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GEOTECHNIKAI JELENTÉS 

TERÜLET ISMERTET Ő 

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY 

Szolnok, Városmajor út 774/12-/32 hrsz. 

TELEKOSZTÁS 

tervezéséhez 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 
  Alábbi szakvéleményt az NHSZ Zounok Zrt. megbízása és adatszolgáltatása 

alapján készítettem. 

 A helyszíni munkákat 2018 szeptember 17-én végeztük. 3 db. φ 60 mm-es 6,0 m 

mélységű talajfúrás készült.  

 Szakvéleményemet a helyszíni mérések, a fúrásokból vett talaj és talajvízminták 

laboratóriumi vizsgálatai, valamint számításaim alapján állítottam össze. 

 A fúrások helyét, számozását, terep és nyugalmi talajvízszintjeit, a rétegszelvény 

irányát az 1:1000 méretarányú fúráshelyszínrajzon ábrázoltam. 

 A magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.  

 A fúrásokat a geodéziai helyszínrajzon kótált magasságokkal megírt térkép terep 

azonos pontokról szinteztük. 

 

 
II. HELYSZÍNI VISZONYOK  

 
 A telekosztás, a volt tüdőkórház területe, Szolnok város belterületi részén talál-

ható, a Zagyva folyó partján, a Tiszai torkolat közelében. 

 A tüdőkórház 1940 körül épült a korábban lakatlan, ún. Liba teleki részen.   

 A beépítésre szánt rész sík felszínű, terep és burkolatszintek: 87,30-87,80 mbf. 

 A Tisza-Zagyva torok környékén a folyók egykori vízállásos öntésterületén 

jellemzően kötött agyagok települtek, de helyenként  szemcsés durva iszapok, 

homoklisztek is előfordulnak. 

 A talajvízszint a Tisza vízszint függvénye, a talajvízszint ingadozása nagy, ár-

vizes időszakokban megközelíti a felszínt. 
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 A volt tüdőkórház területén kertes lakóparkot alakítanak ki, 1-2 szintes hagyo-

mányos falazott szerkezetű épületekkel.  

 

 
III. TALAJRÉTEGZ ŐDÉS, TALAJÁLLAPOT  

 

 A fúrásokból vett talajminták laboratóriumi vizsgálatai alapján meghatározott 

talajrétegződést a rétegszelvényen ábrázoltam. ( Mv = 1:100, Mh = 1:200 ) 

 A talajrétegződés kissé változó. 

 

 
 A jelenlegi terepszinttől 0,0-0,6 m terepszint alatti mélységekig feltöltés van, de 

a megszüntetett közművek műtárgyai, ill. az alagsor, stb. helyeken a feltöltés eléri 

az 1,5-2,0-3,0 m vastagságot is. 

 A korábbi beépítésektől zavartalan részeken -0,6-1,3 m mélységekig fekete 

humuszos kövér agyag van. ( Iom = 9,3-9,8 % ) 

 Fenti két réteg változó összetétele és tömörsége, ill. magas szervesanyag tar-

talma, zsugorodó-duzzadó tulajdonsága miatt épület alapozására alkalmatlan. 

 
 
 Fúrásainkban -0,6-1,3 m mélységektől kezdődött a szürkésárga kövér agyag, 

meszes, rozsdafoltos, a fúrások idején kemény állapotú.  

 / Árvizes időszakokban jellemzően merev, azaz nehezen sodorható./ 

 
Talajfizikai jellemzői: 
 
             folyási határ:                                        WL = 52,2-60,4 % 

             plasztikus index:                                    Ip  = 31,5-37,6 % 

             konzisztencia index:                               Ic  =  1,02-1,10 

             hézagtényező:                                        e   =  0,85-0,92 

             testsűrűség:                                            γ   = 1,79-1,81 t/m3 

 

             súrlódási szög:                                       ϕ   =    10-120 

                  kohézió:                                                C   =  40-60 kN/m2 

             összenyomódási modulus:                       Es  =  9-12  MN/m2 

             áteresztőképességi együttható:                 k   = 10-8-10-9  cm/sec 
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Az 1.F. fúrásban -1,7-3,0 m mélységek között sárga homokos durva iszap, a ko- 

rábbi magyar szabvány szerint iszapos homokliszt, következik, az MSZ EN 14688 

alapján tömör. 

 

Talajfizikai jellemzői:  

 
          agyag:                                                         Cl  =    4 % 

          iszap:                                                           Si  =   64 % 

          homok:                                                        Sa  =   32 % 

          kavics:                                                         Gr  =    0 % 

          egyenlőtlenségi együttható:                           CU =  13,4 

          görbületi mutató:                                          Cc  =   2,7 

          mértékadó szemcseátmérő:                            Dm = 0,04 mm 

            

          súrlódási szög:                                               ϕ  =   24O 

          összenyomódási modulus:                               Es = 14 MN/m2 

           áteresztőképességi együttható:                              k = 5x10-5 cm/sec 

 

 

-2,2-3,0 m mélységektől szürkéssárga közepes agyag következik, rozsdafoltos, a 

fúrások idején merev, azaz nehezen sodorható állapotú. 

 

Talajfizikai jellemzői: 

 
             folyási határ:                                        WL = 45,5-51,4 % 

             plasztikus index:                                    Ip  = 23,2-29,4 % 

             konzisztencia index:                               Ic  =  0,76-1,00 

             hézagtényező:                                        e   =  0,79-0,86 

             testsűrűség:                                            γ   = 1,92-1,95 t/m3 

 

             súrlódási szög:                                       ϕ   =    13-150 

                  kohézió:                                                C   =  30-40 kN/m2 

             összenyomódási modulus:                       Es  = 10-13  MN/m2 

             áteresztőképességi együttható:                 k   = 10-7-10-9  cm/sec 
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 Az 1.F. és 2.F. fúrásokban -3,7-3,9 m mélységektől a fúrások talppontjáig szür-

késsárga sovány agyag következik, rozsdafoltos, a fúrások idején merev, azaz 

nehezen sodorható állapotú. 

 
Talajfizikai jellemzői: 
 
             folyási határ:                                        WL = 38,5-44,3 % 

             plasztikus index:                                    Ip  = 15,2-19,7 % 

             konzisztencia index:                               Ic  =  0,75-0,92 

             hézagtényező:                                        e   =  0,75-0,79 

             testsűrűség:                                            γ   = 1,93-1,95 t/m3 

 

             súrlódási szög:                                       ϕ   =    15-170 

                  kohézió:                                                C   =  25-30 kN/m2 

             összenyomódási modulus:                       Es  = 10-13  MN/m2 

             áteresztőképességi együttható:                 k   = 10-7-10-8  cm/sec 

 

 

/ Az Eurocode-nak megfelelő MSZ EN 14688 előírásai alapján megszűnt a ho-

mokliszt elnevezés és frakció, a korábban homoklisztként meghatározott talajok 

0,063 mm feletti szemnagyságú részeit a finom homokok, az ennél kisebb szem-

cseméretű részeit az iszapokhoz kell sorolni. 

 A szemcsés talajok tömörségi besorolása is változott, nagyon laza 0-15 % között, 

laza 15-35 között %, közepesen tömör 35-65 % között, tömör 65-85 % között, na-

gyon tömör 85 % felett./ 

 

 

IV. TALAJVÍZVISZONYOK  

 

 A 2018 szeptember 17-én készült 1.F. és 2.F. talajfúrásokban –2,70-5,21 m 

terepszint alatti mélységekben, 82,50-84,76 mBf. szinteken mértük a nyugalmi 

talajvízszintet. A 3.F. Zagyva közeli fúrásban -6,0 m-ig nem jött be a talajvíz.   

 A talajvízszint nagymértékben lejtett a Zagyva meder felé. 

 A fúrások alacsony Tisza-Zagyva vízszint idején készültek, 76,19 mBf.-nél. 
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 Az eddig mért legmagasabb vízszint, LNV: 89,16 mBf., cca. 1,2-1,5 m-el maga- 

sabb a területnél. 

 A tervezési terület a gáttal védett, ún. mentett oldalon van. 

 Tervezéshez: mértékadó maximális talajvízszint: Tm = terepszint. 

 

 

V. KORRÓZIÓVÉDELEM 

 

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a talajvíz gyengén agresszív.   

 ( pH = 7,1-7,3,   SO4 = 1230-1520 mg/l )  

Min. cement és betonminőségek előírása az MSZ-EN 206-1:2002 szabvány XA2 

osztályra vonatkozóak alapján. 

 / MI 17215/2-86  „C” típusú korrózió II/2 osztály./ 

 

 

VI. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK  

 

1.) A vizsgált területen az 1-2 szintes lakóépületek síkalapozással alapozhatók.  

 

2.) Lehetséges alapozási módok: 

                            - sávalapozás, vb. lábzati koszorúval, 

                            - pontalapozás, pilléralapozás, vb. talpgerendaráccsal. 

 

3.) A pontalapok célszerűen a Szolnokon szokásos nagy átmérőj ű rövid fúrt 

cölöp alapozás módszerével is készíthetők. 

  

4.) Lehetséges alapozási síkok a szürkéssárga kövér és közepes agyagokban, a 

feltöltések és a fekete szerves kövér agyagok alatt. 

 

5.) A síkalapok általában víztelenítés nélkül készíthetők. Árvizes időszakokban a 

talajvízszint meghaladhatja az alapozási síkokat. 

 Kiemelkedően magas árvizes időszakokban alapozni tilos, buzgárok keletkezhet-

nek. 
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6.) A földmunkával kitermelt szerves és szervetlen kövér agyagok a III.-IV. fej-

tési osztályokba sorolhatók, nehezen tömöríthetők , burkolatok alatti feltöltés 

készítésére nem alkalmasak. 

 Burkolatok alá Trγ = 85-90 %-ra tömörített ágyazat szükséges könnyen tömörít- 

hető szervetlen talajokból. 

 A felső 20-30 cm-es réteget homokos kavicsból, Tr γγγγ = 95 %-ra tömörítve kell 

készíteni.  

 

7.) Az aljzatbeton burkolatokat hálós vasalással, vagy hegesztett háló beépíté- 

sével javasolt megépíteni. 

 

8.) M űtárgyakat  felúszásra méretezni, talajvíznyomás ellen szigetelni kell. 

 

9.) Épületek tervezéséhez a leendő épületek pontos helyén további talajfúrá- 

sok és talajvizsgálatok alapján új talajmechanikai szakvélemény(ek) készítése 

szükséges.              

                                                                                                                               
 Nagykörű 2018 szeptember 30.                                         Horváth Ferenc 
                                                                                                                               okl. építőmérnök   
        mell.:  Fúráshelyszínrajz                                                                      okl. geotechnikai szakmérnök  
                    Rétegszelvény                                                                  TN: GT/16-0265, SZE: SZÉS8/16-0265   
                    Szemeloszlási görbe                                                              5065 Nagykörű, Vörösmarty u. 7. 
                                                                                                                                 tel.: 56/494101   
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