Geomimo VTT Kft.
mobil: +36/70 413 90 57
e‐mail: geomimo89@gmail.com
www.geomimo.com

Tárgy: 2000 Szentendre, Ady Endre út hrsz 4430
Belváros csapadékvíz-elvezetésének tervezése, záportározó
Talajvizsgálati jelentés

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS
(Eurocode 7-1 (MSZ EN 1997-1:2006)
és Eurocode 7-2 (MSZ EN 1997-2:2008) alapján)

Munkaszám: 2019/080/b
Tervező: Virágos-Tóth Imre, építőmérnök
Geotechnikai szakértő: Kovalóczy György, (SzÉS8)
Kakucs, 2019. július hó
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1. Előzmények
1.1. Kiindulási adatok
A vizsgált területen Szentendre belváros csapadékvíz-elvezetésének tervezése
keretén belül egy 100 m3 –es záportározó építését tervezik. A tározó átmérője ~2,0
m, ami a terepszint alatti ~3,0 m mélységben lesz elhelyezve. A záportározó
hullámosított tűzihorganyzott acél szerkezetű tartály, aminek a részletes
ismertetésével a kapcsolódó tervdokumentáció foglalkozik majd. A jelentésünket
helyszíni terepbejárás, talajfúrások lemélyítése, a talajok helyszíni és laboratóriumi
vizsgálata alapján adjuk meg. A talajvizsgálatok során arra törekedtünk, hogy
megfelelő alapadatokkal szolgáljunk a létesítmény megvalósítás alapelveinek
meghatározásához, tényszerű helyzetképet adjunk az építéssel érintett terület
altalajviszonyairól,
rétegzettségéről
és
a
talajfizikai
tulajdonságairól.
Építtető: Szentendre Város Önkormányzata, 2000 Szentendre, Városház tér 3.,
a tervezőiroda: JSP 97 Kft. 2366 Kakucs, Fő utca 11.
1.2. Geotechnikai kategória
A tervezett létesítmény 1. geotechnikai kategóriába sorolható a vizsgálatok és
tervezés szempontjából. A kategorizálás során figyelembe vettük, hogy a helyszín
terephajlása 10 % alatti, az építmény tartószerkezete szokványos, az építési helyszín
földtani-, geotechnikai- és hidrogeológiai adottságai átlagosak. A kategória a
tervezés későbbi fázisában felülvizsgálandó, szükség esetén módosítható.
1.3. A geotechnikai vizsgálat célja
A vizsgálat célja a terület talaj- és talajvízviszonyainak feltárása, valamint a
záportározó tervezéséhez szükséges talajmechanikai adatok megadása.
A talajvizsgálati jelentés készítéséhez a megbízó átadta a beruházásra vonatkozó
tervcsomagot. A megrendelővel a záportározó tervezéséhez 2 db 6,0 m mélységű
fúrást irányoztunk elő.
1.4. A helyszín leírása
A vizsgált helyszín Pest megye északi részén, Szentendre város keleti részén az Ady
Endre út hrsz 4430 alatt, a hrsz 1934 nyugati telekhatára előtt található. Az ingatlan
tágabb környezete lakóépületekkel beépített, a vizsgált területtől körülbelül 300
méterre folyik a Duna. A létesítendő építmény helye jelenleg beépítetlen, zúzottkő
terítés található a helyén és parkolóként funkcionál. Korábbi beépítésről nincs
tudomásunk, viszont több közmű is megtalálható ezen a részen. A felszíni
csapadékvizek a talajba elszivárognak, a vízelvezetésről még nem gondoskodtak,
most tervezik a belváros csapadékvíz-elvezetését. A vizsgált helyszín nem felszínmozgásveszélyes.
2. Talajfeltárás
A terület talaj- és talajvízviszonyainak megismerésére a vizsgált helyszínen 1 db 5,6
m és 1 db 7,0 m mély talajfeltáró fúrást mélyített a Módosék Kft. 2019. július 3-án.
A vizsgált területen a feltárási pontok elrendezését a 4. ábrán lehet megtekinteni.
Az alkalmazott mintavételezési eszközök típusa:
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Prosper típusú gépi fúró, a fúró átmérő 65 mm

A talajrétegek mintavételezését az MSZ 4488 szerint végezték, zavart minták
vételével, rétegenként minimálisan egyszer. A talajfizikai jellemzők helyszíni és
laboratóriumi értékelése, valamint a geotechnikai paraméterek meghatározása az
MSZ EN 1997-1 előírásai alapján történt.
2.1. Földtani és vízföldtani leírás
A tervezési terület a Vác-Pesti-Duna-Völgy kistájon helyezkedik el. Szentendre a
Vác-Pesti-Duna-völgy kistájon helyezkedik el. Az alaphegységet túlnyomórészt triász
karbonátos képződmények alkotják. Az erre települő oligocén-miocén
képződményeken a pleisztocén elején, esetleg a pliocén legvégén indult meg a nagy
kiterjedésű dunai hordalékkúp kialakulása. Jelenleg a felszínt néhány m vastag
holocén öntésiszap borítja, de az ezek alatt települt folyami kavicsos rétegsor is a
folyó medrének negyedidőszaki eltolódása, kanyargása során halmozódott fel.
Ezekhez a képződményekhez jelentősebb kavicskészlet kapcsolódik (Budakalász,
Kisoroszi, Szentendre, Vác). A pleisztocén végétől magasártéri helyzetben levő
Szentendrei-szigeten futóhomok-képződés ment végbe. A beépített területeken az
ártéri szinteket 1-5 m vastagságban mesterségesen feltöltötték.
A vizsgált területét felszínét – Magyarország Földtani Térképe szerint is – Folyóviziproluviális üledék (fpQh) borítja, lásd 1. ábra.
Folyóvizi-proluviális üledék a folyóvizek, időszakos vízfolyások képződménye,
főként a vízmennyiségüket erősen változtató patakok hordalékkúpjait soroljuk ide.
Általában durva törmelék (homok, kavics, kőzettörmelék) jellemzi. Jellemző
vastagsága néhány m, esetenként a 10-20 m-t is elérheti.
A terület geológiai leírását az alábbi szakirodalomra támaszkodva készítettük:
Dövényi Z. szerk: Magyarország kistájainak katasztere, MTA Földtudományi
Kutatóintézet, Budapest 2010.
Vízrajz
Az MBFSZ interneten elérhető talajvíz térképe szerint a környéken a talajvíz felszín
alatti átlagos mélysége a 2-4 méter közötti mélységtartományban található, lásd 2.
ábra. A talajvízszint állását a csapadék, a Pilisből lefutó patakok és a Duna vízszintjei
együttesen határozzák meg.
2.2. Szeizmicitás
A Magyarországon alkalmazott szeizmikus zónatérkép alapján a vizsgált terület a 3.
zónába tartozik. Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint definiált földrengésből
származó maximális horizontális gyorsulást az alapkőzeten agR = 0,12; g = 0,12 x
9,81= 1,177 m/s2 értékkel lehet figyelembe venni. A tervezéshez speciális
szeizmicitási vizsgálatok nem készültek.


agR = 0,12; g = 0,12 x 9,81=1,177 m/s2
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A vizsgált területen lévő talajösszlet „D” típusú, a nyírási hullám
sebesség <180 m/s.

2.3. Geodéziai adatok
A rendelkezésünkre álló tervlapon geodéziai magasságok is szerepeltek, ami alapján
a fúrások helyét beszinteztük. A fúráspontok magassági értékei, a helyszíni bejárás
és a geodéziai magasságok alapján arra jutottunk, hogy a terület észak felé enyhén
lejt.
A geodéziai magasságok szerint a záportározó tervezett helyén a terepszint 104,5105,3 mBf közötti, a fúrások terepszint különbsége 40 cm.
A fúráspontok EOV koordinátáit kézi GPS készülékkel felvettük.
Fúrás jele
1.F
2.F

EOV X
652353
652335

EOV Y
258942
258938

mBf
104,8
105,2

A tervezett záportározó pontos mélységéről nincs információnk, vélhetően 3,0 m
mélységben lesz a fenékszintje.
3. Mintavétel, vizsgálat
A fúrások, mintavételek és a laborvizsgálatok az MSZ 4488 és MSZ 14043 szabvány
szerint történtek. A talajok állapotát, szilárdsági- és alakváltozási jellemzőit, - zavart
talajmintákból - laboratóriumi vizsgálatok alapján határoztuk meg 2019. július 10-én.
A talajok szilárdsági jellemzői (MSZ 15002-1:1987) táblázatos adatok.
4. Talajrétegződés, talajállapot
A feltáró fúrások talajrétegsora a geológiai előtanulmányoknak megfelelően
alakult.
4.1. Jellemző talajrétegződés
A feltárt talajrétegződés egyszerű, az alábbi talajrétegeket harántoltuk a fúrásokkal.
1. sz. fúrás (104,8 mBf)
0,0 – 0,2 m (104,6 mBf)

zúzottkő terítés

0,2 – 1,1 m (103,7 mBf)

közepesen tömör, sötét barna, téglatörmelékes
humuszos kavicsos homokos iszap feltöltés

1,1 – 2,2 m (102,6 mBf)

puha, sötétszürke szerves sovány agyag

2,2 – 3,5 m (101,3 mBf)

puha, szürkésbarna sovány agyag

3,5 – 5,3 m (99,5 mBf)

puha, világosszürke sovány agyag

5,3 – 6,0 m (98,8 mBf)

puha, sötétbarna szerves homokos iszap
6
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(i = 15,5 %, izzítási veszteség labor eredményt
csatoltuk).
6,0 – 7,0 m (97,8 mBf)

puha, barna homokos iszap

2. sz. fúrás (105,2 mBf)
0,0 – 0,2 m (105,0 mBf)

zúzottkő terítés

0,2 – 1,1 m (104,1 mBf)

közepesen tömör sötét barna apróköves szerves
homokos sovány agyag feltöltés

1,1 – 2,1 m (103,1 mBf)

puha kékesszürke szerves sovány agyag
(i = 10,5 %, izzítási veszteség labor eredményt
csatoltuk).

2,1 – 3,2 m (102,0 mBf)

puha, szürke, szerves foltos közepes agyag
(i = 7,3 %, izzítási veszteség labor eredményt
csatoltuk).

3,2 – 4,3 m (100,9 mBf)

puha, szürke közepes agyag

4,3 – 5,1 m (100,1 mBf)

puha, barnásszürke,
homokos iszap

5,1 – 5,6 m (99,6 mBf)

gyúrható, barnásszürke, kavicsos homokos iszap

kőszórványos

szerves

A feltárt talajrétegsorok alapján elmondható, hogy a 20 cm vastag zúzottkő terítés
alatt 90 cm vastag közepesen tömör vegyes feltöltés van.
A következő réteg egy 100-110 cm vastag puha sötét/kékes szürke szerves sovány
agyag.
Ezután az 1. fúrásnál 3,1 m vastag puha szürkés barna, világos szürke sovány
agyag réteget harántoltunk. Míg a 2. fúrásnál egy 2,2 m vastag puha szürke
közepes agyag réteg jelent meg, aminek a felső 1,1 m része szerves foltos.
A következő réteg egy 70-80 cm vastag puha sötétbarna/barnásszürke szerves
homokos iszap, a 2. fúrásnál kőszórványos.
Végül a fúrások homokos iszap rétegben értek véget, mely az 1. fúrásnál puha, a 2.
fúrásnál kavicsos és gyúrható állapotú volt.
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A feltárt talajrétegződés – jellegét tekintve – a környező területre jellemző.
Egy jellegzetes szemeloszlási görbét, négy plasztikus index adatlapot és három
izzítási veszteségről szóló laboreredményt csatolva közlünk.
A további geotechnikai tervezéshez ajánlott talajfizikai paramétereket az alábbi
táblázatba foglaltuk:



Talaj típus

Ajánlott talajfizikai jellemzők

c
Es

o

Puha sovány agyag
Puha szerves sovány agyag
Gyúrható közepes agyag
Gyúrható kavicsos homokos iszap
Puha homokos iszap
Puha szerves homokos iszap

12
12
14
25
24
22

5. Talajvízviszonyok
Feltárások során, 2019. július 10-én a
Talajvíz agresszivitási vizsgálat nem készült.
1 Fúrás (104,8 mBf)
2 Fúrás (105,2 mBf)

Megütött vízszint
2,5 m (102,3 mBf)
1,5 m (103,7 mBf)

kN/m2
15
10
40
5
5
3

kN/m3
19,0
18,0
19,5
18,5
18,0
18,0

fúrásokban

MN/m2
7
5
7
6
6
5

megjelent

a

k
m/sec
10-9
10-8
10-9
5x10-7
10-7
5x10-7

talajvíz.

Nyugalmi vízszint
---------------------------------------------------

Konkrét talajvízadatok hiányában a becsült maximális vízszintet a magasabb
terepszinthez képest 1,0 m mélységben a mértékadó vízszintet pedig a térszín alatt
0,5 m mélységben határoztuk meg. Pontosabb meghatározás érdekében javasoljuk
tájékozódni a környékbeli ingatlan tulajdonosoknál, hogy a kútjaikban hol szokott állni
a víz, és mennyi volt a maximum!
6. Értékelés
A jelen dokumentáció tartalmazza mindazokat a geotechnikai- és geohidrológiai
adatokat, amelyek a záportározó tervezéséhez szükségesek.
A környezet geotechnikai viszonyainak ismerete, szakirodalmi adatok, valamint
talajvizsgálatok, alapján a további geotechnikai tervezéshez szükséges geotechnikai,
geohidrológiai adottságok kellőképpen ismertté váltak.
Geotechnikai kockázatok és veszélyek kicsik, a tervezett záportározó egyszerű, de a
geotechnikai-, geohidrológiai adottságok a magas talajvíz, az összenyomódó
szervesanyag-tartalmú, gyengeállékonyságú talajrétegek és a feltöltéses fedőréteg
miatt nem kedvezők, a geotechnikai tervezési kategória: 1., a tervezett záportározó –
geotechnikai szempontból – problémamentesen megtervezhető és biztonságosan
kivitelezhető.
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A vizsgált terület és talajkörnyezet nem csúszás- és nem omlásveszélyes, de gyenge
állékonyságú talajrétegek is vannak, alábányászottság, barlangok miatt
felszínmozgásoktól nem kell tartani, nem mocsaras, nem belvíz veszélyes, nem
árvízveszélyes, viszont az altalaj térfogatváltozó és fagyveszélyes, agresszív vagy
más ok miatti kedvezőtlen körülmények nincsenek.
A talajkörnyezet felső része feltöltés, de érzékszervekkel
szennyeződések, hulladékok, idegen anyagok nincsenek benne.

észlelhető

Talajvízzel a beruházás során számolni kell és felúszás ellen kell méretezni a tározó
tartályt!
7. Kivitelezési javaslatok
A tározó alatti laza/puha altalajt javasoljuk hatékonyan tömöríteni. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a sovány és közepes agyag szárazon és telített állapotban is
nehezen vagy alig tömöríthető, ezért a túlfejtést kerülni kell.
Minden munkagödröt maximális mértékben biztosítsanak, rézsűs munkagödör
kialakítására nincs elegendő hely.
Kézi munkavégzés esetén be kell tartani a „4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes
rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről” vonatkozó előírásait, különös tekintettel
a 4. melléklet III. 10. pontra.
Az érintett talajok, tulajdonságai az Útügyi Műszaki Előírás (e-UT 06.02.11.) ajánlása
szerint az alábbi:
Homokos iszap
F-II fejtési osztály
T-2 közepesen tömöríthető
X-3 fagyveszélyes
V-3 közepesen vízvezető
D-1 nem térfogatváltozó

Sovány agyag
F-II fejtési osztály
T-3 nehezen tömöríthető
X-2 fagyérzékeny
V-3 közepesen vízvezető
D-2 kissé térfogatváltozó

Közepes agyag
F-III fejtési osztály
T-4 nem tömöríthető
X-2 fagyérzékeny
V-3 gyenge vízvezető
D-3 közepesen
térfogatváltozó

A munkagödörben a talajvíz várhatóan meg fog jelenni, ami nyíltvíztartással
kezelhető, de kivitelezés közben az aktuális talajvízszintet figyelembevéve, hozzáértő
szakember határozza meg a víztelenítési technológiát.

9

Geomimo VTT Kft.
mobil: +36/70 413 90 57
e‐mail: geomimo89@gmail.com
www.geomimo.com

8. Egyéb
A talajvizsgálati jelentésünk a közölt adatok és a feltárások készítésekor ismert és
tudomásunkra

hozott

információk

alapján

készült,

pontszerű

vizsgálatokból

származnak, ezért a feltárások közötti talajrétegződés az általunk leírtaktól eltérhet.
A kivitelezés során azokat folyamatosan ellenőrizni kell, eltérés esetén a tervező
állásfoglalását meg kell kérni.
A jelen dokumentációnk megállapításait és javaslatainak helyességét a föld- és
alapozási munkák közben geotechnikai szakértő ellenőrizze!
A kivitelezési munkát geotechnikai felügyelettel javasoljuk végezni.
Előre nem látható körülmények esetén – szükség szerinti ellenőrző vizsgálatok
alapján – a kivitelezésben résztvevő geotechnikai szakértő dönthet vagy tehet
javaslatot a megoldásra.
A tervezett záportározó terveinek véglegesítése esetén a feltárási mennyiségeket és
mélységeket felül kell vizsgálni, hogy a végleges koncepcióra vonatkozóan is
elegendő információval szolgálnak-e!
A szakvélemény készítése során alkalmazott szabványok:
 MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok.
 MSZ EN 1997-2:2007 Geotechnikai tervezés. 2. rész: Talajvizsgálatok.
 MSZ

14043-3:1979

Talajmechanikai

vizsgálatok.

Szemeloszlás

meghatározása.
 MSZ EN 14688-1:2003 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és
osztályozása.
1. rész: Azonosítás és leírás.
 MSZ EN 14688-2:2005 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és
osztályozása.
2. rész: Osztályozási alapelvek.
MSZ 14043-2:2006 Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése
talajmechanikai szempontból
10
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9. Mellékletek
1. ábra MÁFI fedett földtani térkép lépték nélküli
2. ábra MBFSZ Magyarország talajvíz térképe lépték nélküli
3. ábra Topográfiai térkép lépték nélküli
4. ábra Feltárási pontok elrendezése lépték nélküli
Jellemző szemeloszlási görbe 1 db
Jellemző plasztikus index adatlap 4 db
Izzítási veszteség laboreredmény 3 db

Kakucs, 2019. július 16.

Virágos-Tóth Imre
építőmérnök

Kovalóczy György
okl. bányamérnök
a Magyar Mérnöki Kamara tagja (MMK 19-01097)
geotechnikai szakértő (SzÉS8)
földtani szakértő (FSZ-41/2010)
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MELLÉKLETEK

A vizsgált terület

JELMAGYARÁZAT

1. ábra
2000 Szentendre, hrsz 4430
Belváros csapadékvíz-elvezetésének tervezéséhez földtani térkép másolat
M: lépték nélkül
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A vizsgált terület

JELMAGYARÁZAT:

2. ábra
2000 Szentendre, hrsz 4430
Belváros csapadékvíz-elvezetésének tervezéséhez vízföldtani térkép másolat
M: lépték nélküli
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A vizsgált terület

3. ábra
2000 Szentendre, hrsz 4430
Belváros csapadékvíz-elvezetésének tervezéséhez topográfiai térkép másolat
M: lépték nélküli
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Fúrás jele
1.F
2.F

EOV X
652353
652335

EOV Y
258942
258938

mBf
104,8
105,2

4. ábra
2000 Szentendre, hrsz 4430
Belváros csapadékvíz-elvezetésének tervezéséhez feltárási pontok elrendezése
M: lépték nélküli
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