,8-0,9)
lehetnek.

Két paraméter, pl. az  és az , már egyértelműen leírja a talaj állapotát, ami másként azt jelenti, hogy , és 
 között kapcsolat van



A talaj alkotórészeinek térfogatarányai

A szemcsetérfogat ( ) a tömörségre jellemző, a szemcsék térfogatának ( ) és az össztérfogatnak ( ) a

viszonyszáma:

A víztérfogat ( ) a talajnedvességre jellemző paraméter, a víz térfogatának ( ) és az össztérfogatnak ( ) a

viszonyszáma:

A levegőtérfogat ( ) a talajban lévő levegő ( ) és az össztérfogat ( ) aránya:

A talajállapot leírásához a térfogatarányokból elég két független paraméter ismerete, a harmadik paraméter
értelemszerűen számítható:

A talaj állapota a fentiek szerint egy háromszögdiagramban egy ponttal jellemezhető (1.2. ábra). A
háromszögdiagramban szemléletesen ábrázolható a talaj állapotváltozása az egyes talajállapotoknak megfelelő
pontokat összekötő vektorral.

1.2.  ábra:  A talaj  fázisos összetételének az ábrázolása háromszögdiagramban

Sűrűség és térfogatsűrűség

A sűrűség (anyagsűrűség vagy testsűrűség)  vagy  fogalma alatt valamely  térfogatban

lévő, teret folytonosan kitöltő anyag tömegének ( ) és a térfogatának hányadosát értjük.



A gyakorlati számításokhoz ismernünk kell a szilárd szemcséknek, a víznek és a levegőnek a sűrűségét.

A talaj szilárd anyagát különböző ásványi összetételű részecskék alkotják, és azok sűrűsége is változatos lehet.

Kavics- és homoktalajok főleg kvarcszemcsékből állnak, míg az agyagokban nagyobb sűrűségűek az ásványi
részecskék.

Tapasztalatok alapján a talajok szilárd alkotórészeinek anyagsűrűsége viszonylag szűk határok között változik (

), ezért elegendő átlagos értékkel, táblázatból számítottan figyelembe venni.

A természetes állapot (nedves) térfogatsűrűsége ( ) a talaj teljes tömegének ( ) és össztérfogatának ( )

hányadosa

Jellemző értéke . Általában a talajtömegek (önsúly, geosztatikai nyomás), földnyomások

nagyságának számításához használjuk, mint állapotjellemző önmagában keveset mond.

A száraz állapot térfogatsűrűsége ( ) a talaj száraz (kiszárított) tömegének ( ) és össztérfogatának ( )

hányadosa

A tömörség mutatójaként használatos a földműépítésben.

A telített állapot térfogatsűrűsége ( ) a telített talaj teljes tömegének ( ) és

össztérfogatának ( ) hányadosa

A víz alatti térfogatsűrűség (  ) a víz alatti talajtömegekben uralkodó nyomások számításának egyszerűsítésére

bevezetett, származtatott mennyiség

Konzisztencia határok

Az agyagásványokat tartalmazó talajokban a víztartalommal változik a szemcsék kapcsolatának az erőssége. Ennek
következtében ezen talajok az agyagásványos (mennyiségi és minőségi)  összetételtől függően a víztartalom
változásával eltérő módon viselkednek. A talajok vízzel érintkezve megváltoztatják eredeti állapotukat. Nagyobb
vízmennyiség a talajt folyóssá teszi, amely lassan száradva gyúrhatóvá alakul, és végül kemény, térfogat állandóságú
lesz. Ezek az átmenetek folyamatosak.

Konzisztencia határoknak nevezzük azokat a víztartalmi állapotokat (víztartalmakat), aminél a talaj meghatározott
tulajdonságot mutat. A konzisztencia határokat átgyúrt állapotú, zavart mintával határozzuk meg. A konzisztencia
határok értelmezését szemlélteti az 1.3. ábra.

A konzisztencia határok meghatározását nemzetközi szabványban rögzített kísérleti eszközökkel és módszerrel
végezik, minden esetben telített állapotú mintával.



1.3.  ábra:  A konzisztencia határok értelmezése [ii ]

A folyási határ

A folyási határ ( ) a képlékeny és a folyós állapot elválasztására szolgál. Gyakorlati tartalma, jelentése kb. az,

hogy az ilyen állapotú agyag már egy kb. 10°-os lejtőn is lefolyik. A folyási határ az 1.4. ábrán és 1.1. videón látható
Casagrande-készülékkel határozható meg. A csészébe bekent talajba a formakéssel egy árkot kell húzni, majd a
csészét a kis mozgató karral adott szabványos magasságból ütögetni kell mindaddig, amíg az árok 10 mm hosszban
össze nem folyik. Meg kell határozni a talaj ekkori víztartalmát, majd hasonló módon ismételve elő kell állítani az
ütésszám és a víztartalom kapcsolatát. Erről leolvasható az a víztartalom, amelynél éppen 25 ütés hatására folyna
össze 1 cm hosszban az árok. Ezt tekintjük a folyási határ számértékének, ami általában 35 és 120 % között változik,
s nagyon jellemző a talajfajtára, a talaj szemcse-víz kapcsolatara. A folyási határ meghatározásának a fizikai háttere:
keressük azt a víztartalmat, amelynél a talaj egy adott munkával szemben meghatározott deformációt mutat.

1.4.  ábra:  A folyási határ  meghatározása Casagrande készülékkel



 1.1. VIDEO: A FOLYÁSI HATÁR MEGHATÁROZÁSA

Az új európai szabványok más módszert, a kúpos penetrométeres vizsgálatot ajánlják (1.5. ábra). Ennek során azt
kell vizsgálni, hogy egy szabványos mérető kúp 5 sec alatt milyen mélyre hatol be a pépes talajmintába. A folyási
határ az a víztartalom, melynél éppen 10 mm a behatolás, amit a Casagrande-vizsgálathoz hasonlóan lehet
megállapítani. Tapasztalat szerint a kúpos penetrométeres vizsgálatok a kis plaszticitású talajoknál adnak pontosabb
eredményt. További előnye lehet a módszernek, hogy a folyási határ elvileg egy pontból (vizsgálatból) is
meghatározható és ezt előnyösen használhatjuk ki ennél a módszernél. Gyakorlati tapasztalat hogy a különböző
plaszticitású talajoknál féllogaritmusos rendszerben az ütésszám-víztartalom görbék (folyási egyenesek) egymással
párhuzamosak.

1.5.  ábra:  A folyási határ  meghatározása kúpos penetrométerrel

A plasztikus (sodrási) határ

A plasztikus (sodrási) határ ( ) talajnak az az állapota, amikor képlékeny állapotból merev állapotba megy át,

vagyis gyúrható állapotból töredezőbe. Meghatározási módja alapján a plasztikus határ az a víztartalom, amely mellett
a talaj 3 mm vastag szálakká sodorható.

A meghatározás lényege tehát: a talajt ujjainkkal szálakká sodorjuk. Igyekszünk 3 mm vastag szálakat előállítani. Ha




éppen ebben az állapotban töredezni kezd a talaj, elértük a sodrási határt (1.6. ábra, 1.2. video). A szálacskák
víztartalmát meghatározva kapjuk a plasztikus vagy sodrási határ értékét.

 

1.6.  ábra:  A sodrási  határ  meghatározása

 1.2. VIDEO: A SODRÁSI HATÁR MEGHATÁROZÁSA

A sodrási határnak mérnöki vonatkozásban nagy jelentősége van. A talaj megmunkálása, földmunka végzése ilyen
állapotban levő talaj esetén a leggazdaságosabb, a legkönnyebb, mind a kézi, mind a gépi fejtés a legkisebb erőt
igényli, földutak ilyen talajállapot mellett jól járhatók, töltések tömörítése a sodrási határ közelében lévő víztartalomnál
a legkönnyebb, így döngölhető be a legkisebb hézagtérfogatra.

A plasztikus index

A plasztikus index ( ) a folyási határ és a plasztikus határ víztartalmi különbsége.

Kis plasztikus index érték vízérzékeny talajra utal, nagy  érték nagy vízfelvevő-képességet jelent, ezáltal közvetve

az agyagásványok mennyiségére és minőségére is támpontot nyújt(hat).

A plasztikus index ugyanakkor a talajok kohézióképességének a mértéke is: általában minél nagyobb a plasztikus
index, annál nagyobb lehet a várható kohézió értéke is (azonos tömörség mellett).

A plasztikus index értékének, mind a talajosztályozás terén, mind empirikus szabályok formájában fontos szerepe van.
Értékéhez hatalmas tapasztalat fűződik, ami számos empirikus összefüggést eredményezett.

A zsugorodási határ

Ha egy folyós vagy képlékeny talajtömeget szárítunk, a térfogata abban a mértékben csökken, ahogy a víz eltávozik
belőle. A zsugorodást a talajrög felszínére működő kapilláris erők idézik elő. Bizonyos víztartalomnál ezen erők már




további térfogatcsökkenést nem tudnak eredményezni, a térfogatváltozás megszűnik, az addig telített talaj fokozatosan
telítetlenné válik, a száradás során eltávozó víz helyét a levegőfázis foglalja el (vö. 1.3. ábrán).

Azt a víztartalmat, amelyen túl szárítva a talajt, az a térfogatát már nem változtatja, zsugorodási határnak ( )

nevezzük.

A zsugorodás mértéke annál nagyobb, minél finomabb szemcséjű a talaj, minél nagyobb az agyagásvány tartalma.
Különösen jelentős a zsugorodás mértéke szempontjából az agyagásványos összetétel minősége (Na-montmorillonit
vs. Ca-montmorillonit), a jelen lévő agyagásványok rácsszerkezete, a diffúz kettős réteg vastagsága.

Aktivitás

Mint a korábbiakban láttuk, a konzisztencia határokat nagymértékben befolyásolja az agyagásványos összetétel. A
talajok azonos agyagtartalom mellett lényegesen eltérő viselkedést mutathatnak. Ebből adódóan meg kall
különböztetnünk az agyagtartalmat az agyagásvány-tartalomtól. Az agyagtartalom a 0,002 mm-nél kisebb
szemcseméret aránya ( ), míg az agyagásvány-tartalom a talajban lévő agyagásványok

mennyisége. Önmagában az agyagásvány mennyiség sem elegendő mérőszám, mert attól függően, hogy mi az
uralkodó agyagásvány (pl. montmorillonit, illit, kaolinit), eltérő viselkedésűek lesznek a talajok. Különösen nagy
jelentősége van ennek a környezetvédelemben a várható vízzáróság és a szennyezőanyag visszatartó-képesség
megítélésénél. Ezen várható viselkedés megítélésére igen jó mérőszám a Skempton-féle aktivitás értéke ( ),
amely ugyan nem konzisztencia jellemző, de a konzisztencia jellemzők értékét jelentősen befolyásoló paraméter. Az

aktivitás értékét a következő összefüggéssel határozhatjuk meg: 

A legfontosabb agyagásványok aktivitás értékei:

Kaolinit: ;

 
Illit: ;

 
Montmorillonit: .

2. A TALAJOK SZEMELOSZLÁSA

A szemcsék jellemzésére a méretüket használjuk. A szemcseméretet a névleges átmérővel adjuk meg. Ez annak a
rostának (kör alakú) vagy szitának (négyzetes) a lyukbőségével azonosítjuk, amelyen a szemcse még átesik. A kisebb
szemcsék névleges átmérőjének annak (a szemcsével azonos anyagú) gömbnek az átmérőjét tekintjük, amellyel a
szemcse egy folyadékban azonos sebességgel ülepedik.

A névleges átmérő széles határok között változó tartományát frakciókra osztjuk. Ezekre az új európai talajosztályozási
szabvány nyomán az 1.8. ábrán látható szemcsefrakció megnevezéseket használjuk. (A korábbi hazai osztályozási
rendszerben a 0,1 és 0,02 mm közötti szemcse-tartományt homoklisztnek neveztük.) A frakciók nevének rövidítésére a
megfelelő angol kifejezés első betűit kell használni.

Egy természetes talajt sokféle méretű szemcse, sőt általában még frakcióból is több alkotja. A szemcsemérete ezért
csak a szemcsék előfordulásának valószínűségét mutató szemeloszlással jellemezhető. Ennek meghatározására a
szitálás és/vagy a hidrometrálás (ülepítés) szolgál (1.7.–1.8. ábrák ).

A szitálás során - összhangban a névleges átmérő definíciójával - azt mérjük meg, hogy valamely átmérőjű szitán a
halmaz tömegének hányad része hullik át.

A geotechnikai gyakorlatban a finom szemcsék eloszlását hidrometrálással határozzuk meg, amikoris a talaj vizes
szuszpenziójának sűrűségváltozását mérjük, ami a szemcsék ülepedésének sebességéről ad képet.

A fizikából ismert Stokes-törvény szerint az ülepedés sebessége arányos a gömb alakú szemcseátmérő négyzetével.
A talaj–folyadékelegy (szuszpenzió) sűrűsége pedig arányos a még le nem ülepedett szemcsék mennyiségével.
Ülepedés közben mérve a sűrűséget, meghatározható az összetartozó átmérő és súlyszázalék. A Stokes-törvény
gömb alakú szemcsék ülepedésére érvényes, ezért a tényleges szemcseeloszlást korrekcióval kapjuk.



1.7.  ábra:  A szitálás és hidrometrálás [iii]

1.8.  ábra:  A szemeloszlási  görbe és meghatározása,  jellemző szemcseméretek,
származtatott  paraméterek  [iv]

A földtudományokban a finom szemcsék mennyiségi eloszlásának a meghatározására más módszerek is ismertek.
Ezeknél is a Stokes-törvény alapján számoljuk a szemcseméretet, de az adott tartományból kihulló szemcsék
mennyiségét közvetlenül mérjük (Köhn pipettás módszer, dekantálás).

A szemeloszlást legkifejezőbben a szemeloszlási görbével adhatjuk meg, ami azt mutatja meg, hogy valamely
átmérőnél kisebb átmérőjű szemcsék a halmaz tömegének hányad részét képezik.

Mivel a szemcseméret tág határok között változik, ezért logaritmikus léptékben ábrázoljuk.

A talajnemek elhatárolása, a szemcsefrakciók határa többé-kevésbé önkényes megállapodás eredménye, de az új
európai szabvány meghatározza a szemcsefrakció határokat, melyek különböznek a korábbi magyar szabvány



előírásaitól. Korábban a magyar szabvány a homokliszt megnevezést használta, az EU szabvány ezt a korábbi frakciót
részben a finomhomok, nagyobb részben pedig az iszap frakciókba sorolta. A hazai földtani gyakorlat a kőzetliszt
megnevezést használja a 0,06-0,002 mm szemcsefrakció megnevezésére,

Az új EU szabvány szerinti szemcsefrakció határokat az 1.9. ábra szemlélteti.

1.9.  ábra:  A szemcsefrakció határok és megnevezések az új
MSZ EN és a régebbi MSZ szabványok alapján [v]

A szemeloszlást gyakran csak az egyes frakciók részarányával adják meg.

Sokféle számszerű paraméterrel is jellemzik a szemeloszlást, melyek közül a

képlettel számítható egyenlőtlenségi mutató a leglényegesebb (korábban U betűvel jelölték). Ez a szemeloszlás
folytonosságát jellemzi és különösen a talajok tömöríthetőségének elbírálására ad jó információt. Könnyen belátható,
hogy az egyszemcsés, kb.  jellemzőjű talaj alig tömöríthető, szemben a vegyes összetételű talajjal, s ezt a 

 értékek különbsége jól érzékelteti. Ugyancsak jó mérőszáma a  és a  (az ún. mértékadó szemcseátmérő)

azon homokoknak, amelyek bizonyos kedvezőtlen körülmények mellett (áramlási nyomás-, semleges feszültség
növekedés, földrengés stb.)  megfolyósodnak (folyós homok). Különösen jellemző ez a közel gömb alakú szemcséknél,
amikor  és .

Elsősorban a szemcsék vízzel kapcsolatos viselkedésének jellemzésére használatos a  hatékony

szemcsenagyság, mely annak a gömbnek az átmérőjével azonos, melynek fajlagos (tömegegységre vonatkoztatott)
felülete a vizsgált talajéval azonos. Jó közelítéssel .

Az 1.10. ábra néhány jellegzetes szemeloszlási görbét tüntet fel (SZEPESHÁZI, 2008). Az A jelű egy olyan iszapos
homoké, amely csaknem azonos méretű szemcsékből áll (ún. folyós homok), a B jelű talaj egy folytonos
szemeloszlású, vegyes összetételű talajra példa, a C jelű pedig egy frakcióhiányos (lépcsős szemeloszlású) homokos
kavicsot ábrázol.



1.10.  ábra:  Jellegzetes szemeloszlási  görbék

3. A TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA

A talajosztályozásnak az a célja, hogy egy vizsgált talaj főbb tulajdonságait már az osztályba sorolásával
feltérképezhessük, felhasználva az egyes csoportokról összegyűlt korábbi tapasztalatokat. Ehhez az osztályozásnak
természetesen az előbbiekben tárgyalt legjellemzőbb tulajdonságokon, paramétereken kell alapulnia. A következőkben
az új hazai talajosztályozási rendszert mutatjuk be, mely 2006-ban az új európai osztályozási szabványok alapján
lépett életbe. Röviden utalunk a régi osztályozás módszereire is.

A talajok megnevezése, azonosítása

A megnevezés a talaj szemcseösszetételére, illetve a szemcse-víz kapcsolat jelentőségére utal, ill. azon alapszik. A
talaj nevét állandó jellemzőjének tekintjük, amely legfeljebb különleges hatásokra (pl. aprózódást okozó nagy erők, a
vegyi környezet átalakulása miatti mállás) változhat, amit ilyen esetben külön tisztázni kell.

A szemcsés talajokat a szemeloszlás alapján nevezzük meg, mivel - mint láttuk - ezek viselkedését a
szemcseösszetétel determinálja. A kötött talajokat a plasztikus index alapján osztályozzuk, mivel ezek
viselkedésében az ezzel jól kifejezhető szemcse-víz kapcsolat dominál.

A megnevezést az új MSZ 14043-2 szabvány szerint pontosan a következők szerint kell megállapítani:

a szemeloszlás alapján, ha  és ;

 
a plasztikus index alapján, ha  és ;

 
a szemeloszlás és plasztikus index együttes értékelése alapján, ha az  és az  előbbi kritériumai szerint

ellentmondás lenne, s ekkor a szomszédos rétegek osztályozása és a geológiai eredet segíthet a döntésben.

A szemeloszlás alapján az 1.11. ábrán látható diagram segítségével kell a talajnak nevet adni. Meg kell állapítani a
talajnak a háromszögdiagram tengelyein ábrázolt adatait, s azokból megszerkeszthető a talajt jellemző pont. A talaj
annak a tartománynak a nevét kapja, melybe a pontja esett. Az alsó rész az iszap- és az agyagfrakciók elválasztására
szolgál, s annak alapján lehet az iszapos vagy agyagos jelzők közül választani. (Az ábrán látható példában az iszapos
agyag megnevezés dukálna, de az ilyen talajt már a plasztikus index alapján kell osztályozni.)



1.11.  ábra:  A szemcsés talajok megnevezése az MSZ 14043-2 szerint

A régi hazai osztályozásban a szemcsés talaj annak a frakciónak a nevét kapta, melyből a legtöbb volt benne.
Jelzőként ehhez hozzá kellett tenni annak a frakciónak a nevét, melyből "elég sok" volt benne. Pontosan: a kavics, a
homok és a homokliszt , az iszap és az agyag  felett volt nevesítendő.

A kötött talajok nevét a plasztikus indextől függően az 1.1. táblázat alapján kell megállapítani. A középső oszlopban
szereplő jelzőket ajánlja az európai szabvány, de megengedi, hogy az első oszlopban levő határokat minden nemzet
maga rögzítse. A kiegészítő magyar szabvány ezt tette meg, és hozzákapcsolta ehhez a harmadik oszlopban látható
régi hazai megnevezéseket.

Plasztikus index Csoportnév az MSZ EN ISO 14688-2
szerint Név az MSZ 14043-2 szerint

nem plasztikus szemeloszlás alapján

kis plaszticitású iszap

közepes plaszticitású
sovány agyag

közepes agyag

nagy plaszticitású kövér agyag



1.1.  táblázat: A kötött talajok osztályozása

A talajmegnevezésben utalni kell a szervességre. Az új rendszerben kissé szervesnek nevezzük azokat a talajokat,
melyek szervesanyag-tartalma , közepesen szervesnek esetén, és nagyon szervesnek 

 felett. Korábban ennél szigorúbb volt a minősítés, a kötött talajokat 5 %-nál nagyobb, míg szemcsés talajokat már 
 felett szervesnek minősítettük.

Az új európai-magyar szabvány külön értelmezi a szerves talajokat, s a küllemük és alkotóik alapján ad
megnevezéseket rájuk (különböző tőzegek, mocsári üledék, humusz).

A talajok megnevezésének ki kell terjednie a szín megjelölésére is, mert az a munkahelyeken segíti a talajazonosítást
és más információkat is adhat. Emellett indokolt lehet utalni a geológiai eredetre és jellemzőkre, s minden más
lényeges tulajdonságra, pl. a mesterséges eredetre, az esetleges szennyeződésre, a helyi elnevezésekre, stb.

4. A TALAJOK NYÍRÓSZILÁRDSÁGÁNAK A MEGHATÁROZÁSA

A nyírószilárdság eredete szerint a talajok két fő csoportba oszthatók: kohéziós és kohézió nélküli talajokra.
Kohéziós talajok szemcséi között belső összetartó erők is működnek, kohézió nélküli talajok nyírási ellenállása pedig
csak a szemcsék egymáson való súrlódásából és egymásba kapaszkodásából áll. Minthogy súrlódási ellenállás csak
akkor van, ha a súrlódó felületek közt normális nyomóerő is működik, ezért a kohéziónélküli talajnak nincs nyírási
ellenállása, ha a normálterhelés zérus. Kötött talajok kohézióján viszont a zérus normálterhelés mellett meglévő
nyírószilárdságot értjük.

Fontos hangsúlyoznunk azt az alapvető törvényt, hogy nyírószilárdság szemcsés talajokban kizárólag hatékony
feszültségek hatására jöhet létre, azaz nyírási ellenállás csak hatékony normálfeszültség hatására mobilizálódik.

Kohézió nélküli szemcsés talajban , tehát a nyírószilárdság pusztán a belső súrlódási szöggel is

jellemezhető. Földnedves, részlegesen telitett szemcsés talajoknak is lehet némi kohéziója. Ez a pórusvíz kapilláris
hatása következtében jön létre, és megszűnik, ha a talaj telítődik vagy teljesen kiszárad. Ezért ezt látszólagos
kohéziónak nevezzük, és a számításokban figyelmen kívül hagyjuk.

Nyíróvizsgálatok

A nyíróvizsgálatokra általánosan jellemző, hogy egy adott normálerő mellett a nyíróerő növelésével a mintát
tönkremenetelig terheljük. A geotechnikai gyakorlatban a leginkább elterjedt módszer az ún. direkt nyírás, amikor a
kísérlet két féldobozból álló nyíródobozban történik, amelyek a nyírás során egymáshoz viszonyítva elmozdulnak (1.12.
ábra és 1.3. video).

1.12.  ábra:  A direkt vagy közvetlen nyírás elve (MECSI,  2009)



 1.3. VIDEO: A DIREKT VAGY KÖZVETLEN NYÍRÁS

A valóságban a direkt nyírásnak megfelelő tönkremenetel ritka, ezért ismerünk olyan nyíróvizsgálatokat, amelyek az
ún. tiszta nyíráshoz közelebb állnak. Egyszerű kísérleti technikával a tiszta nyírás nehezen megvalósítható de a
geotechnikai laboratóriumi gyakorlatban ismertek az egyszerű nyírás elvén működő berendezések, amelyekben a
direkt nyírógépekhez képest, az oldalfal hatás kisebb szerepe miatt homogénebb a feszültség- és deformációs mező.
Az egyszerű nyírás elve az 1.13. ábrán látható.

Tekintettel arra, hogy a mobilizált nyírószilárdság függvénye a nyírási elmozdulásoknak, bizonyos esetekben
szükségünk van az ún. reziduális nyírószilárdság meghatározására is (felszínmozgások, talaj-geoműanyagok
egymáson való megcsúszása). A reziduális nyírószilárdság meghatározására alkalmasak az ún. torziós
nyírókészülékek. A torziós nyírás (csavarás) elvét az 1.14. ábra szemlélteti.

1.13.  ábra:  Az egyszerű nyírás elve




1.14.  ábra:  A torziós nyírás elve

Az eredmények feldolgozása

Az alkalmazott normális és nyíróerőket a nyírt keresztmetszet felületével elosztva, kiszámítjuk a feszültségeket: 

Mindegyik normálterheléshez megszerkesztjük a nyírófeszültség és a vízszintes nyírási elmozdulások közötti
összefüggést ábrázoló görbéket (1.15. ábra). A görbékről leolvassuk

a. az arányossági határt: azt a feszültséget, ameddig az elmozdulások a nyírófeszültséggel arányosak;
 

b. a nyírófeszültség csúcsértékét;
 

c. és ha a csúcsértéktől különbözik – a nyírófeszültség végső (reziduális) értékét.

E mennyiségeket az egyes kísérletekben alkalmazott normálfeszültség függvényében ábrázolva, megrajzolhatók a
Coulomb-féle egyenesek. Ezek hajlása megadja:

a. az "arányos" súrlódási szöget;
 

b. a súrlódási szög csúcsértékét;
 

c. a folyamatos csúszáshoz tartozó (reziduális) súrlódási szöget.



1.15.  ábra:  A közvetlen nyírókísérlet eredményeinek a feldolgozása

Az 1.16. ábra a tömör és laza homok nyíróvizsgálati eredményeit szemlélteti.

1.16.  ábra:  Tömör és laza homok nyíróvizsgálatának eredményei

A direkt nyíróvizsgálatoknál meg kell jegyezni, hogy itt valójában a tönkremeneteli felületnél feltételezzük, hogy az a
minta a két féldoboz közötti kényszerfelülete mentén alakul ki. A kísérleti vizsgálatok ezt nem igazolták (1.17. ábra és
1.1. animáció).



1.17.  ábra:  A tönkremeneteli  felületek képe a direkt nyírás során

 1.1. ANIMÁCIÓ: TÖNKREMENETELI FELÜLETEK KÉPE DIREKT NYÍRÁS SORÁN

Egyirányú nyomás

A kísérlet sajátosságából következik, hogy csak kohézióval bíró talajokra alkalmas a módszer. A talajból hengeres
mintát készítünk, két nyomólap közé helyezzük, a mintára tengelyirányban növekvő terhelést adunk át és törésig




fokozzuk. Terhelés közben mérjük a minta függőleges ( ) és vízszintes ( ) deformációját. A terhelés átadása
lehet gyors vagy lassú, folytonos vagy szakaszos (lépcsős).

A kísérlet eredményét az 1.18. ábra mutatja. Az ábrán látszik, hogy a visszaterhelés után maradó alakváltozás
nagyobb a rugalmas alakváltozásnál.

A talajok többsége így viselkedik. Az ábrán számított rugalmassági modulus nem jellemző a talajokra, nem
használható alakváltozások számítására.

A kísérlet végeredményeként kapott nyomószilárdság összehasonlító jellegű érték, csak azonos talajfajták között lehet
azok szilárdságára következtetni.

1.18.  ábra:  Az egyirányú nyomóvizsgálat eredménye

Háromtengelyű (triaxiális) nyomókísérlet

A háromtengelyű nyomókísérletben egy nyomócellába helyezett hengeres talajmintát először folyadéknyomás
közvetítésével hidrosztatikus terhelés alá vetünk, majd a függőleges nyomás növelésével törésig terhelünk.

A törést előidéző feszültségállapot Mohr-féle feszültségi körét felrajzoljuk, majd a kísérletet több különböző
hidrosztatikus feszültségállapotból kiindulva megismételjük. A töréshez tartozó Mohr-féle körök burkolója a Coulomb-
féle nyírási egyenes, ebből a súrlódási szög és a kohézió leolvasható. A triaxiális kísérlet eszközét az 1.19. ábra és az
1.4. video mutatja. A készülék fő része az üvegből vagy átlátszó műanyagból készült henger, amelyet jól tömített
talplemez és fejlemez zár le. A folyadékkal /rendszerint vízzel/ telt térben, a talplemez kiemelkedésén van a vékony -
alul, felül gumigyűrűkkel tömített - gumi-burokkal körülvett talajminta. A minta felső és alsó lapján szűrőkő van,
ezekhez hajszálcsövek csatlakoznak, amelyek a talplemez furatain keresztül a térfogat-változásmérő készülékkel ill.
pórusvíznyomás mérőkészülékkel közlekednek. A függőleges terhelést a fejrészre támaszkodó dugattyú adja át a
mintára, a terhelőerőt mérjük. A dugattyú elmozdulása a minta függőleges elmozdulását jelzi, amit mérünk. Az
oldalnyomást nyomásszabályzóval hozhatjuk létre, a nagyságát ugyancsak mérjük.



1.19.  ábra:  A triaxiális nyomóvizsgálat és a mérések feldolgozása

 1.4. VIDEO: A TRIAXIÁLIS NYOMÓVIZSGÁLAT

 1.2. ANIMÁCIÓ: A TRIAXIÁLIS NYOMÓVIZSGÁLAT




A minta belsejével közlekedő vezetéken egy csap nyitásával vagy zárásával szabályozhatjuk, hogy a mintából - telített
állapot feltételezésével - a víz eltávozhat-e vagy sem. E szerint nyílt vagy zárt rendszert hozhatunk létre; ami azt
jelenti, hogy lehetővé tesszük, vagy meggátoljuk a minta terhelés alatti konszolidációját, illetve a mintán belüli
pórusvíznyomás kialakulását. E szerint a kísérlet háromféle módon hajtható végre:

a. Gyors /nem konszolidált/ kísérletben (ún. UU, azaz konszolidálatlan-drénezetlen kísérlet):  a mintát először
hidrosztatikus nyomás alá helyezzük, miközben a csapot zárva tartjuk. A hidrosztatikus nyomás átadása után rögtön
növelni kezdjük a függőleges terhelést, úgy, hogy a csapot most is zárva tartjuk. Az összenyomódás sebessége
egyenletes, mintegy a minta magasságának -a percenként. Kísérlet közben a pórusvíz nyomásmérő

készüléket állandóan a nyomócellára kapcsoljuk, és mérjük a pórusvíznyomást.
 

b. Konszolidált gyors (ún. CU, azaz konszolidált-drénezetlen kísérlet):  a függőleges terhelés növelése előtt - nyitott
csapok mellett - kivárjuk a hidrosztatikus nyomás alatt bekövetkező konszolidációt, majd a csapokat lezárva, a
függőleges terhelést törésig növeljük. A függőleges terhelés alatt mérjük a pórusvíznyomást.
 

c. Lassú /konszolidált/ (ún. CD, azaz konszolidált-drénezett kísérlet):  a hidrosztatikus nyomás alatti konszolidáció
teljes kivárása után a függőleges terhelést olyan ütemben növeljük, hogy minden egyes terhelési lépcsőnél
ugyancsak kivárjuk a teljes konszolidációt. Mind a hidrosztatikus terhelés, mind a függőleges terhelési lépcsők
ráadása alatt mérjük a pórusvíznyomást. Konszolidáció akkor tekinthető befejezettnek, ha a pórusvíznyomás-mérő
zérust mutat. Ez meglehetősen hosszú időt vesz igénybe s egy-egy kísérlet napokig is eltarthat.

A gyakorlatban - elsősorban nem telített minták vizsgálatakor - szokásos az az eljárás is, hogy a kísérletet a
pórusvíznyomás mérése nélkül végezzük. Ekkor a kísérlet eredményét csak a teljes feszültségek függvényében tudjuk
ábrázolni. Eredményül itt is a látszólagos súrlódási szöget kapjuk meg.

Az 1.20. ábra a nyírószilárdság meghatározását szemlélteti a teljes és hatékony feszültségek függvényében.

1.20.  ábra:  A Coulomb-féle egyenes meghatározása a teljes és hatékony feszültségek függvényében

 1.3. ANIMÁCIÓ: VÍZELVEZETÉS MELLETT TÖRTÉNŐ KÍSÉRLET




 

 1.4. ANIMÁCIÓ: VÍZELVEZETÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ KÍSÉRLET

A teljes feszültség és a pórusvíznyomás ismeretében (a kísérlet során mindkettőt mérjük) a hatékony főfeszültségek
körei ábrázolhatók, a Coulomb-féle egyenes a hatékony feszültségek függvényében megrajzolható. Az ábra alapján
nyilvánvaló, hogy a törési állapotot adó főfeszültségi kör átmérője mind a két esetben azonos, csupán a helyük lesz
más. Ebből az következik, hogy a teljes és a hatékony feszültségek függvényében meghatározott nyírószilárdsági
paraméterek nem lesznek azonosak (  ;  ), azaz a Coulomb-féle egyenes függvénye lesz a kísérlet

módjának (UU; CU vagy CD).





A triaxiális cellák a nyírószilárdsági vizsgálatok mellett igen jól használhatók a közel vízzáró, vízzáró talajok
szivárgási tényezőjének a meghatározására a környezetvédelmi geotechnikában.

Ezen vizsgálatok legfőbb előnye, hogy a cellában megakadályozható a falmenti szivárgás, azaz a minta és a
tartóedény fala közötti szivárgás, ami a kis áteresztőképességű talajok vizsgálatánál (pl. agyagok, szigetelőrétegek) a
leggyakrabban előforduló hibaforrás. Az 1.21. ábra egy agyagminta vízzáróságának a vizsgálatát mutatja be.

1.21.  ábra:  Az agyagok szivárgási tényezőjének meghatározása triaxiális cellában

A talajok nyírószilárdság vizsgálatának a problémái

A szemcsés talajok nyírószilárdsága viszonylag egyszerűbb kérdés. Gyakorlatilag (megfelelő nyírási sebesség
mellett) mindig nyílt rendszerként viselkednek és ennek megfelelően a törés a hatékony feszültségek analízisével
vizsgálható. Belső súrlódási szögük  között változhat, és befolyásolja:

a szemcseméret: a kavicsokra inkább , a homokokra  jellemző;

 
a szemeloszlás folytonossága: az egyenlőtlenségi mutatótól -tól függően   -ot is változhat;

 
a tömörség: a leglazább és a legtömörebb állapotok között  eltérés is lehet;
 
a szemcsék felületének érdessége: kb.  különbséget eredményezhet.

A tömör homokok nyírószilárdsága a nagy nyírási alakváltozások után fellazulás (dilatáció) miatt csökkenhet, a
reziduális értékre esik vissza (v.ö. 1.16. ábrán). A belső súrlódási szög csökkenését a dilatációs szöggel lehet
jellemezni, amely akár  is lehet.

Telített vagy száraz állapotban kohéziójuk zérus, telítetlen állapotban - a kapilláris hatás miatt - kb.  kohézióval

rendelkezhetnek, ezt azonban a számításokban általában elhanyagoljuk, mert a telítődés és a kiszáradás megszünteti.

A kötött talajok nyírószilárdsága bonyolult, nehezebben kezelhető probléma. A kísérleti eredményeket számos
tényező befolyásolja:



a terhelés sebességétől függően alkotnak nyílt vagy zárt rendszert;
 
a nyírószilárdság a viszkózus tulajdonságok miatt a terhelés sebességétől is függ;
 
ugyanezért kúszásra hajlamos, s a kúszás törésbe mehet át;
 
az előterhelés növeli a nyírási ellenállást;
 
az előterhelt agyag szilárdsága azonban a tömör homokéhoz hasonlóan lecsökkenhet.

Mindezekről sok mérési adat található a szakirodalomban, és az egyes hatások leírására különböző tapasztalati
függvényeket is ajánlanak. (SZEPESHÁZI, 2008).

A talajok kompressziós tulajdonságainak a meghatározása

A talajok terhelés hatására bekövetkező alakváltozását laboratóriumi körülmények között több módszerrel is
vizsgálhatjuk, de szükséges hogy oldalsó megtámasztást alkalmazzunk. A talaj vízszintes irányban alapozás
szempontjából végtelen féltérként kezelhető, így az oldalirányú alakváltozás erősen gátolt. Ezt az állapotot
laboratóriumban előállítani legjobban a triaxiális cellában tudjuk, de egyszerűsége miatt a gátolt oldalkitérés mellett
végzett ún. ödométeres vizsgálatok (1.22. ábra) a leginkább elterjedtek és alkalmazottak. Ekkor teljesen
megakadályozzuk az oldalirányú alakváltozást, és zárt gyűrűben terheljük a talajt. Ez a kompresszió
feszültségállapota.

A minta egy  átmérőjű,  magas (kívánatos a  arány betartása)

acélgyűrűben van elhelyezve, a minta alá és fölé egy-egy- porózus szűrőkő kerül. Ezeken keresztül akadálytalanul
távozhat a mintából az összenyomódás miatt kiszoruló víz. A kiszúró-gyűrűt tartó merev foglalat miatt a minta
alakváltozása csak függőleges irányú lehet. A felső szűrőkőre teherelosztó acéllemez kerül, ennek középpontján
működik a terhelés. A rutinszerű vizsgálatoknál a szokásos terhelési lépcsők: ,

de sokszor tehermentesítést és újraterhelést is alkalmazunk. Kísérlet közben mérjük a minta függőleges alakváltozását
( ), illetve az alakváltozások időbeli alakulását és meghatározzuk az  fajlagos alakváltozást:

A terhelést lépcsőzetesen hordjuk fel. Minden terhelési lépcsőnél hosszabb időt kell várni, ami a semleges
feszültségek átalakulnak hatékony feszültséggé. Egy terhelési lépcsőt a minta konszolidációjáig tartunk fenn.
Agyagoknál ez 5-24 órát is igénybe vehet.

1.22.  ábra:  Az ödométer  metszete
Jelölések:  2  - szűrőkő;  3  - teherelosztó lap; 4  és 9 - mintatartó  fémgyűrű;  5  - talplemez;  6-7-8 - tömítőlemez, szorítógyűrű,
csavarok; 10-   cső a víz ki illetve hozzávezetéséhez



A vizsgálati eredmények feldolgozásából kapjuk a kompressziós görbét (1.23. ábra) A kompressziós görbe
hatványfüggvénnyel is leírható a talajok legnagyobb részénél. Ez a feldolgozás előnyös a gépi számítások végzéséhez,
a talaj "felkeményedő" tulajdonságait jól jellemzi.

A talaj összenyomódási modulusa az egységnyi fajlagos összenyomódáshoz tartozó feszültség, így belátható, hogy a

tömörödő talajok esetében ez az érték a feszültségtől függ. A -hez tartozó modulust nevezzük a talaj

összenyomódási modulusának.

Az ödométeres vizsgálatokkal egyéb alakváltozási jelenségeket is vizsgálhatunk:

Lösztalajok roskadása:  a talaj várható terhelését adjuk a mintára, majd vízzel elárasztjuk és mérjük a statikus
összenyomódás és a hirtelen roskadás mértékét fajlagos összenyomódásban kifejezve.
 
Agyagok duzzadása, duzzadási nyomás meghatározása:  Ekkor vizsgáljuk valamely reális normálterhelés mellett
a hézagtényező növekedését (duzzadás) vagy azt a nyomást amely mellett a duzzadás teljes mértékben
meggátolható.

Ugyancsak felhasználható az ödométer talajok szivárgási tényezőjének a meghatározására. Ekkor az 1.22. ábrán
látható 10 jelű csövön adjuk a víznyomást a talajra és állandó víznyomás mellett mérjük a mintán átszivárgó víz
mennyiségét vagy változó víznyomás mellett a nyomásesést. Elsősorban gyengén áteresztő talajoknál alkalmazható
módszer. Előnye, hogy különböző terhelési lépcsők mellett végezve a vizsgálatot megkaphatjuk a szivárgási tényező
változását a tömörség függvényében.

1.23.  ábra:  A kompressziós vizsgálat  eredményének a feldolgozása [vi]

5. TALAJOK tömörítHetőSége

A talajok tömöríthetőségének a meghatározását az ún. Proctor vizsgálattal végezzük. Két különböző fajlagos tömörítő
munka mellett végzett vizsgálat terjedt el (1.24. ábra, 1.5. video).  A hazai gyakorlat korábban a szabványos, újabban
a módosított Proctor-kísérlet készítését írja elő.



 1.5. VIDEO: A PROCTOR VIZSGÁLAT

A módosított Proctor-vizsgálatnál hogy egy szabványos méretű ( ) edénybe, szabványos tömörítő-

munkával, öt egyenlő vastagságú rétegben, rétegenként azonos ütőmunkával, egy előre elkészített konstans
víztartalmú talajt betömörítünk. A tömörítés után meghatározzuk a minta nedves térfogatsűrűségét ( )  , víztartalmát

( ) és a száraz térfogatsűrűséget ( ). Ezt a műveletet növekvő víztartalom mellett, legalább ötször-hatszor

megismételjük, és a kísérlet eredményét az 1.25. ábrán látható  módon ábrázoljuk és így kapjuk az ún. Proctor görbét.
A kísérlet akkor jó, ha a nedves térfogatsűrűség, illetve a száraz térfogatsűrűség a víztartalom függvényében alulról
homorú görbét ad. A görbe "tetőpontja" adja a Proctor-kísérlettel meghatározott maximális száraz térfogatsűrűséget (

).

1.24.  ábra:  Proctor  vizsgálatok és az eredmények feldolgozása




1.25.  ábra:  A Proctor  görbe

A módszer egyaránt alkalmas a durvaszemcsés és finomszemcsés talajok (kavicsok, homokok, iszapok, agyagok)
vizsgálatára.

A talajok tömöríthetősége nagymértékben függ a szemcsék méretétől, alakjától, a felület minőségétől, a víztartalom
nagyságától, a tömörítő munka nagyságától, a tömörítés módjától, fizikai, kémiai hatásoktól, stb...

Környezetvédelmi szempontból (vízzáró szigetelőrétegek beépítésénél) nagyon fontos szempont, hogy a tömörítés
során a száraz oldali ágon ( ) más tömörített talajszerkezet alakul ki mint a nedves oldali ágon (

), ami a beépített szigetelőréteg vízzáróságát nagymértékben befolyásolja. A legkedvezőbb vízzáróságot mindig a
nedves oldali ágon, az optimális víztartalmat -kal meghaladó beépítési víztartalmak mellett kapjuk (1.26.
ábra).

1.26.  ábra:  A tömörítési mód és a beépítési  víztartalom hatása az agyag szivárgási tényezőjére [vii ]

6. A TALAJOK ÁLLAPOTÁNAK minőSítéSe

Szemcsés talajok



A szemcsés talajok esetében a tömörség ismerete fontos, ezért azt kell minősíteni. Az új magyar szabvány szerint a
tömörségi indexet a következő összefüggéssel kell meghatározni:

, vagyis az aktuális  hézagtényezőt a vizsgált talaj leglazább állapotát jellemző  és a

legtömörebb állapotra jellemző  hézagtényezőhöz kell viszonyítani. Ennek segítségével a tömörséget az 1.2.

táblázat szerint kell minősíteni.

A korábbi magyar szabványban is megvolt ez a fogalom, csak a neve relatív tömörség volt, a jele , valamint három

egyenletesen elosztott kategóriát nevesítettek (laza–közepesen tömör–tömör).

A szemcsés talajok tömörségének osztályozása

Megnevezés Tömörségi index 

Nagyon laza 0–15

Laza 15–35

Közepesen tömör 35–65

   Tömör 65–85

  Nagyon tömör 85–100

1.2.  táblázat: A szemcsés talajok tömörségének osztályozása

Kötött talajok

A kötött talajok állapotát a víztartalom határozza meg, ezért a konzisztenciát kell jellemezni. Erre mind a régi, mind az
új európai és magyar szabványban az

képlettel számítandó  ún. relatív konzisztenciaindex (volt) használatos.

Az új szabvány szerint az 1.27. ábrán feltüntetett jelzőket adják. (A magyar régi szabványban a gyúrható helyett a
könnyen sodorható, a merev helyett a sodorható jelzőket, valamint az 1,5 feletti érték esetén a nagyon kemény jelzőt
alkalmazták.)



1.27.  ábra:  A konzisztencia index értelmezése és a kötött talaj  állapotának megnevezései

7. FELADATOK

FELADATOK - 1. LECKE 1. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

 Adja meg a helyes választ! 

1. Melyik állítás helyes?
 

 
 

A víztartalom a talajban lévő víz térfogataránya.

 
 

A víztartalom a talaj nedvességének mérőszáma.

 Döntse el, hogy az állítások igazak vagy hamisak! 

2. Befolyásolja-e a talaj víztartalmát a minta tömörsége?
 

I H

3. Igaz-e, hogy egy szerves talaj víztartalma nagyobb lehet, mint 100
%?  

I H

 Adja meg a helyes választ! 

4. Egy adott talajmintánál melyik paraméter számértéke nagyobb?



 

 
 

Hézagtérfogat
 

Hézagtényező
 

5. Milyen talajparaméter kell még a minta telítettségének a
meghatározásához, ha ismert: w, e, ρ s?
 

 
 

ρ v
 

ρ w

 
 

 
ρ e  

 

FELADATOK - 1. LECKE 2. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

Az eredményeket százados pontossággal adja meg!

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy 73
cm3 térfogatú talajmintának mennyi a hézagtényezője? 

1. e=  

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy 92
cm3 térfogatú talajmintának mennyi a hézagtényezője? 

2. e=  

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy
120 cm3 térfogatú talajmintának mennyi a hézagtényezője? 

3. e=  

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy



189 cm3 térfogatú talajmintának mennyi a hézagtényezője ? (e=?) 

4. e=  

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy
191 cm3 térfogatú talajmintának mennyi a hézagtényezője? 

5. e=  

FELADATOK - 1. LECKE 3. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

Az eredményeket tizedesek nélkül, egészre kerekítve adja meg, grammban.

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy
73 cm3 térfogatú talajmintának mennyi a száraz tömege? 

1. m=  g 

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy 92
cm3 térfogatú talajmintának mennyi a száraz tömege? 

2. m=  g 

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy
120 cm3 térfogatú talajmintának mennyi a száraz tömege? 

3. m=  g 



 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy
189 cm3 térfogatú talajmintának mennyi a száraz tömege? 

4. m=  g 

 Egy telített iszaptalaj testsűrűsége , víztartalma w=100%. Egy
191 cm3 térfogatú talajmintának mennyi a száraz tömege? 

5. m=  g 

FELADATOK - 1. LECKE 4. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

Az eredményeket ezredes pontossággal adja meg!

 Egy talaj hézagtényezője e=0,4. Mennyi a hézagtérfogata? 

1. n=  

 Egy talaj hézagtényezője e=0,45. Mennyi a hézagtérfogata? 

2. n=  

 Egy talaj hézagtényezője e=0,5. Mennyi a hézagtérfogata? 

3. n=  

 Egy talaj hézagtényezője e=0,55. Mennyi a hézagtérfogata? 

4. n=  



 Egy talaj hézagtényezője e=0,6. Mennyi a hézagtérfogata? 

5. n=  

FELADATOK - 1. LECKE 5. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

Az eredményeket százados pontossággal adja meg!

 
Egy talajnak a szemeloszlási görbéjén a 60 % súlyszázaléknál meghatározott
szemcseátmérő 0,1 mm. Egyenlőtlenségi mutatója Cu=4. Jó közelítéssel milyen
méretű a hatékony szemcseátmérője? 

1. dh=  

 
Egy talajnak a szemeloszlási görbéjén a 60% súlyszázaléknál meghatározott
szemcseátmérő 0,2 mm. Egyenlőtlenségi mutatója Cu=4. Jó közelítéssel milyen
méretű a hatékony szemcseátmérője? 

2. dh=  

 
Egy talajnak a szemeloszlási görbéjén a 60% súlyszázaléknál meghatározott
szemcseátmérő 0,25 mm. Egyenlőtlenségi mutatója Cu=5. Jó közelítéssel milyen
méretű a hatékony szemcseátmérője? 

3. dh=  

 
Egy talajnak a szemeloszlási görbéjén a 60% súlyszázaléknál meghatározott
szemcseátmérő 0,30 mm. Egyenlőtlenségi mutatója Cu=6. Jó közelítéssel milyen
méretű a hatékony szemcseátmérője? 

4. dh=  



 
Egy talajnak a szemeloszlási görbéjén a 60% súlyszázaléknál meghatározott
szemcseátmérő 0,1 mm. Egyenlőtlenségi mutatója Cu=2. Jó közelítéssel milyen
méretű a hatékony szemcseátmérője? 

5. dh=  

FELADATOK - 1. LECKE 6. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

 Adja meg a helyes válasz(oka)t! 

1. mit jelent a hatékony szemcseátmérő?
 

  
Annak a gömbnek az átmérője, melynek fajlagos (tömegegységre
vonatkoztatott) felülete a vizsgált talajéval azonos.

 
 

Az a szemcsefrakció, amely a talaj szivárgási tényezőjét meghatározza.

2. mit jellemez az egyenlőtlenségi mutató?
 

 
 

A talajok tömöríthetőségét.
 

A szemeloszlás folytonosságát.

 
 

 
A szemcsealakot.  

 

3. A következő fogalmak közül melyik a „kakukktojás”?
 

 
 

Sodrási határ
 

Folyási határ

 
 

 
Lineáris zsugorodás

 
Zsugorodási határ

4. Melyik megállapítás(ok) igaz(ak) a folyáshatár fogalmával kapcsolatban?
 

 
 

A Casagarande csészében az n=25 ütésszámhoz tartozó víztartalom.

 
 

Az a víztartalom amikor az agyag folyóssá válik.

 
 

Az ilyen állapotú agyag már egy kb. 10°-os lejtőn is lefolyik.

5. Melyik megállapítás(ok) igaz(ak) a Skempton-féle aktivitás értékével (A)
kapcsolatban?
 

 
 

A konzisztencia jellemzők értékét jelentősen befolyásoló paraméter.



  
A talajok szennyezőanyag visszatartó-képesség megítélésénél
használható.

 
 

Jellemző a talaj radioaktív tulajdonságára.

 
 

Jellemző a talaj terhelés hatására történő viselkedésére.

FELADATOK - 1. LECKE 7. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

Az eredményeket ezredes pontossággal adja meg!

 A talaj testsűrűsége . A talaj telítettsége S=75%, víztartalma
w=15 %. Mennyi lesz a hézagtényezője? 

1. S=  

 A talaj testsűrűsége . A talaj telítettsége S=75%, víztartalma
w=15 %. Mennyi lesz a hézagtényezője? 

2. S=  

 A talaj testsűrűsége . A talaj telítettsége S=60%, víztartalma
w=24 %. Mennyi lesz a hézagtényezője? 

3. S=  

 A talaj testsűrűsége  . A talaj telítettsége S=60%, víztartalma
w=30 %. Mennyi lesz a hézagtényezője? 

4. S=  

 A talaj testsűrűsége  . A talaj telítettsége S=60%, víztartalma



w=30 %. Mennyi lesz a hézagtényezője? 

5. S=  

FELADATOK - 1. LECKE 8. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

Az értéket százados pontossággal adja meg!

 
Egy iszaptalajt 105 Co-on kiszárítunk. A talaj testsűrűsége , a
nedves állapotú tömege mn=150 g, kiszárítva ms=100 g. Mennyi lesz a
víztartalma? 

 Az értéket százados pontossággal adja meg!

1. w=  0,50 

 
Egy iszaptalajt 105 Co-on kiszárítunk. A talaj testsűrűsége , a
nedves állapotú tömege mn=120 g, kiszárítva ms=100 g. Mennyi lesz a
víztartalma? 

2. w=  0,20 

 
Egy iszaptalajt 105 Co-on kiszárítunk. A talaj testsűrűsége , a
nedves állapotú tömege mn=130 g, kiszárítva ms=100 g. Mennyi lesz a
víztartalma? 

3. w=  0,30 

 
Egy iszaptalajt 105 Co-on kiszárítunk. A talaj testsűrűsége , a
nedves állapotú tömege mn=110 g, kiszárítva ms=88 g. Mennyi lesz a
víztartalma? 

4. w=  0,25 



 
Egy iszaptalajt 105 Co-on kiszárítunk. A talaj testsűrűsége , a
nedves állapotú tömege mn=140 g, kiszárítva ms=80 g. Mennyi lesz a
víztartalma? 

5. w=  0,75 

 A talaj nedves súlya 135,6 N, száraz súlya 119 N. Mennyi a víztartalma? 

6. w=  0,75 

FELADATOK - 1. LECKE 9. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

 
Állítsa sorrendbe növekvő aktivitási értékük szerint a következő
agyagásványokat! 

1.

 

1 

 

Kaolinit
Montmorillonit
Illit

 
 

2 

3 

 Melyik megállapítás igaz? (Több lehetséges helyes válasz!) 

2.
 

  
Minél nagyobb egy talaj montmorillont tartama, annál nagyobb a folyási
határ értéke.

  
Minél nagyobb egy talaj montmorillont tartama, annál nagyobb a
zsugorodási határ értéke.

  
Minél nagyobb egy talaj montmorillont tartama, annál nagyobb a plasztikus
index értéke.

3.
 

 
 

A talajok megnevezése az ásványos összetételük alapján történik



 
 

A kötött talajokat a plasztikus index alapján osztályozzuk

 
 

A szemcsés talajokat a szemeloszlás alapján nevezzük meg

 Állítsa párba a következő kifejezéseket! 

4.

 

kis plaszticitású 

 

sovány agyag
iszap  

 közepes plaszticitású 

 Egészítse ki a következő mondatokban hiányzó részt! 

 

Kötött talajok  zérus normálterhelés mellett meglévő nyírószilárdságot értjük.

Nyírószilárdság szemcsés talajokban kizárólag  feszültségek hatására jöhet

létre.  

 

 Jelölje meg a helyes válasz(ok)at! 

7. mely talajokra igaz a következő állítás: nyírószilárdság pusztán a belső
súrlódási szöggel is jellemezhető? (több lehetséges helyes válasz!)
 

 
 

kohézó nélküli talajok
 

szemcsés talajok

 
 

 
fagyott talajok

 
telített talajok

8. milyen vizsgálatról van szó: A kísérlet során adott normálerő mellett a
nyíróerő növelésével a mintát tönkremeneteli terheljük. (több lehetséges
helyes válasz!)
 

 
 

nyírószilárdság vizsgálat
 

egyszerű nyírás

 
 

 
direkt nyíróvizsgálat

 
triaxiális vizsgálat

 
 

nyíróvizsgálat  
 

 
Javítsa ki a következő mondatot: A mobilizált nyírószilárdság nem függvénye a
nyírási elmozdulásoknak. 

 
A mobilizált nyírószilárdság  a nyírási elmozdulásoknak. 

 

 



 Melyik a „kakukktojás”? (Több lehetséges helyes válasz!) 

10.
 

 
 

ödométeres vizsgálat
 

torzós nyírás

 
 

 
Proctor vizsgálat

 
egyirányú nyomás

 
 

egyszerű nyírás  
 

 Igaz-e a következő állítás? 

11. Talajok esetében a nyíróvizsgálatoknál tönkremenetelkor a
normálerő nem lehet nagyobb mint a nyíróerő?  

I H

12. Lehetséges-e 100% feletti tömörségi fok érték?
 

I H

 
Egészítse ki a következő mondatokat, a hiányzó adatokkal! Jelölje be a helyes
megoldást! 

13. tömörítés után a legkedvezőbb vízzáróságot mindig a nedves oldali ágon,
az optimális víztartalmat ……%-al meghaladó beépítési víztartalmak
mellett kapjuk.
 

 
 

3-5
 

2-3
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14. A talaj összenyomódási modulusa az egységnyi fajlagos
összenyomódáshoz tartozó feszültség, így belátható, hogy a tömörödő
talajok esetében ez az érték a feszültségtől függ. A =……. kn/m2-hez
tartozó modulust nevezzük a talaj összenyomódási modulusának.
 

 
 

1000
 

100

 
 

 
50

 
150

 Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

15. Egy tömör homoktalaj nyírószilárdsága 110 kN/m2 normálfeszültség mellett
110 kN/m2. 

Mennyi a súrlódási szög értéke?  o



16. Egy tömör homoktalaj nyírószilárdsága 120 kN/m2 normálfeszültség mellett
120 kN/m2. 

Mennyi a súrlódási szög értéke?  o

17. Egy tömör homoktalaj nyírószilárdsága 130 kN/m2 normálfeszültség mellett
130 kN/m2.

Mennyi a súrlódási szög értéke?  o

18. Egy tömör homoktalaj nyírószilárdsága 140 kN/m2 normálfeszültség mellett
140 kN/m2. 

Mennyi a súrlódási szög értéke?  o

19. Egy tömör homoktalaj nyírószilárdsága 150 kN/m2 normálfeszültség mellett
150 kN/m2.

Mennyi a súrlódási szög értéke?  o

FELADATOK - 1. LECKE 10. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .

Oldja meg a következő feladatokat!

 Válaszoljon az alábbi feladatokra! 

1. Egy talaj egyirányú nyomószilárdsága 110 kN/m2. A talaj súrlódási szöge
Φ=0o. 

Mennyi a kohézió értéke?  kN/m2 

2. Egy talaj egyirányú nyomószilárdsága 120 kN/m2. A talaj súrlódási szöge
Φ=0o. 

Mennyi a kohézió értéke?  kN/m2

3. Egy talaj egyirányú nyomószilárdsága 130 kN/m2. A talaj súrlódási szöge
Φ=0o. 

Mennyi a kohézió értéke?  kN/m2



4. Egy talaj egyirányú nyomószilárdsága 140 kN/m2. A talaj súrlódási szöge
Φ=0o. 

Mennyi a kohézió értéke?  kN/m2

5. Egy talaj egyirányú nyomószilárdsága 150 kN/m2. A talaj súrlódási szöge
Φ=0o. 

Mennyi a kohézió értéke?  kN/m2 

 
Egy szemcsés talaj leglazább állapotban mért hézagtényezője e=1, legtömörebb
állapotban e=0,5. A relatív tömörsége a természetes állapotban Tre=50 %. Mennyi
a természetes állapotban a hézagtényezője? 

6.  

 
Egy szemcsés talaj leglazább állapotban mért hézagtényezője e=0,9, legtömörebb
állapotban e=0,4. A relatív tömörsége a természetes állapotban Tre=50 %. Mennyi
a természetes állapotban a hézagtényezője? 

7.  

 
Egy szemcsés talaj leglazább állapotban mért hézagtényezője e=1, legtömörebb
állapotban e=0,3. A relatív tömörsége a természetes állapotban Tre=60 %. Mennyi
a természetes állapotban a hézagtényezője? 

8.  

 
Egy szemcsés talaj leglazább állapotban mért hézagtényezője e=0,9, legtömörebb
állapotban e=0,6. A relatív tömörsége a természetes állapotban Tre=40 %. Mennyi
a természetes állapotban a hézagtényezője? 

9.  

 
Egy szemcsés talaj leglazább állapotban mért hézagtényezője e=1, legtömörebb
állapotban e=0,4. A relatív tömörsége a természetes állapotban Tre=60 %. Mennyi
a természetes állapotban a hézagtényezője? 

10.  
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