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II. A GEOTECHNIKAI előkészítő TEVÉKENYSÉG, TALAJFELTÁRÁSOK, VIZSGÁLATOK

1. A GEOTECHNIKAI előkészítő TEVÉKENYSÉG

A geotechnikában a földtani közeg feltárása, állapotának megismerése az elvégzett geológiai és 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 a geotechnikai vizsgálatok általános követelménye: az építési tevékenység által érintett, befolyásolt,
az elkészült építmény viselkedésére kiható, az építési tevékenységet befolyásoló talajkörnyezet (földtani közeg)
felépítését és tulajdonságait olyan mértékig megismerni, hogy az építmény, illetve az építkezés, valamint a környezet
geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai feladatok megoldhatók legyenek (Szepesházi,
2008).

A geotechnikus feladatai a komplex mérnöki tevékenység során:

adatszolgáltatás a tervezéshez a geotechnikai adottságokról (a szerkezetválasztáshoz, illetve a méretezéshez),
valamint a kivitelezéshez (a technológia kialakításához, illetve az akadályok és veszélyek elhárításához) vagy más
beavatkozáshoz,
 
javaslattétel és konzultálás (tanácsadás) a tervezés és a megvalósítás közben felmerülő, talajjal kapcsolatos
kérdések megoldásához,
 
tervezési tevékenység  az átlagosnál nehezebb geotechnikai adottságok, illetve speciális mélyépítési szerkezetek
és tevékenységek esetén,
 
ellenőrzés,  amely a várt talajadottságok azonosítására, a kivitelezés szakszerűségének felügyeletére és a
szerkezet és a talaj viselkedésének monitoringjára irányul.

A 2006-ban megjelent, és 2010-től kizárólagosan alkalmazandó EUROCODE 7 elvi szabályozást ad a geotechnikai
tervezésre és az ennek alapjait adó talajvizsgálatokra. Előírja, hogy egy munka indulásakor a létesítendő szerkezet, az
épített és természeti környezet, ill. a talaj és a talajvíz jellemzőit mérlegelve meg kell állapítani az építmények
geotechnikai kategóriáját. Ez - ha olyan adat merül fel - menetközben, ill. az építmény részeire vonatkozóan változhat,
ill. önkényesen emelhető, ha ezzel előnyösebb eredmény érhető el.

Az EUROCODE 7 szerinti geotechnikai kategóriákat és a kategorizálás szempontjait a 2.1. táblázat foglalja össze.
Mint látjuk, a geotechnikai kategóriába sorolás legfontosabb szempontjai a következők:

altalajadottságok és talajvízviszonyok,
 
az építési feladat jellege,
 
az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások
 
a környezeti kölcsönhatások.

geotechnikai kategória 1 2 3

építmény kisméretű, egyszerű hagyományos, átlagos nagy, szokatlan

altalaj nem kedvezőtlen szokványos nehéz

épített és természeti
környezet

nincs veszélyeztetve veszélyeztetése
lehetséges, vizsgálandó

védelme külön
intézkedéseket kíván

természeti hatás jelentéktelen szokványos nagy

kockázat kicsi közepes nagy

vizsgálatok egyszerű (azonosító) rutin labor és terepi kiegészítő, speciális

tervezés rutin módszerek szokásos eljárások speciális módszerek



speciális mélyépítési
technológiák

nem alkalmaznak alkalmaznak alkalmaznak újszerűeket is

felügyelet, megfigyelés szemrevételezéssel szokványos mérések is speciális mérések is

példák 1-2 emeletes épület,    250
kN, 100 kN/m teher, gödör
és támfal 2 m-ig

sík- és cölöpalap, támfal,
gödör, horgony,
földmunka

magas súlypontú épület,
nagy tereplépcső,
víztelenítés, talajjavítás,
hulladéklerakók

2.1.  táblázat: Az EUROCODE 7 szerinti geotechnikai  kategóriák

Az előkésztő munkában célszerű követni a fokozatosság elvét. Illeszkedni kell a beruházási folyamathoz, a mindenkor
a soron lévő döntés meghozatalához szükséges információkat érdemes feltárni. A túl korai, részletekbe menő, s ezért
gyakran jelentős költségű geotechnikai előmunkálatok indokolatlanok lehetnek, mert feleslegessé válhatnak.

A fentieknek megfelelően az EC7 a vizsgálatok részletességégéről az alábbiakat kívánja meg:

Az 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.

A 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 felépítése és jellemzői;
 
a tartószerkezetek teljesítőképességére kiható paraméterek.

Az 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?

Az eddigi hazai gyakorlatban is háromféle geotechnikai szakvélemény készült:

a területismertető szakvélemény egy terület beépítésével, felhasználásával kapcsolatos döntésekhez,
tanulmánytervekhez szolgáltatott adatokat,
 
általános szakvélemény készült a bejárási, engedélyezési tervekhez,
 
részletes szakvélemény volt szükséges a kiviteli tervekhez, illetve a kivitelezéshez.

A szakvélemények a geotechnikai információk mellett javaslatokat, ajánlásokat tartalmaznak a geotechnikai feladatok
megoldására vonatkozóan, sokszor számításokkal is alátámasztva azokat. Az EUROCODE 7 szerinti munka kissé
más lesz, mert az előkészítő fázisban a szakvélemény helyett csak a geotechnikai információkat tartalmazó ún.
talajvizsgálati jelentés készül. Ennek nem kell foglalkoznia a geotechnikai veszélyekkel és megoldásokkal, az a



geotechnikai tervre marad.

2. A TALAJFELTÁRÁSOK

A talajfeltárások célja az altalaj földtani felépítésének, rétegződésének a rétegek anyagának a megismerése. A
talajfeltárásokkal minden esetben fel kell tárni az építendő/épített mérnöki létesítmény által befolyásolt vagy várhatóan
befolyásolandó felszín alatti földtani közeget.

A talaj tulajdonságainak a felderítésére, megismerésére szolgáló lehetőségeket két alapvető csoportba sorolhatjuk:

Közvetlen talajfeltárások
 
Közvetett talajfeltárások

A közvetlen talajfeltárások feltárják az altalajt (földtani közeget), lehetőséget biztosítanak a rétegek vizuális
megismerésére és mintavételezésre.

A közvetett módszerek nem tárják fel az altalajt, hanem közvetett úton a módszertől függően valamilyen mért
paraméterből (pl. fajlagos ellenállás) vagy a talaj válaszreakciójából (behatolási ellenállás, deformáció) következtetnek
az altalaj tulajdonságaira várható viselkedésére. A közvetlen feltárás történhet:

Aknával, kutatógödörrel
 
Fúrással

Aknával, kutatógödörrel történő feltárás

Valamennyi módszer közül ez a legmegbízhatóbb talajfeltárási mód, szemlélhető a rétegződés, könnyű a mintavétel
(2.1. ábra). Általában fontosabb esetekben kerül ezen feltárásra sor (pl. egy felszínmozgásnál a csúszólap
megismerésére, bonyolult felszínközei rétegződés megismerésére).

2.1.  ábra:  Kutató akna és alapfeltárás

Az aknákkal általában csak a talajvíz szintjéig lehet lehatolni. Szükség estén dúcolni kell. Különleges változata az
alapfeltárás, ahol szükség (pl. melléépítés-, emeletráépítés esetén) lehet valamely meglevő építmény alapozási- és
altalajviszonyainak feltárására, s ehhez a meglévő épület mellett mélyítenek le aknát.

 A kutató táró bányászati módszerekkel készülő, viszonylag kis szelvényű alagútszerű üreg. Alagutak építéséhez,
esetleg nagy bevágások készítéséhez végzendő feltárás esetén jöhet szóba, ahol a felső rétegek ismerete nem
lényeges, vagy ha a felülről fúrt furatokkal nem - ill. a tárók készítésénél drágábban - volnának elérhetők a mélyben
fekvő rétegek. A mindennapi gyakorlatban ritkán kerül sor az alkalmazásara (Szepesházi, 2008).



Fúrással történő talajfeltárás

A legáltalánosabban elterjedt feltárási mód. Minden, a geotechnikai feladatok által megkívánt mélység elérhető vele, a
rétegek megismerhetők, minta nyerhető.

A fúróeszközöket meghajtásuk módja és átmérőjük szerint szokás osztályozni.

Megkülönböztetünk:

kézi vagy gépi, illetve
 
kisátmérőjű (35-75 mm) és nagyátmérőjű (102-318 mm)

eszközök, melyeket a 2.2. ábra szemlélteti.

2.2.  ábra:  Fúróberendezések

A kézi fúrások általában kisátmérőjűek, a nagyátmérőjű fúrások pedig többnyire gépi fúrások.

A fúrószerszámokat (2.3. ábra) a talajtól függően kell megválasztani. A spirálfúró csak az "összeálló talajokban
alkalmas, a puha kötött és a szemcsés talajokban a kanálfúró (dobfúró) szükséges. Talajvíz alatt – az agyagok
kivételével - csak az iszapolóval érhetünk célt. Igen kemény talajokban, szilárd kőzetekben vésőfúróval aprítják a
kőzetet és azután kanalas fúróval veszik ki az anyagot. Nagyátmérőjű gépi berendezéseket használva kemény
talajokban (és főleg kőzetekben) koronafúróval is dolgoznak. A gépi fúrás történhet szárazon és öblítéssel, de a
geotechnikai fúrásoknál minden esetben törekedni kell a száraz fúrásra.



2.3 . ábra:  Fúrószerszámok

A mintavétel módját a feladat határozza meg.

Minta lehet:

zavart;
 
zavartalan (2.4. ábra).

2.4.  ábra:  Zavart  és zavartalan minták

Kisátmérőjű fúrások alapvetően zavart mintát adnak, zavartalan mintát csak sajtolással, kiszúrással tudunk venni (2.1.
video), de ezek a minták a jelentős oldalfal súrlódás miatt valójában nem zavartalanok és többnyire tömörödnek a
mintavétel során. Ütéssel vett mintáknál szemcsés talajokban gyakori a fellazulás. Zavartalan mintavételt a gépi
magfúrások biztosítanak kettős, hármas falú magcsővel. Némi zavarás itt is tapasztalható, de ha elég nagy az átmérő,
a minta középső része zavartalannak tekinthető (2.5. ábra).



2.5 . ábra:  "Zavartalan" magminta

 2.1. VIDEÓ

3. IN SITU TALAJVIZSGÁLATOK

Az in situ talajvizsgálatok a közvetett talajfeltárások közé tartoznak, mert az altalaj megismerése, jellemzése annak
közvetlen feltárása, szemrevételezése nélkül a felszínről végzett tevékenység, mérés révén nyert közvetett információk
alapján történik. Az alkalmazott módszerek mind elvében mind kivitelezésében lényegesen különbözhetnek egymástól.
Önmagukban ritkán alkalmazzuk őket, többnyire a közvetlen feltárásokkal kombináljuk. Általánosan igaz, hogy ezek a
módszerek nem adnak teljes (értékű) tájékoztatást, ezért csak közelítő vagy kiegészítő vizsgálatként alkalmazzuk.
Ugyanakkor előnyük hogy a zavartalan településre jellemző paramétereket szolgáltatnak, gyorsak, többnyire
olcsóbbak, és a vizsgálat után rögtön vagy rövid időn belül felhasználható eredményeket kapunk. Ma már ezen a téren
is nagyon sok gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk és sok esetben a tervezéshez megbízhatóbb kőzetfizikai
paraméter értékeket szolgáltatnak, mint a közvetlen feltárással nyert mintákon végzett laboratóriumi vizsgálatok
eredményei.

A szondázások

Szondázáskor aránylag vékony vasrudat vagy csövet vernek, csavarnak, vagy sajtolnak le az altalajba, aminek
következtében a talaj kitérni kényszerül. A szondarúd a különféle rétegekben különböző kitérési ellenállásba ütközik és
ezt a változó ellenállást a behatolás alatt folytonosan regisztrálják. Az így kapott ellenállási adatokból először csak a
rétegsorra próbáltak következtetni, ma a talaj várható teherbírására, sőt egyes talajfizikai jellemzők meghatározására
is lehetőség van. A szonda talajba juttatása történhet:




csavarással (csavarószondák)
 
statikus terheléssel (nyomószondák)
 
veréssel (dinamikus szondák).

A csavaró és nyomószondákat együtt a statikus szondák  közé soroljuk.

A statikus szondázás

A csavarószondák

A csavaró szondáknak két típusa ismert:

spirális fúrófejben végződő szonda (a tulajdonképpeni szondafúró)
 
szárnyas csavarószonda (torziós nyírószonda, Vane-szonda)

A svéd szondafúró hazánkban nem terjedt el, elsősorban gyengén konszolidált talajoknál nyújt jó eredményt

A torziós nyírószonda

A nyírószonda puha, kötött talajok nyírószilárdságának gyors, helyszíni vizsgálatára alkalmas berendezés. A
szondánál a fúrórudazathoz egy olyan fúrófejet csatlakoztatnak, amely kereszt-alakban lapátszerűen felhegesztett
szabványos méretű szárnyakkal van ellátva. A fej elfordításának a hatására a csúcs alján és tetején lévő
keresztmetszet elnyíródik és az ehhez szükséges forgatónyomatékot mérik. A forgatáshoz szükséges nyomaték
arányos a talajhenger köpenyén fellépő nyírószilárdsággal. A nyírás gyors, konszolidálatlan terhelésként értékelhető,
így :

Méretezéshez az így nyert  értéket (drénezetlen nyírószilárdság) csak csökkentő korrekcióval szabad figyelembe

venni.

A 2.6. ábra a szondázó berendezést és a leggyakrabban alkalmazott szondafejeket szemlélteti.

2.6.  ábra:  A nyírószonda



A nyomó (statikus) szondázás (CPT)

A statikus szondázásnál egy szabványosított méretű kúpot egy rudazat segítségével nyomással juttatnak a talajba és
mérik a benyomáshoz szükséges erőt. Alapvetően fontos, hogy a behatolás során méréssel külön lehessen választani
a köpenysúrlódást ( ) és a csúcsellenállást ( ) (2.7. ábra, 2.2-2.4. videók) és lehetőség van mérni a

pórusvíznyomást ( ) is. Ma az egyik legjobban elterjedt, általánosan használt szondázási módszer. A szondázási
mélység 20-25 méter, kavicsban, kemény agyagban (márgában), építési törmelékben nem használható. A 2.8. ábra
mutat be egy szondázási diagramot.

2.7.  ábra:  Statikus szondázó berendezés és a szondacsúcsok

 2.2 VIDEÓ




 

 2.3 VIDEÓ

 2.4 VIDEÓ





2.8.  ábra:  A statikus szonda (CPTU ) diagramja  [i]

A szondázási diagramból kapható információk:

A réteghatárt a szondázási diagram markáns megváltozásaiból és leginkább a súrlódási arányból ( ) tudjuk

meghatározni;
 
A súrlódási arányból azonosítható az adott talajfajta (2.9. ábra);
 
A  csúcsellenállásból a talajok tömörsége és a kötött talajok konzisztenciája becsülhető;

 
A lehajtás közben fellépő pórusvíznyomásból ( u) jól  elkülöníthetők a (vékony) szemcsés rétegek és a kötött
rétegek;
 
A csúcsellenállásból becsülhetők a fontosabb mechanikai jellemzők;
 
A csúcsellenállásból jól  becsülhető a cölöpök várható teherbírása.

2.9 . ábra:  A talajok azonosítása a csúcsellenállás és a súrlódási  arány alapján  [ii ]



Dinamikus szondázás, SPT

A verőszondák (2.10. ábra, 2.5. video) előnye a nyomószondákhoz képest, hogy nincs szükség a terhelőállvány
lehorgonyzására és ezért könnyebben mozgathatók, és további előnyük, hogy azokban a talajokban is alkalmazhatók,
ahol a statikus szondák már nem.

A verőszondázás lényege, hogy a talaj ellenállását mérik rendszerint kúpos csúccsal ellátott rúd behatolásával
szemben olyan módon, hogy állandóan regisztrálják az ütésszámot, amely a rúd bizonyos mértékű behatolásához
szükséges.

 2.5. VIDEÓ

Megkülönböztetünk béléscsővel vagy anélkül működtetett és az ütőmunka nagyságától függően könnyű, középnehéz,
nehéz és igen nehéz verőszondákat, az utóbbiak közismert neve az SPT. A leggyakoribb a könnyű verőszonda

(kúpkeresztmetszet 15 cm2, verőkos tömeg 10 kg, verési energia 50 KJ/m2/ütés) és az SPT (kúpkeresztmetszet 20

cm2, verőkos tömeg 63,5 kg, verési energia 241 KJ/m2/ütés), utóbbi különösen az angolszász országokban
használatos.

A talaj jellemzése az adott előrehaladáshoz (10-20-30 cm) szükséges ütésszámmal történik, azaz N10 – N20 vagy
N30.




2.10 . ábra A verőszonda

A dinamikus szondázás alkalmazási területei:

Réteghatárok meghatározására
 
Tömörségváltozás meghatározására
 
A teherbíró réteg mélységének a meghatározása
 
Szemcsés talajok súrlódási szögének a meghatározása
 
Vert cölöpök teherbírásának számítására
 
Üregfeltárásra

A 2.11. ábra egy dinamikus szondázási diagramot szemléltet.

2.11 . ábra:  Dinamikus szondázás eredménye

Presszióméteres vizsgálat



Elsősorban Franciaországban terjedt el, ott a rutintervezés az ezzel nyert paramétereken alapul, de néha idehaza is
végeznek ilyen vizsgálatot. Lényegében minden talajban használható, amelyben állékony furat készíthető. A talajok
terhelés alatti viselkedését lehet velük fúrólyukban vizsgálni, a módszer valójában egy fúrólyukban végzett vízszintes
próbaterhelés. Alapvető követelmény, hogy a szonda talajba juttatásakor a zavarás mértéke minimális legyen. A furat
és a szonda átmérőjének hányadosa célszerűen 1,03 – 1,20 közé essen.

A szonda egy belső, vékony gumimembránnal határolt mérő- és két erősebb, külső gumiköpennyel határolt
védőcellából áll (2.12. ábra). A vizsgálat során lépcsőzetesen növelik a p nyomást, amely a folyadékkal töltött
gumicellákon át a talajra adódik át, és ennek következtében a talaj összenyomódik. Az összenyomódás nagysága a
belső cella ∆V térfogatváltozásával arányos, amit a vízmércén lehet leolvasni. A vizsgálat eredményeként az ábrán
látható p - ∆V görbe, az ún. korrigált presszióméteres diagram, nyerhető. Ennek egy hosszabb/rövidebb lineáris
szakaszából - álrugalmas tartomány - a talaj rugalmas alakváltozási paramétere, az ún. presszióméteres modulus
becsülhető. A talajtörési állapotra utaló plasztikus tartomány és a törési tartomány (p=pt) végérintőből pedig, a

nyírószilárdsági paraméterek becsülhetők.

2.12.  ábra:  A presszióméteres mérés elve

Egyéb szondázások

További mechanikai szondák is vannak még, ilyenek pl. a fúrólyukas tárcsás terhelés, a lapdilatométeres
vizsgálat, amit jól lehet használni rétegek azonosítására, kompressziós tulajdonságainak becslésére valamint hasznos
lehet földnyomási problémák megoldásánál. Egyszerű, könnyen reprodukálható mérés.

A mechanikai terhelésen alapuló szondázások mellett a direkt talajfeltárások másik nagy területe a geofizikai mérések,
a mérnökgeofizikai szondázások, mérnökgeofizikai mérések, akusztikus szondázások, georadaros mérések stb.,
amelyek előzetes vagy kiegészítő információként hasznos segítséget nyújtanak egy-egy feladat megoldásában.

A mérnökgeofizikai szonda tulajdonképpen egy módosított CPT, ahol a mechanikai ellenállásmérést kiegészítve
fajlagos ellenállás, természetes gamma, gamma-gamma aktivitás és sűrűség, neutron-neutron aktivitás és neutron
porozitás méréssel további kőzetfizikai paraméterek (víztartalom, porozitás) nyerhetők és a módszer nagyon jól



alkalmazható szennyezett területek vizsgálata során is.

4. A FELTÁRÁSOK SZÜKSÉGES MENNYISÉGE

A feltárások mennyiségére és mélységére ajánlások megfogalmazhatók, amit a 2.2. táblázat és a 2.13. ábra foglal
össze.

2.2.  táblázat: A feltárások ajánlott  távolsága m-ben

2.13.  ábra:  A feltárások ajánlott  mélysége

Hangsúlyozni kell hogy a 2.2. táblázatban illetve a 2.13. ábrán megfogalmazottak csak ajánlások, a konkrét feladatok,
körülmények azokat módosíthatják/módosítják. A feltárások geotechnikai vizsgálatának alapvető követelménye:



Az építési tevékenység által érintett, befolyásolt, az elkészült építmény viselkedésére kiható, az építési
tevékenységet befolyásoló talajkörnyezet (földtani közeg) felépítésének és tulajdonságainak a megismerése.
 
A feltárások és vizsgálatok alapján az építmény, illetve az építkezés, valamint a környezet geotechnikai jellegű
kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai feladatok megoldhatók legyenek.

A fentiekből világosan látszik, hogy a két legfontosabb követelmény a befolyásolt földtani közeg megismerése és az
építmény-altalaj kölcsönhatásainak a tisztázása, megismerése. Ennek a két feltételnek a teljesülése megfelelő keretet
ad a feltárások szükséges mennyiségének a meghatározására és világosan látszik az egyes sémák mechanikus
alkalmazására csak a legegyszerűbb földtani felépítés, egyszerű geotechnikai feladatok (kategóriák) esetében van
lehetőség.

5. FELADATOK

FELADATOK 2. LECKE

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Egészítse ki a mondatot a hiányzó fogalmakkal! 

 

A geotechnikus feladatai a komplex mérnöki tevékenység során:

javaslattétel;
konzultálás;
tervezési tevékenység;

 ;

 .

 

 

 Adja meg a helyes válaszokat! 

3. A geotechnikai kategóriába sorolás legfontosabb szempontjai a
következők:
 

 
 

az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások

 
 

talajvíz-viszonyok

 
 

az építési feladat jellege

 
 

a környezeti kölcsönhatások

 
 

altalajadottságok

4. Minek az előírásait kell alkalmazni a geotechnikai tervezés során?
 

 
 

EUROCODEC 8
 

EUROCODEC 7

 
 

EUROCODE 7  
 



 

 Jelölje meg a hibás megfogalmazásokat az alábbi felsorolásban! 

5. A geotechnikai tervezési vizsgálatok célja, tartalma:
 

 
 

az építmény alatti talajzóna felépítése és jellemzői

 
 

a tartószerkezetek megtervezése

 
 

az ideiglenes és végleges létesítmények megfelelő tervezése

 
 

az építés közben lehetséges bármely nehézség azonosítása

 
 

az építési módszer megtervezése

 Válassza ki a helyes válaszokat az alábbi felsorolásból! 

6. A talaj tulajdonságainak a felderítésére, megismerésére szolgáló
lehetőségeket két alapvető csoportba sorolhatjuk:
 

 
 

Szemrevételezés
 

Közvetlen talajfeltárások

 
 

 
Geofizikai vizsgálatok

 
Közvetett talajfeltárások

 
 

In situ vizsgálatok
 

Fúrással történő feltárás

 Párosítsa a következő szavakat elsődleges felhasználásuk alapján! 

7.

 

spirálfúró 

 

kötött talajok
szemcsés talajok  

 kanálfúró 

 A felsoroltak közül válassza ki a hiányzó fogalmat a következő mondatban! 

8. Kisátmérőjű fúrások alapvetően  mintát adnak. 

 Melyik megállapítás igaz? 

9. Nyírószondák esetében a forgatáshoz szükséges nyomaték arányos
a talajhenger köpenyén fellépő nyírófeszültséggel.  

I H

10. Nyírószondák esetében a forgatáshoz szükséges nyomaték arányos I H



a talajhenger köpenyén fellépő nyírószilárdsággal.  

 
Egészítse ki a hiányzó szavakkal a CPT szondázással kapcsolatos alábbi
mondatokat! 

 A szondázási diagramból nyerhető információk.

 tömörsége, súrlódási arány, súrlódási, konzisztenciája

 

A réteghatárt a szondázási diagram markáns megváltozásaiból és leginkább a 

 tudjuk meghatározni. A  arányból azonosítható az adott talajfajta.

A qc csúcsellenállásból a talajok  és a kötött talajok  becsülhető.  

 

 Adja meg a helyes választ! 

15. Mit jelent az SPT szondázásoknál az N30?
 

 
 

30 másodperc alatti szonda előrehaladás.

 
 

A 30 cm behatoláshoz szükséges ütésszám.

 
 

A 30 ütéshez tartozó behatolás.
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