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1. Előzmények
Az Altus Savaria Tervező Iroda Kft-től 2015. december hónapban megbízást kaptunk a
9653 Répcelak közterületén végzendő talajmechanikai vizsgálat készítésére.
A vizsgálat célja: javaslat a tervezett fedett piactér alapozásához, továbbá az építéshez
szükséges egyéb talajjellemzők, talajvízadatok meghatározása.
Adatszolgáltatásként a területről M 1: 500 méretarányú helyszínrajzot kaptunk,- a
fúrási pontok jelölésével.

2. Helyszíni és létesítményi adatok
A vizsgált helyszín 9653 Répcelak belterületén, a 86-os számú főútvonal mentén
található 341 Hrsz. alatti közterület.
Korábbi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy a térségben a felső kötött szerkezetű
feltöltés alatt vékony homokos iszap átmenet, lejjebb a kavics az uralkodó altalaj.

Légifotó a vizsgált területről

A vizsgált területre jellemző talajok: folyóvízi-tavi üledékek.
Geológiai szempontból a területet (f_Qh2) negyedidőszaki képződmények alkotják,
HOLOCÉN kori folyóvízi üledékek (bővebben: A földtani rétegek jelkulcsa és
rétegtani egységek rövid leírása c. kiadványban).
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A tervezett beruházás egy fedett piactér. A piaclefedés egy 3,20 m kerettávolságú, kb.
12,8 × 13,0 m alapterületű íves acél keretszerkezetű magas főépületből, és egy
alacsonyabb, 70,4 × 3,70 m alapterületű, befogott oszlopokon álló egyirányú lejtésű,
rácsos tartós lefedésből áll, mely a főépületen is átfut.
Az épület építése I. Geotechnikai kategóriába sorolható!
Tervezett alapozási mód: pilléralapozás.
2.1 Földrengés
Az Európai Unióban jelenleg hatályos és Magyarországon is érvénybe helyezett
szabványok:
 MSZ EN-1998-1:2008: „Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 1.
rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó
szabályok” és kapcsolódó „Nemzeti Melléklet”
 MSZ EN 1998-5:2009: „Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának
tervezése 5. rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai
szempontok”.
Földrengés szempontjából a vizsgált terület az 2. szeizmikus zónába tartozik! (Az
EUROCODE 8 (MSZ EN 1998-1) nemzeti melléklete alapján.)
A horizontális talajgyorsulás értéke agR = 0,10 PGA (g) [m/s2]

Magyarország földrengés-veszélyességi térképe
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3. Talajfeltárási adatok
A helyszíni vizsgálatok időpontja: 2016. január 13.
A helyszíni vizsgálat magában foglalja az alábbiakat:
-

helyszíni bejárás,

-

helyszíni szemrevételezés,

-

talajmechanikai feltáró fúrás.

A területen 2 db. 4,0 m mélységű fúrást készítettünk.
A fúrások SEDIDRILL 80 típusú hidraulikus, gumi „lánctalppal” ellátott önjáró
fúrógéppel készültek 63 mm-es spirálfúrásos fúrástechnika mellett, szakaszos zavart
mintavétellel, védőcső használata nélkül.
A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint került sor, melyeknél zavart
mintavételezés történt méterenként, illetve rétegenként minimálisan egyszer.
A fúrások során fúrási jegyzőkönyv készült, melyet mellékletként csatolunk.
Kiinduló magasságnak a telek északnyugati oldalán levő vízóra aknafedelet vettük,
melynek magassága R: 50,00 m.
A fúrások helyét, magasságát, a feltárt talajok rétegződését és az észlelt
talajvízadatokat rajzi mellékleteinken is megadtuk!
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4. A vizsgálat során gyűjtött információk értékelése
Terepszint (mR)
F1 Fúrás

50,04

F2 Fúrás

49,86

4.1. A fúrások során feltárt talajok rétegződése
F1 fúrás (terepszint: 50,04 mR)
 1,00 m-ig sötét-szürke, nedves, iszapos, TERMŐFÖLD TÖLTÉS
 1,40 m-ig sárgás-szürke, nedves, agyagos, HOMOKOS ISZAP
 2,20 m-ig sárga, vizes, HOMOKOS FINOMKAVICS (iszapos sávokkal)
 2,70 m-ig sárgás-szürke, vizes, kavicsos, HOMOKOS ISZAP
 4,00 m-ig sárgás-szürke, átázott, iszapos, HOMOKOS KAVICS
F2 fúrás (terepszint: 49,86 mR)
 0,90 m-ig sötét-szürke, nedves, iszapos, TERMŐFÖLD TÖLTÉS
 1,30 m-ig sárgás-szürke, nedves, agyagos, HOMOKOS ISZAP
 2,00 m-ig sárga, vizes, HOMOKOS FINOMKAVICS (iszapos sávokkal)
 3,50 m-ig sárgás-szürke, átázott, iszapos, HOMOKOS KAVICS
4.2. A fúrások során feltárt talajok rövid értékelése
Korábbi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy a térségben a felső kötött szerkezetű
feltöltés alatt vékony homokos iszap átmenet, lejjebb a kavics az uralkodó altalaj.
A két feltárás között gyakorlatilag ugyanazt a rétegződést figyeltük meg.
A terepszint alatt átlagosan 1,0 m vastagságú kevert termőföld töltés alatt vékony
agyagos, homokos iszap átmeneti réteg, majd homokos finomkavics jelentkezett
változó homok - kavicstartalommal, néhol iszapos sávokkal.
A talajvízszint alatt az F1 fúrásban 50 cm vastagságú, gyenge,- közepes tömörségű
homokos iszapot, a fúrások alsó határáig pedig tömör állapotú homokos kavicsot
tártunk fel, az F1 fúrásban több iszaptartalommal.
5
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Megjegyzés: a változó vastagságú iszapos termőföld töltés inhomogén, laza,
fagyveszélyes, alapozásra alkalmatlan. Az alatta levő vékony agyagos, homokos
iszapréteg gyenge tömörsége miatt alapozás szempontjából kerülendő.
4.3. Talajfizikai jellemzők:
Sárga, nedves (vizes), homokos finomkavics (F1/3 minta, 1,40 - 2,20 m)
- vízáteresztő képesség:

k  10-1 cm/s (jó vízvezető)

- belső súrlódási szög:

φ  38

- kohézió:

c  - Mp/m2

-

γn = 19,0 - 20,0 kN/m3

természetes térfogatsúly:

- összenyomódási modulus:

Es  25,0 MN/m2 (2,5 kN/cm2)

- Poisson tényező:

µ = 0,10

- fejtési osztály:

II.

Megjegyzés: a k, φ, c, γ, Es és σ értékei tapasztalati értékek, táblázatokból és korábbi,
a közelben végezett fúrások tapasztalatai alapján lettek megállapítva.

5. Összefoglalás
Az alapozási sík a felső kötött termőföld töltés, és a vékony agyagos, homokos
iszapréteg alatti sárga, nedves, homokos, finomkavics talajban vehető fel,- átlagosan
1,5 m vastagságban, melynek átlagos összenyomódási modulusa Es = 25,0 MN/m2.
A régi, már hatályon kívül helyezett szabvány szerinti, közelítő határfeszültségi
alapérték: σa = 350 kN/m2.
A javasolt alapozási mélységek közelítő értékűek, a jelenlegi terepszinttől számítva.
Javasolt alapozási mód: pilléralapozás.
Az alapozás tervezését a jelenleg érvényben lévő MSZ EN 1997-1-1:2006
Eurocode 7: Geotechnikai tervezés szabvány szerint kell elvégezni!
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Talajvíz a fúrások során az alábbi mélységekben jelentkezett:
Megütött tv.

Megütött tv.
(mR)

Nyugalmi tv.

Nyugalmi tv.
(mR)

F1 Fúrás

1,70 m

48,34

1,80 m

48,24

F2 Fúrás

1,90 m

47,96

1,70 m

48,16

Vizsgálati megbízhatóság 50 cm! (a közölt adatok tájékoztató jellegűek, mert a
vízszintek mérése a feltáró fúrásokban történt, nem pedig talajvízszint figyelő
kutakban).
A talajvíz szintje bizonyos mértékben ingadozhat, a talajvíz szintje a felszín alatt 1 - 2
m között változik Magyarország talajvíztérképe alapján.
Becsült maximális talajvízszint: 49,20 mR, vizsgálati megbízhatóság 50 cm!
Mértékadó talajvízszint:
TM = Tbecs. max. + n x 0,50
n = szárazsági követelményi szorzó
teljes szárazsági követelmény:

n=1,5

viszonylagos szárazsági követelmény:

n=1,2

korlátozott szárazsági követelmény:

n=1,0

Talajvíz jelenlétével az alapozási munkák során normál vízállás esetén nem kell
számolni, szükség esetén kútalapozás, vízalatti betonozás alkalmazható.
A földszinti padló készítése során a felső 20-30 cm kevert réteg eltávolítása után a
tükröt elő kell tömöríteni!
Amennyiben a padló közvetlenül a tükör felületére kerül, előtömörítés után a Tr 90%
tömörséget és E2 = 60 N/mm2 teherbírást el kell érni!
60 cm-nél kisebb töltés esetén a tükör felületén előtömörítés után az E2 = 40 N/mm2
teherbírást és Tr 90% tömörséget kell elérni!
60 cm-nél nagyobb töltés esetén előtömörítés után a tükör felületén a Tr 85%
tömörséget és E2 = 30 N/mm2 teherbírást el kell érni!
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A feltöltést jól tömöríthető szemcsés anyagból kell készíteni réteges elterítés és
tömörítés mellett, elérendő tömörség Tr 90%, teherbírás E2 = 65 N/mm2, az ágyazó
rétegre a Tr 95% tömörséget és, E2 = 90 N/mm2 teherbírást kell elérni!
Kisebb tömörség és teherbírás esetén szükséges az altalaj megerősítése: pl. 20 cm 0200 mm kő, vagy tört beton, georács, geofólia, 20 cm 0-150 mm kő vagy tört beton, 065 mm murva kiékelés, homokos kavics ágyazat!
Az előírt tömörséget és teherbírást helyszíni mérésekkel le kell ellenőrizni és igazolni
kell! Nem megfelelő teherbírás esetén talajjavítás illetve lokális talajcsere válhat
szükségessé!
A felső rétegek fagyveszélyessége / fagyérzékenysége miatt a fagyhatárra vonatkozó
előírásokat be kell tartani!
A tereprendezést úgy kell megoldani, hogy a csapadékvíz maradéktalanul
eltávozhasson az építési területről. Az ereszcsatornákból lefolyó csapadékvizet az
épülettől zárt rendszerben el kell vezetni.
Munkagödröket és árkokat 0,80-1,00 m mélységig lehet megtámasztás nélkül
kiemelni, mélyebb munkagödröket rézsűsen, vagy dúcolás védelme mellett.
Az építkezés teljes ideje alatt is gondoskodni kell a megfelelő vízelvezetésről!
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6. Egyéb szempontok
A talajvizsgálati jelentésben közölt adatok a feltárások készítésekor ismert és
tudomásunkra hozott állapotokat tükrözik, pontszerű vizsgálatokból származnak.
Továbbá a változó vastagságú kötött töltésréteg miatt a tervezési területen belül a
talajrétegződés az általunk becsülttől (bizonyos mértékben) eltérhet, a kivitelezés
során észlelt eltérésekről a tervező állásfoglalását kell kérni.
A „létesítmény” esetleges módosítása esetén a feltárási adatokat felül kell vizsgálni,
hogy az új koncepcióra vonatkozóan is elegendő információval szolgálnak-e.

Győr, 2016. február 29.

…………………………

…………………………

Ifj. Kovács János

Kovács János

okl. környezetmérnök

okl. építőmérnök

feltárásvezető

talajmechanikai tervező
Gte3-1/08-0161
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TALAJMECHANIKAI RÉTEGSZELVÉNY
9653 RÉPCELAK, PETŐFI SÁNDOR U. HRSZ.: 341
FEDETT PIACTÉR

51,00

F1 FÚRÁS
50,00

F2 FÚRÁS
jelenlegi terepszint

50,04 mR

49,86 mR
sötét-szürke, nedves, agyagos iszap, TERMŐFÖLD TÖLTÉS
(kötött szerkezetű, építési maradványokkal)

49,00

1,00

0,90
sárgás-szürke, nedves, agyagos, HOMOKOS ISZAP (átmeneti réteg)

1,40

1,30

1,70

talajvízszint
1,70

48,00

sárga, vizes, HOMOKOS FINOMKAVICS
(iszapos sávokkal, hat. fesz. alapérték: 350 kN/m 2 )

2,20

2,00

sárgás-szürke, vizes, kavicsos, HOMOKOS ISZAP
2,70

47,00

sárgás-szürke, átázott, HOMOKOS KAVICS
(változó szemátmérővel, néhol iszapos sávokkal,
hat. fesz. alapérték: 400 kN/m 2 )
3,50

46,00

4,00

45,00
MEGJEGYZÉS:
AZ ALAPOZÁSI SÍK A FELSŐ TERMŐFÖLD TÖLTÉS, ÉS AZ AGYAGOS, HOMOKOS ISZAPRÉTEG ALATTI SÁRGA, VIZES, HOMOKOS FINOMKAVICSBAN FELVEHETŐ .
FELVEHETŐ HATÁRFESZÜLTSÉGI ALAPÉRTÉK: 350 kN/m 2
NYUGALMI TALAJVÍZSZINTET A FÚRÁSOKBAN - 1,70 MÉTER MÉLYSÉGBEN MÉRTÜK A TEREPSZINT ALATT.
BECSÜLT MAXIMÁLIS TALAJVÍZSZINT: 49,20 mR, VIZSGÁLATI MEGBÍZHATÓSÁG 50 cm.
KIINDULÓ MAGASSÁGNAK A TELEKHATÁRNÁL LEVŐ VÍZÓRA AKNAFEDELET VETTÜK, MELYNEK MAGASSÁGA R: 50,00 MÉTER.

GYŐR, 2016. 02. 29.

F2 fúrás: 49,86 mR

F1 fúrás: 50,04 mR

9653 Répcelak, Petőfi Sándor u.

Fúrási jegyzőkönyv

Név, tel.:
Rápli Pál,
Tel.: +3620/967-9032

Hely: 9653 Répcelak, közterület,
341 hrsz

Fúrólyuk száma:

kezdete:

2016

év

01

hó

13

nap

befejezése:

2016

év

01

hó

13

nap

Fúrás

F1

Rétegleírás: szín, megnevezés, nedvességállapot,szerszám: SEDIDRILL 80

sötétszürke laza iszapos építési törmelékes termőföldes feltöltés
sárgás szürke nedves agyagos homokos iszap
sárgás szürke vizes homokos finom kavics, iszapos sávval
sárgásszürke vizes kavicsos agyagos homokos iszap
sárgásszürke átázott iszapos kavics (tömör)

Ny.t.v:
Leolvasás:

1,80
50,04 mR

m

GPS kéziműszerrel mért
EOV koordináták:

Megjegyzés:
Referencia magasságnak a terület Észak-Nyugati oldalán lévő vízóra akna felső síkját
vettük, melynek magassága: 50,00 mR

megütött t.v.:
Fúrómester:

1,70 m
Ifj. Kovács János

Ny.t.v:

1,80 m
Mintát átvette:

Ifj. Kovács János

Minta jele:

-tól

-ig

F1/1
F1/2
F1/3
F1/4
F1/5

0,00
1,00
1,40
2,20
2,70

1,00
1,40
2,20
2,70
4,00

X:
Y:

Talajfúrás mélysége (m)

4,00

Talajvíz beküldve

-

Nyílt feltárás

-

Cső nélkül (m)

-

Fúróátmérő:

63 mm

Kelt:

2016.február 29.

Fúrási jegyzőkönyv

Név, tel.:
Rápli Pál,
Tel.: +3620/967-9032

Hely: 9653 Répcelak, közterület,
341 hrsz

Fúrólyuk száma:

kezdete:

2016

év

01

hó

13

nap

befejezése:

2016

év

01

hó

13

nap

Fúrás

F2

Rétegleírás: szín, megnevezés, nedvességállapot,szerszám: SEDIDRILL 80

sötétszürke laza iszapos agyagos építési törmelékes termőföldes feltöltés
sárgás szürke nedves agyagos homokos iszap
sárga nedves homokos kavics (kissé iszapos, tömör konzisztencia)
sárga átázott homokos kavics (tömör konzisztencia)

Ny.t.v:
Leolvasás:

1,70
49,86 mR

m

GPS kéziműszerrel mért
EOV koordináták:

Megjegyzés:
Referencia magasságnak a terület Észak-Nyugati oldalán lévő vízóra akna felső síkját
vettük, melynek magassága: 50,00 mR

megütött t.v.:
Fúrómester:

1,90 m
Ifj. Kovács János

Ny.t.v:

1,70 m
Mintát átvette:

Ifj. Kovács János

Minta jele:

-tól

-ig

F2/1
F2/2
F2/3
F2/4

0,00
0,90
1,30
2,00

0,90
1,30
2,00
3,50

X:
Y:

Talajfúrás mélysége (m)

3,50

Talajvíz beküldve

-

Nyílt feltárás

-

Cső nélkül (m)

-

Fúróátmérő:

63 mm

Kelt:

2016.február 29.

