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Bevezetés 

 

A talajok fizikai, kémiai és biológiai folyamatok következtében alakulnak ki. A talaj az őt 

felépítő három különböző halmazállapotú anyag; a szilárd szemcseváz, a szemcsék közti pó-

rusokat kitöltő folyadék- és gáznemű fázis összessége. Talajszerkezet alatt értjük egyrészt a 

fázisok fizikai-kémiai tulajdonságait, másrészt azt, ahogy az egyes szemcsék elrendeződnek 

és egymással összekapcsolódnak. A fázisok közti kapcsolatot a szemcsék felületének elektro-

mos tulajdonságai, a pórusfolyadék tulajdonságai és annak ionos összetétele, valamint a kü-

lönböző fázisok határain fellépő jelenségek szabják meg.  

A kötött talajok szerkezete sokszor egy diszperz rendszerként írható le, mely esetén a szem-

csék nagysága és mennyisége, valamint eloszlása, és az egyes szemcsék közti erők és hatások 

határozzák meg a rendszer tulajdonságait és változásait. A szemcsék közti érintkezés során 

kapcsolatok alakulhatnak ki (kohézió, kémiai kötések), melyek eredményezhetik a talajok te-

herbíró képességét. Abban az esetben, amikor a szemcsék közti kapcsolatok rendszere nem 

tud megfelelően kialakulni, vagy valamilyen külső hatás következtében a talajszemcsék közti 

összetartó erők legyengülnek, vagy megszűnnek, károsodások, tönkremeneteli mechanizmu-

sok alakulhatnak ki. Ennek a kapcsolatrendszernek a károsodására egy példa a diszperzív ta-

lajok tönkremenetele. Nevéből adódóan ekkor a talaj tönkremenetelekor egy olyan diszperz 

közegre hasonlít, ahol is a talajszemcsék mintegy diszpergált fázis vannak jelen, eloszlatva a 

köztük található pórusfolyadékban. 

Azon túl, hogy milyen típusú, milyen tulajdonságokkal rendelkező talajjal foglalkozunk, fon-

tos a vele kapcsolatba lépő pórusfolyadék milyensége (összetétele) és eloszlása is, az érvényes 

hidraulikai viszonyokkal együtt. A talajszemcsék közti pórusfolyadék leggyakrabban a víz, 

így a dolgozatban a pórusvíz kifejezést használom. Talajban történő vízmozgás kérdésében a 

kiindulási alap a Darcy-törvény (1856), amely szerint a szemcsék közti szivárgás átlagos se-

bessége egyenesen arányos a vízmozgást kiváltó hidraulikus gradienssel és a közegben való 

átjutását jellemző áteresztőképességi együtthatóval:  

v = k ∙ i, (1) 

ahol is: 

 v: a szivárgás átlagos sebessége, [m/s], 

 i: a hidraulikus gradiens, [-], 

 k: az áteresztőképességi együttható, [m/s]. 

Megjegyzendő, hogy ez a kapcsolat csak egy bizonyos intervallumon belüli hidraulikus gra-

diens értékek esetén igaz, azonban a talajokkal kapcsolatos vízmozgások esetén jó közelítéssel 

alkalmazható Darcy összefüggése. Az összefüggésben szereplő „k” tényező az, amely talaj-

jellemzőként jól használható mind szemcsés, mind kötött talajokban történő vízmozgási fel-

adatok értelmezésében. A szemcsésebb talajok nagyobb, míg a kötött talajok kisebb áteresz-

tőképességi együtthatóval jellemezhetők. Ez által a víz ugyanolyan potenciálkülönbség és szi-

várgási úthossz mellett a szemcsés közegben nagyobb, míg kötött talajkörnyezet esetén kisebb 

sebességgel tud szivárogni. 

A fentiek alapján a szivárgási problémák kezelésére hasznos a vízépítési földművek kialakí-

tásakor valamilyen kötött, kis áteresztőképességi együtthatóval rendelkező talajt beépíteni a 

töltésbe. Vízépítési földművek építésére felhasználható töltésanyagokat szabványi előírás ha-

tározza meg. Ennek értelmében nem építhetők be: 

 a humuszos talajok, 

 a szerves-tőzeges talajok (MSZ EN 1997-2-2008 alapján), 
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 az olyan térfogatváltozó agyagok, melyek folyási határa 𝑤𝐿 >  80%, 

 a lágy iszapok és agyagok (𝐼𝑐 < 0,5), 

 a málló kőzetek, 

 a fagyott állapotú talajok, 

 az olyan talajok, melyeknek legnagyobb száraz térfogatsűrűsége (ρd, max) kisebb, mint 

1650 kg/m3, 

 a különféle „szemét” és építési törmelék, 

 a környezetre ártalmas, szennyezett talajok. 

A nem beépíthető talajok kategóriáján túl meghatározott azon talajok listája is, amelyek ki-

egészítő műszaki beavatkozással beépíthetők, azonban ez szerkezetes töltésekben, csak elő-

zetes geotechnikai vizsgálatok alapján meghatározott módon és elhelyezésben történhet. 

Ezek: 

 a diszperzív talajok (ME-10-268/1 és ME-10-268/2, illetve MSZ EN 1997-2-2008 sze-

rint), 

 a megfolyásra hajlamos szikes talajok,  

 az olyan térfogatváltozó talajok, melyek folyási határa 60% < 𝑤𝐿 < 80%, 

 a folyósodásra hajlamos szemcsés talajok, melyek egyenlőtlenségi mutatója 𝐶𝑈 < 5, 

 a víz alól kotort vagy zagyolt talajok, 

 a nem szerves bányameddők és törmelékek, melyben nincsenek a tömörített rétegvas-

tagság felénél nagyobb átmérőjű darabok. 

Dolgozatomban az utóbbi kategória egyik csoportjával, a diszperzív talajok árvízvédelmi töl-

tésekben való jelenlétével, és a belőle származtatható problémákkal foglalkozom. Több hazai 

és nemzetközi példa mutatja, hogy vízzel kapcsolatba kerülő szerkezetek, töltések és gátak 

olyan tönkremenetele következett be, mely egyértelműen a kötött talajok eróziójához kapcso-

lódik.  

Számos vizsgálati mód és eszköz áll rendelkezésre, hogy laboratóriumi vizsgálatok segítségé-

vel ki lehessen mutatni az árvízvédelmi töltések helyszíni bejárása során tapasztalt jelensé-

gekhez kapcsolódó talaj tulajdonságokat, mint a talajok diszperzív viselkedése. Az egyes fe-

jezetekben részletesen foglalkozom a diszperzív talajok tulajdonságaival, illetve a különböző 

vizsgálati módszerekkel, és a mérések során kapott eredményeim értékelésével. 

Meg kell említeni, hogy dolgozatom pontosabb címe az „Árvízvédelmi gátak talajának disz-

perzitása” lehetne, mely helyesebben fogalmazza meg vizsgálataim tárgyát. A doktori isko-

lába az „Árvízvédelmi gátak diszperzitása” című témával való foglalkozásra nyertem felvé-

telt, így ezen megjegyzéssel pontosítanám a dolgozat címét. 
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A vizsgálataim célja 

 

Megfigyeléseim szerint Magyarországon az árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok kiemelt 

része az árvízvédelmi töltések megfelelő állapotának biztosítása. A vízépítési földművek ál-

lékonyságának biztosítása a töltések mentett oldalán túl elhelyezkedő területek védelmének 

engedhetetlen része.  

A vízépítési földművek károsodásai változatos megjelenésűek és számos tényezőhöz kapcsol-

hatók. A különböző tönkremeneteli mechanizmusok és a kapcsolódó talajmechanikai okok jól 

párosíthatók, a buzgárosodás, suvadások, száradási repedések mind-mind jól elkülöníthető je-

lenségek, a hozzájuk köthető geotechnikai problémák azonosítása fontos a megfelelő beavat-

kozások érdekében. Ez alól kivételnek tűnik a diszperzív talajok jelenlétéből fakadó tönkre-

menetel, ugyanis a károsodás módja, a járatos erózió felfedezhető a helyszínen, azonban az, 

hogy jellemzően melyik az a talajtípus, amely esetén a járatos erózió kialakulhat, nehezen 

„megfogható”. 

Vizsgálataim célja az volt, hogy a diszperzív talajok viselkedését, a járatos erózióra hajlamos 

talajok tulajdonságait a lehetőségeim szerint feltárjam. Célom volt, hogy az így definiált „ked-

vezőtlen” tulajdonságú talajok jobban azonosíthatók és kimutathatók legyenek, abban az eset-

ben is, amikor hosszabb töltésszakaszok, nagy mennyiségű talajminta értékelését kell elvé-

gezni.  

Fontosnak tartottam, hogy megvizsgáljam azt, hogy a geotechnikai eszközök mellett milyen 

egyéb lehetőségek vannak a diszperzív talajok kimutatására. Ehhez az adta a kiindulópontot, 

hogy egy, geotechnikához közeli tudományág, a talajtan is hasonlóképpen definiál talajokat 

(a szikesek), mint amit a geotechnika diszperzívnek nevez. Vizsgálataim egyik célja az is volt, 

hogy ennek a két vélhetően hasonló fogalomkörnek a kapcsolatát elemezzem. 

A vizsgálatok előrehaladtával, és a probléma részletesebb megismerése közben végig szem 

előtt tartottam, hogy alapvetően a geotechnikai vonatkozás irányából közelítsem meg a fel-

adatot, bár a diszperzív talajokkal kapcsolatos vizsgálatok számos tudományághoz kötődnek 

(fázisanalitika, talajtan, geofizika). Munkám során meggyőződtem róla, hogy külön-külön a 

csak laboratóriumi vizsgálati eredményeken alapuló elméleti kutatómunka, illetve a csak ta-

pasztalati alapokon nyugvó megállapítások nem célravezetők, a kettő együttes alkalmazása 

szükséges.  

Fontos szempont volt a munkám során, hogy az elméleti vonatkozáson túl, a gyakorlatban is 

alkalmazható és hasznos ismereteket nyújthassak, hozzájárulva a mérnöki építés céljaihoz, és 

a diszperzív talajok jelenlétéhez köthető károsodások csökkentéséhez.  

Arra törekedtem, hogy megfogalmazzam mindazon összegyűjtött és megszerzett ismereteket, 

eredményeket és tapasztalatokat, melyek mind a mérnöki gyakorlat, mind a további vizsgálati 

irányok kitűzése szempontjából hasznosak lehetnek.  
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1 DISZPERZÍV TALAJOK TULAJDONSÁGAI 

A talaj általános esetben egy háromfázisú heterogén diszperz rendszerként írható le. Maga a 

diszperzitás, a diszperzió szóródást, szétszóródást jelent. Szepessy (1981) szerint „a kötött 

talajok egy anyagi jellemzője a diszperzitási fokuk, melyet a vizet tartó földgátak állékonysá-

gának vizsgálatánál mindenképpen figyelembe kell venni”. A témával kapcsolatos kutatás már 

az 1930-as években megkezdődött főleg Ausztrália és az Egyesült Államok területén, ahol is 

ezeket a diszperzív talajokkal borított területeket az őket jól jellemző névvel, „bad lands”-

ként, vagyis "rossz földek" néven említik (Carey, 2014) utalva ezzel a talaj kedvezőtlen tulaj-

donságaira.  

Felfigyeltek arra, hogy diszperzív talajokból álló földgátak néha látszólag megmagyarázha-

tatlan okokból gyorsan erodálódtak, nem ritkán átszakadtak (Sherard és társai, 1972). A kuta-

tási vonal azon alapult, hogy a kötött talajoknál komoly szivárgási és állékonysági problémák 

adódtak, míg a tapasztalatok éppen az ellenkezőjét mutatták addig, vagyis, hogy a töltésbe 

kötött talaj beépítése a szivárgási problémák csökkentését eredményezi. A diszperzív talajok-

kal kapcsolatos kutatások és helyszíni tapasztalatok több irodalmi feldolgozást, a diszperzív 

talajok többféle definiálását eredményezték.  

Szepessy (1981) szerint az árvízvédekezés egyik legfontosabb feladata, hogy alaposan ismer-

jük azon folyamatokat, melyek sebességüknél fogva hirtelen és gyors beavatkozást igényel-

nek. A diszperzív anyagú talajból épült töltések károsodási mechanizmusait ebbe a kategóri-

ába sorolva a járatos belső erózió kialakulásának első jeleit kell tudni azonosítani a helyszínen. 

Meg kell jegyezni, hogy „hirtelen” kialakuló jelenség alatt itt a szerző (Szepessy, 1981) az 

észlelés-jelentés-döntés-felvonulás-védekezés folyamatlánc reális keretek közti leggyorsabb 

végrehajtását értette. Megfogalmazása alapján (Szepessy, 1983) „a kötött talajok diszperzi-

tása veszélyforrásként jelentkezik a gát állékonyságára. A kötött talajok fizikai-kémiai össze-

tétele lehet olyan, hogy az elemi szemcsék között a kötőerő lecsökken. Az ilyen talaj felszínéről 

a leglassúbb víz is könnyedén elsodorhatja az elemi szemcséket, melyeket azután a legszűkebb 

repedéseken is továbbvisz. Ez a talaj, melyet diszperzívnek neveznek, erősen hajlamos a fel-

színi erózióra, mely erózió a járatok belsejében is lejátszódhat.” 

Az International Commission on Large Dams (ICOLD, 1990) alapján a diszperzív talajok alatt 

azon kötött talajokat értjük, melyek fizikai-kémiai tulajdonságaik miatt a talajszemcsék közti 

kötőerő alacsony, az egyedi szemcsék le tudnak válni a talajszerkezetről, a talaj így alacsony 

hidraulikus gradiens mellett erodálható. Megemlíti, hogy a talajok áteresztőképességi együtt-

hatójuk miatt vízzáróan viselkednének, a víz erodáló hatása miatt mégsem alkalmasak vízzá-

rási feladatok megoldására. 

Megjegyzendő, hogy ez önmagában egy ellentmondás, hiszen ha vízmozgás hatására a szem-

csék elszakadnak egymástól, laboratóriumi körülmények között is ez a viselkedés várható el 

a talajtól, ami nem eredményezhetne a kötött talajokra jellemző „k” tényező értéket. Az át-

eresztőképességi együttható meghatározása kötött talajok esetén permeabiméterrel történik. 

A felülről lefelé történő szivárgást modellező kísérlet során a telített talajmintát szűrőrétegre 

helyezik. A szűrőréteg funkciója pedig pontosan az, hogy a lefelé történő szivárgás során ta-

lajszemcsék ne mosódhassanak ki a mintából. Diszperzív talajok vizsgálatakor vélhetően a 

szemcse-visszatartás lehet az, ami befolyásolja a mért áteresztőképességi együttható értéket.  

Carey (2014) írása alapján a diszperzív tulajdonságú talajok olyan kötött talajokat jelentenek, 

melyek víz jelenlétében hajlamosak diszperz rendszerbe átalakulni, ennek következtében pedig 
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a talajszerkezet durva diszperz szuszpenzióvá válhat, ami a szemcsék közti összetartás lecsök-

kenésével, megszűnésével, a köztük lévő erőátadás leromlásával járó állékonyságvesztéshez 

is vezethet.  

Ha a talaj diszperzív, egyedi szemcsék válhatnak el a talajszerkezetről, ami egyúttal azt is 

jelenti, hogy a szemcsék közti erők eredőjeként a vonzóerő nagyon kicsi, esetleg már meg is 

szűnt. Carey (2014) alapján a diszperzió annak következtében jön létre, hogy a kötött talajokra 

általában jellemző lemezes szerkezet rendezettsége felbomlik, az addig aggregátumként vi-

selkedő, egymáshoz kötődő szemcsék rendezetlenné válnak és a szemcsék közti kötések fel is 

szakadnak. Ilyenkor tudja a leggyengébb vízmozgás is magával sodorni a szemcséket. 

Az említett definíciók jól érzékeltetik a diszperzív talajokkal kapcsolatos problémák kulcsát. 

Adott egy „kedvezőtlen” fizikai-kémiai összetételű talajtípus, melyre jellemző, hogy a szem-

csék közti kapcsolatok gyengék. Ennek következtében, ha a talaj vízzel kerül kapcsolatba, az 

az egyedi szemcsék leválását eredményezi a talaj szemcsevázáról, amely egy önmagát gyor-

sító eróziós folyamathoz vezethet. A folyamat során a víz, az általa elszakított szemcsékkel 

együtt képez szuszpenziót, mely diszperz rendszert alkot. A definíciók egy fontos tényezőt 

„hanyagolnak el”, a folyamat kiváltóját, egy, a talajszerkezetben kialakuló másodlagos héza-

got, repedést. Egy kialakult felszíni repedés lehet az, amelybe ha víz jut, indulhat meg a 

diszperzív talajok tönkremeneteli mechanizmusa, a járatos belső erózió. 

1.1 Talajok belső eróziója 

A diszperzív talajok tönkremeneteli mechanizmusa a belső erózió egy fajtájának tekinthető, 

ahogy a buzgárképződés vagy a szuffózió (1.1. táblázat. Nagy L., 2014 alapján). A különbség 

a három említett eróziós jelenség között a talajtípus, mely meghatározza, hogy milyen tönk-

remeneteli mechanizmus tud kialakulni a vizsgált esetben.  

A három belső eróziós jelenség más-más típusú talaj esetén mutatja ugyanazt az eredményt, a 

szemcsekimosódással járó károsodást. A jelenség észrevétele és azonosítása segíthet a prob-

léma kezelésében, egy buzgár és egy diszperzív talaj jelenléte miatti szemcsekimosódás fel-

színi megjelenése elkülöníthető. 

Jelenség Kiváltó ok Jellemző talajtípus 

talaj diszperzió a talaj fizikai-kémiai összetétele kötött talajok 

szuffózió a talaj szerkezete nem stabil hiányos szemeloszlású talajok 

buzgárképződés semleges feszültség növekedés 
finomszemcsés, kohéziómentes  

talajok 

1.1. táblázat. A belső erózió típusai (Nagy L., 2014 alapján) 

Szuffózió az, amikor a talaj pórusaiban szivárgó víz a talaj finom szemcséit magával ragadja 

és elszállítja (Kézdi, 1975). Buzgárosodás esetén a mentett oldalon koncentrált vízkilépés ész-

lelhető (1.1. ábra), ahol is a töltés két oldala közötti potenciálkülönbség okozta szivárgás ta-

pasztalható. Ez a vízmozgás hozza magával a szemcsekimosódást is. A folyamat beindításá-

hoz egy kritikus hidraulikus gradiens érték szükséges (Nagy L., 2014).  
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1.1. ábra. Különböző eróziós jelenségek; diszperzív talaj kimosódása a töltésből (balra) és 

buzgár megjelenése a töltés mentett oldalán (jobbra) 

Korai elméletek (Kézdi, 1975) szerint a diszperzív talajok okozta tönkremenetel annak a kö-

vetkezménye, hogy talajban lévő, illetve a szivárgás során kialakuló „csatornákat” a vízben 

áramló szemcsék nem tudják eltömni, mert a diszperzív talaj nem duzzad meg eléggé. Kézdi 

szerint (1975) általános esetben ahhoz, hogy a talajban áramló víz a szemcséket el tudja moz-

dítani, két feltétel egyidejű fennállása szükséges: 

 az áramló víznek akkora áramlási energiával kell rendelkeznie, hogy az a szemcsék 

szállításához szükséges munkát el tudja végezni (hidraulikai feltétel), 

 a szemcsevázban kell lennie olyan póruscsatornáknak, melyek a szemcsék mozgását 

lehetővé teszik (geometriai feltétel). 

Megjegyzendő, hogy vélhetően az „energia” alapú megközelítés alatt az áramlási, vagy tala-

jok esetén inkább szivárgási sebesség értendő az eróziós folyamat során. A diszperzitás foká-

nak meghatározására szolgáló vizsgálatok során sem ritka, hogy a szivárgás, és a belőle kö-

vetkező erózió a hidraulikai feltételek, vagyis a potenciálkülönbség és a szivárgási úthossz 

függvényében határozzák meg a talajok diszperzitásának mértékét.  

Kézdi (1975) leírása alapján fontos az úgynevezett másodlagos pórusok, mint például a repe-

dések szerepe, melyek egyenetlen tömörítésből, felszíni hatásokból, száradási folyamatokból 

is származhatnak. Ezen repedések vezethetnek a diszperzív talajok tönkremenetelét okozó já-

ratos erózió kialakulásához.   

A diszperzív talajok tönkremenetelét Szepessy (1981) a peptizált szerkezetre vonatkozva vizs-

gálta, miszerint a peptizált talajra (mint szerinte a szikes talajok is) a tömött szerkezet a jel-

lemző. A szikes talajban legfeljebb a lösz-szerű, függőleges járatrendszer fordul elő, de csak 

természetes településben, melyek következtében a peptizált talaj veszélyes, mert:  

 szemcséi között a kötőerő kicsi, ez a felületről az egyedi szemcsék leválását könnyíti 

meg, és 

 a morzsás szerkezet hiányában a peptizált talaj repedéseinek fala nem duzzad elég 

gyorsan. 

A diszperzív talajok jellemző tönkremenetelét a talaj belső (járatos) eróziója okozza, ezt az 

alagút képződéséhez hasonló rendszer kialakulását elnevezték "tunnel erosion"-nek. Száraz 

időben a gát rézsűjén repedések keletkezhetnek. Csapadékos időben vagy a gát első feltölté-

sekor ezekbe a repedésekbe víz tud befolyni. A víz a repedés alján járatokat moshat ki magá-

nak, amelyek gyorsan mélyülnek, illetve bővülnek is (1.2. ábra). Ha a járat a vízzel kapcso-

latba kerül, esetenként akár egy óránál rövidebb idő alatt átszakadhat a gát. A kezdeti repedést 
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néhol az egyenlőtlen süllyedés is okozhatta. Az ilyen járatos erózió ellen nem véd a humusz-

takarás, hiszen a repedés alján, a kezdődő járat falán a víz a földfelülettel érintkezik (Sherard 

és társai 1972). A tönkremenetel kialakulása az alábbi folyamatra vezethető vissza: 

1. Térfogatváltozó haj-

lamú (kötött) talaj be-

építése a töltésbe. 

2. Száraz időben, leggya-

koribb esetben a bur-

kolatlan töltés koroná-

ján megjelennek szára-

dási, zsugorodási repe-

dések.  

3. Csapadék, illetve a ré-

zsűt érő folyóvíz hatá-

sára a megnyílt jára-

tokba bejutó víz szi-

várgása során megpró-

bálja elszakítani a ta-

lajszemcséket. 

4. Kedvezőtlen kémiai-

fizikai felépítésű talajok esetén a kis sebességű vízáralmás is képes a szemcséket elválasz-

tani egymástól. 

5. A gáttestben szivárgó víz diszperz oldattá alakul a talajszerkezetből kiszakadó szemcsék 

által, a szemcsekimosódás pedig tovább bővülő járatot eredményez. 

6. A bővülő járat nagyobb áthaladó vízhozamhoz vezet, ami további szemcsék kimosódását 

okozza, végül a gát állékonyságvesztése is bekövetkezhet. 

A kedvezőtlen talajszerkezet a felszínre jutó csapadék segítségével egy önmagát gyorsító fo-

lyamat képében a töltés vagy altalaj teljes tönkremenetelét okozó belső (járatos) eróziót hozhat 

létre. Az 1. fejezetben említett definíciók feltételezik, hogy a diszperzív viselkedés attól függ, 

hogy az egyes talajszemcsék hogy kapcsolódnak egymáshoz. Emellett azonban nem szabad 

figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy maguk a szemcsék milyen felépítésűek. A kötött tala-

jokra jellemző szerkezetek, az agyagásványok kristályrendszerei jelentősen befolyásolják az 

egyes talajok viselkedését. 

 
1.3. ábra. Talajszerkezetből adódó tulajdonságok 

A diszperzív talajok viselkedésének bemutatásánál a vizsgálataim főként a szemcsék közti 

kapcsolatok (1.3. ábra) rendszerének megismerésére irányultak, nem pedig az egyes szemcsé-

ken belüli kapcsolatok rendszerének feltárására. 

1.2. ábra. Járatos erózió kialakulásának folyamata diszperzív 

anyagú töltésekben 
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1.2 Diszperzív talajok fizikai-kémiai tulajdonságai 

A diszperzív viselkedés hátterének megismeréséhez a szemcsék fizikai-kémiai tulajdonsága-

inak ismerete vezethet. A kötött talajok esetenként jó közelítéssel kolloid diszperz rendszer-

ként jellemezhetők. A diszperzió jelentése kémiai értelemben az, amikor a legalább kétfázisú 

rendszer egyik komponense apró szemcsékre van szétoszlatva (diszpergálva) a másik kompo-

nensben. A folytonos (összefüggő), mátrix jellegű anyagot diszperziós közegnek (diszpergáló 

fázisnak) nevezzük, a szemcséset diszperz fázisnak (diszperz rész, diszpergált anyag).  Tala-

jok esetén a diszperziós közeget a víz alkotja, a benne szétoszlatott diszperz fázist a talajszem-

csék adják. A diszperz fázis részecskéinek (szemcséinek) mérete szerint a diszperz rendszerek 

három csoportra oszthatók (Porubszky, 1963): 

 1 nm alatt: oldatok (homogén rendszerek), 

 1-500nm: kolloidok, 

 500 nm fölött: durva diszperz (heterogén) rendszerek. 

Mérethatárait tekintve a talajoldatok a fenti osztályozás szerint az utolsó két kategóriába so-

rolhatók, homogén rendszer általában nem alakulhat ki, szemcsemérettől függően durva disz-

perz rendszerről, vagy kolloid oldatról van szó. Fontos kiemelni, hogy a „durva” jelző itt az 

500 nm szemcsehatárhoz tartozik, ami az agyag-iszap szemcseátmérő határ alatt található ér-

ték, melyek a talajmechanikai szemlélet alapján „finom” szemcséjű anyagok. Emiatt talajkol-

loidoknál nem az általában elfogadott 500 nm, hanem a 2 μm ekvivalens átmérő tekinthető a 

kolloidméret felső határának (Filep, 1988). Az általam vizsgált talajok azon diszperz rendsze-

rek közé tartoznak, melyek esetén folyékony diszpergált anyag szilárd szemcséket tartalmaz, 

így szuszpenzoid kolloidról beszélünk, nagyobb szemcsék esetén egyszerűen szuszpenzióról 

van szó. 

A kötött talajokra igaz, hogy alakjukból adódóan a szemcsék felülete tömegükhöz képest 

nagy, 10 m2/g nagyságrendű, ezért a talaj belső erőjátékában döntő szerepe van a felületi erők-

nek (Szepessy, 1981). Ezt a kolloidsajátságú részecskék lemezes felépítése, illetve egyesek 

jelentős felülete indokolja. A kolloid oldatok tulajdonságai olyan rendszereknél jelentkeznek, 

ahol nagy a fajlagos felület. A diszpergálás révén megváltozik az anyag fajlagos felülete és 

számos tulajdonsága is.  

A kolloidok a talaj szilárd fázisának legaktívabb komponensei. Fontos szerepük van az ionok, 

molekulák megkötésében és a talajszerkezet kialakításában (Filep, 1988). A kolloid oldatok 

részecskeméretének tartományát, valamint néhány tulajdonságát az 1.2. táblázat tartalmazza.  

1 

mm 

10-1 

mm 

10-2 

mm 

10-3 

mm 

5·10-4 

mm 

10-4 

mm 

10-5 

mm 

10-6 

mm 

10-7 

mm 

Emulziók és szuszpenziók Kolloid oldatok Valódi oldatok 

Mikroszkópos részecskék 
Szubmikroszkópos ré-

szecskék 

Amikroszkópos részecs-

kék 

A részecskék ülepedése 

Gyors Lassú Nincs ülepedés 

A közönséges szűrőrétegek a részecskéket: 

Visszatartják Nem tartják vissza 

A részecskék Brown-féle mozgása 

Nem észlelhető Élénk 
Igen 

élénk 

1.2. táblázat. Emulziók és szuszpenziók, kolloid és valódi oldatok tulajdonságai 

 (Porubszky, 1963) 
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A kollodiális talaj állapota lehet (Guillot, 1973): 

 diszpergált, vagy peptizált, amikor a szemcsék közti vonzóerők kisebbek a taszítóerők-

nél, vagy azokkal közel egyenlőek, 

 koagulált, amikor a szemcsék közti erők közül a vonzóerők dominálnak. A flokkulált 

(pelyhes) szerkezetben is ez a helyzet, egyes kutatók a folyadékból összeálló pelyhekre 

emlékeztető szerkezetű talajt jelölik meg így (Morgenstern, 1969). 

A kolloidok reakcióképességét elsősorban a töltések száma, minősége és a felület nagysága 

határozza meg. A kötött talajrészecskék felületét általában a negatív töltések uralják, pozitív 

töltéshely jelentős mennyiségben csak bizonyos kolloidfajtáknál, és csak meghatározott kö-

rülmények között keletkezik.  

A talajkolloidok alapvetően három csoportba oszthatók (Filep, 1988): 

 ásványi-, 

 szerves-, 

 szerves-ásványi komplex kolloidok.  

Az ásványi kolloidok a diszperzív talajok tekintetében jelentős szereppel bírnak, ide tartoznak 

az agyagásványok. A kötött talajok jellemző alkotóelemei az agyagásványok, a talajok  

2𝜇𝑚 = 0,002 𝑚𝑚-nél kisebb átmérőjű szemcséi, amelyek alakját alapvetően az ásványok le-

mezes szerkezete adja meg. Ezek olyan lemezszilikátok, melyek az alábbi tulajdonságokkal 

jellemezhetők: 

 magas adszorpciós képesség, 

 magas ioncserélő képesség, 

 kis permeabilitás, 

 nagy fajlagos felület, 

 duzzadóképesség.  

Az agyagásványok réteges kristályszerkezete miatt a lemezes formájú szemcsék lapjai általá-

ban negatív, élei pozitív töltésűek, ebből három jellegzetes szerkezet áll elő: 

 Tiszta vízben a pozitív élek kötődnek a negatív lapokhoz, és a szerkezet kártyavárszerű.  

 Peptizálószer hozzáadása esetén a felületek taszítani fogják egymást, a távolodni akaró 

lapok közel párhuzamosan helyezkednek el, a szerkezet kártyacsomag-szerű lesz. 

 „Erősen” sós vízben a pehelyszerűen flokkulált szerkezet áll elő, ez történik a 

peptizálószer túladagolásakor is. 

Szerkezeti felépítésüket tekintve az agyagásványok két építőelem kombinációjából állnak 

(1.4. ábra). A tetraéder (T), jellemzően (SiO4)
 4- tetraéder, és a belőle felépülő tetraéder ré-

teg(ek), valamint az oktaéder (O), jellemzően alumínium, magnézium vas(II), és vas(III) kat-

ionokkal, és a belőlük felépülő oktaéder réteg(ek). Ezen két építőkőből álló rétegek száma, és 

a köztük lévő rétegközi térben található komponensek függvényében számos agyagásvány 

fordul elő a természetben (Nemecz, 1973), két nagy szerkezeti csoport szerint: 

 1:1 szerkezet, vagy TO rendszer, amely kifelé semleges, az oktaéderes és tetraéderes 

síkok O2- gyökökkel kacsolódnak, a kötései erős hidrogénkötések; 

 2:1 szerkezet, vagy TOT rendszer, gyengébb van der Waals kötésekkel, valamint tér-

fogatváltozó hajlammal rendelkezik (Mitchell, 1974). 
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1.4. ábra. Agyagásványok felépítésének sematikus rendszere (Mitchell, 1974 alapján) 

A 2:1 rétegkomplexum töltései kifelé nem feltétlenül kiegyenlítettek, ezért további csopor-

tokra bontható (Szabó, 1999). Az úgynevezett „közberétegzett tag” alkotója szerint lehet a 

szerkezet: 

 TOTAiC, amikor is a 2:1 rétegkomplexumban kifelé negatív töltésfelesleg van, a 

közberétegzett tagban víz (Ai) és cserélhető kationok (C) helyezkednek el, a szemcse fel-

színén így adszorpciós képessége van, ioncserére képes, 

 amennyiben a rétegkomplexumban a közberétegzett tag inaktív kation (I), a szerkezet 

TOTI;  

 illetve TOTO, amikor a közberétegzett tag egy oktaéderes réteg.  

A diszperzív talajok szempontjából jelentős a TOTAiC szerkezet, amikor is a köztes rétegben 

cserélhető kation és víz is jelen van, ilyen agyagásványok a szmektitek, vagy például a 

vermikulit. Szmektitek, mint a montmorillonit esetén a TOT rétegek közé kationok, nátrium 

és kalcium ágyazódik, melyek szerepe a viselkedésben meghatározó.  

Ezen a ponton érdemes megemlíteni a diszperzív talajokkal kapcsolatos vizsgálatok egyik 

fontos elemét, a kolloidok határfelületén lejátszódó jelenségeket. Mitchell (1974) szerint, a 

szemcsék közti vonzó és taszító erők eredője az, amely a szemcsék közti kapcsolatokat meg-

határozza, ez az eredő kis távolságon jelentős nagyságú lehet, míg a távolsággal folyamatosan 

csökken (1.5. ábra). A leírt kapcsolat a diffúz kettős réteg tulajdonságaival magyarázható.  

A kolloidok jellemzője, hogy a felületükön molekulák megkötésére képesek, ezt nevezzük 

adszorpciónak. Az adszorpciót létrehozó erő nagysága, jellege és a megkötődés folyamata 

alapján kis és közepes hatótávolságon belül fizikai adszorpciónak, Coulomb-erők hatására 

ioncserének, ha pedig a két fázis között kémiai reakció jön létre, kemiszorpciónak nevezik 

(Filep, 1988). Talajok esetén ezek a folyamatok általában a szemcsék felszínén megkötött 

szolvátrétegben játszódhatnak le. A talajkolloid, a felületén megkötött szolvátréteggel és a 

benne található ionokkal alkotja a micellát. A talaj szolvátrétegének kationösszetételét a talaj-

oldat koncentráció és a kémiai összetétel határozza meg, ezek változása hatására jöhet létre 

kation csere.  
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Talajokban a legfontosabb kicserélhető kat-

ionok a Ca2+, Na+, Mg2+, K+, Al3+, H+, me-

lyek közül az első négyet lúgos kémhatásuk 

miatt kicserélhető bázisnak is nevezik. 

Amennyiben a felület és az ion között spe-

cifikus kölcsönhatás nincs, annak a rendjét, 

hogy a felületen milyen ionok adszorbeál-

nak, vagy milyen ionok cserélődnek ki, a 

liotóp sor határozza meg. Általánosan érvé-

nyes továbbá, hogy a nagyobb vegyértékű 

ionok, valamint azonos vegyértékű ionok 

közül a kevésbé hidratáltak kötődnek erő-

sebben (Filep, 1988) A kolloidok felületén 

az adszorpciós folyamatok következtében a 

talajkolloid és a folyadékfázis között határ-

réteg jön létre, melyben az ionkoncentráció 

eltér mindkét fázis belsejében tapasztalha-

tóktól (Filep, 1988). Ez a határréteg tulaj-

donságaiban eltért mind a szemcse, mind a 

folyadék fázis tulajdonságaitól, és az itt le-

játszódó folyamatok (ioncsere, adszorpció) 

azok, amelyek az anyagok tulajdonságait 

döntően befolyásolják (Szabó, 1999). 

Az elektroneutralitás alapján a talajkolloid negatív töltését a határrétegben lévő pozitív katio-

noknak kell ellensúlyozniuk. A határréteg vastagságát és benne az ioneloszlást kettős réteg 

elméletek írják le, melyek idealizált diagramjait az 1.6. ábra mutatja be.  

Ideális esetben a Helmholtz-féle kettősréteg elmélet alapján a kolloid felületi töltéseit ellen-

súlyozó ionréteg a kolloid felülete mentén helyezkedik el. A Gouy-Chapman réteg elmélete 

szerint a kationok koncentrációja a távolsággal exponenciálisan csökken, az anionok koncent-

rációja pedig a felülettől távolodva nő. Ez az elmélet analóg azzal, hogy a határréteg átmenetet 

képez a szilárd és a folyadék fázis között, a kolloid felülete közelében nagyobb ion koncent-

ráció tapasztalható, mint attól távolabb. Az így definiált diffúz kettős réteg határozza meg, 

hogy az egyes kolloid méretű talajszemcsék hogy képesek kapcsolódni a többi talajszemcsé-

hez. Minél vastagabb kettős réteg alakul ki a kolloidok felületén, a szemcsék annál távolabb 

helyezkednek el egymástól. A Stern elmélet a Gouy-Chapman kettős réteg továbbfejlesztése 

azzal a kiegészítéssel, hogy bizonyos ionok speciálisan adszorbeálódnak a kolloid felülethez 

(Szabó, 1999), a kettős réteg a „Stern-rétegen” kívül diffúz.  

 
1.6. ábra. Helmholtz, Gouy-Chapman és Stern kettős réteg elméletek sematikus ábrája 

(Filep, 1988 alapján) 

1.5. ábra. Vonzó és taszító erők kapcsolata 

(Kézdi, 1972 és Mitchell, 1974 alapján) 



Nagy Gábor  Árvízvédelmi gátak diszperzitása 

[15] 
 

A határréteg elméletek közös jellemzője, hogy a kettősréteget egy, a felülettől távodva csök-

kenő potenciállal rendelkező közegnek írják le. A potenciál eloszlás a diffúz rétegben  

Szabó (1999) alapján a (2) egyenlettel írható le: 

Ψ𝑥 = Ψ0 ∙ exp(−𝜅 ∙ 𝑥), (2) 

azaz, a potenciál a felület mentén (Ψ0) a távolsággal (x) exponenciálisan csökken, a csökkenés 

mértéke pedig Mitchell (1974) alapján: 

𝜅 = √
8 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂0 ∙ 𝜖2 ∙ 𝜐2

𝐷 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇
, (3) 

ahol is: 

 𝜂0 az ion koncentráció (1 cm3 térfogatra jutó ionmennyiség); 

 𝜖 az elemi töltés (1,6 ∙ 10−19 Coulomb); 

 𝜐 az ionérték (vagy vegyérték); 

 𝐷 a dielektromos állandó (vagy permittivitás); 

 𝑘 a Boltzmann állandó (1, 38 ∙ 10 − 23 J/K); 

 T a hőmérséklet. 

Megemlítendő továbbá, hogy két vegyértékű ionok esetén a diffúz réteg vastagsága fele az 

egy vegyértékű adszorbeált ionok esetén mérhetőhöz képest, illetve az oldatkoncentráció nö-

vekedésével is csökkenthető a kettős réteg vastagsága (1.7. ábra. Filep, 1988 alapján).  

 
1.7. ábra. Különböző kationok hatása a felületi töltésviszonyokra 

Carey (2014) a diszperzív talajok kutatásakor kitér a kettős rétegben elhelyezkedő ionok sze-

repére. Túllép azon, hogy az ionos összetétel széles skálája határozza meg a talaj viselkedését, 

a diszperzív tulajdonságot a szemcsék között található nátrium és kalcium ionok arányához 

kapcsolja. Ez alapján, amennyiben a kalciumion jelenléte a domináns, a diszperzió nem jön 

létre, ugyanis a két vegyértékű, viszonylag kisméretű (ionsugarú) kalcium ionok a szomszédos 

szemcsék negatív töltéseihez kötődhetnek, stabil talajszerkezetet eredményezve (1.8. ábra). 

 
1.8. ábra. Kalcium ionok az agyagrétegek között (Carey, 2014 alapján) 
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Ha a talajminta nedvesedik, a kalciumion hidratálódik, azaz, felületén vízfilmet képez  

(1.9. ábra). Ennek következtében térfogata is megnő, ami a szemcsék távolabb tolódását is 

eredményezi, a talaj duzzad. Mindez a térfogatnövekedés azonban nem akkora, hogy a kal-

cium ionok és a szemcsék közti kötéseket felszakítsa. 

 
1.9. ábra. Hidratált kalcium ionok okozta duzzadás (Carey, 2014 alapján) 

Abban az esetben, ha vegyesen található meg a talajoldatban nátrium- és kalciumion, míg a 

két vegyértékű kalcium mindkét szomszédos felülethez tud kötődni (1.10. ábra), az egy vegy-

értékű nátrium csak az egyikhez.  

 
1.10. ábra. Különböző ionok kötődése az agyagszemcsékhez (Carey, 2014 alapján) 

Amennyiben a minta víztartalma megnő, a nátrium sokkal nagyobb vízburkot képes megkötni 

maga körül, mint azt a kalcium teszi, ennek következtében az agyagrészecskék távolabb to-

lódnak egymástól, mint azt a csak kalciumot tartalmazó esetben tették (1.11. ábra). A szem-

csék ilyen módon való eltolódása akkora mértékű, hogy a kalciumion kötéseit, melyet mindkét 

szomszédos szemcséhez kapcsolta, már fel tudja szakítani. Ez a folyamat vezet Carey (2014) 

alapján az aggregált talajszerkezet felbomlásához, és a talajok diszperziójához.   

 
1.11. ábra. Kötések felszakadása a nátriumion hidratációja során (Carey, 2014 alapján) 

A pórusvízben lévő oldott sók mennyiségéből lehet következtetni az adszorbeált sók arányára, 

ezáltal a pórusvíz összetételének módosításával lehet befolyásolni a talaj viselkedését is. 

Carey (2014) ezen túl megemlíti a magnézium szerepét is a diszperzív talajok viselkedésében, 

melyek bár két vegyértékűek, mint a kalcium, azonban nagyobb ionsugárral rendelkeznek, így 

jobban eltávolítják egymástól a szemcséket, mint a kalcium vagy nátrium ionok. 

Sherard (1972) laboratóriumi vizsgálati módszere a talajok diszperzitásának mértékét az ösz-

szes kation és a nátriumion arányát vizsgálva kategorizálja. A kationok mellett azonban fontos 

ismerni a kötődő anionokat is, hiszen ugyanazon kationhoz kötődő különböző anionok jelen-

tős eltérést okozhatnak az anyag viselkedésében. Az anionok jelentősen befolyásolhatják a 

felületek töltését, a NaCO3 például általában peptizálja a talajt, míg a NaCl nem (Szepessy, 

1981). 
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1.3 Diszperzív talajok kialakulása 

A diszperzív talajokkal kapcsolatos kutatások már az 1930-as években elkezdődtek  

(Volk, 1937), így a kialakulás körülményeire vonatkozóan is kitértek. A tasmaniai Department 

of Primary Industries and Water (DPIW) vizsgálatai alapján meghatároztak olyan környezeti 

paramétereket, melyek jól kapcsolhatók azon területekhez, ahol diszperzív talajok jelenlétével 

lehet számolni. Ezen szempontok a következők (DPIW, 2009): 

 viszonylag meredek (> 10°) lejtésű területek, 

 éves átlagos csapadékmennyiség kevesebb, mint 650 mm, 

 azon területek, ahol az erősen ingadozó mennyiségű csapadék magas nyári hőmérsék-

lettel párosul, 

 felszíni repedésekkel borított területek a száradás következtében. 

Bár a kritériumokat a tasmaniai viszonyokra fogalmazták meg, mégis érdemes összevetni 

Magyarország egyes területeivel. 

 Évi átlagos csapadékmennyiség tekintetében az ország közel 70%-át éri kevesebb, 

mint 650 mm csapadék. 

 Az országos évi átlagos középhőmérsékletnél (kb. 10,5°C) Dél-Magyarország nagy 

részén és az Alföld szinte egész területén magasabb évi átlagos középhőmérséklet 

mérhető. 

 Felszíni repedésekkel borított (megszikkadt) területek a mezőgazdasági művelés alatt, 

illetve száraz, gyér növényzettel ellátott térségeken tapasztalható, mint az Alföld nagy 

része.  

Az 1.12. ábrán a fentiek klimatikus szempontjait az Országos Meteorológiai Szolgálat térké-

pei támasztják alá. A DPIW (2009) szempontrendszerei zömének az Alföld nagy része, a Ti-

sza-völgy szinte egésze megfelel. Megemlítendő továbbá, hogy a DPIW szempontjai nyári 

hőmérsékletről írnak, az OMSZ térképei pedig éves középhőmérsékletről, a két mennyiség 

azonban alapvetően hasonló tendenciákat mutat Magyarországon (ott magas a nyári hőmér-

séklet, ahol az évi átlag is magasabb). 

 
1.12. ábra. Magyarország évi átlagos középhőmérséklet- (balra) és évi átlagos csapadék-

mennyiség (jobbra) eloszlási térképe (www.met.hu) 

Sherard és Decker a ’70-es években foglalkozott behatóan a diszperzitás kérdéskörével, a 

diszperzív talajokat keletkezésük szerint az alluviális üledékek közé sorolják, folyami üledé-

kes talajként meghatározva. Tapasztalatuk szerint a diszperzív talajok alapkőzete, a metamorf 

vagy üledékes kőzetek nem diszperzívek az aprózódás előtt. A klimatikus hatások, a talajokat 

érő víz összetétele, a lefolyási viszonyok és a területhasználat együttesének tulajdonították a 

diszperzív viselkedés kialakulását. McCook (2005) a töltések és gátak vizsgálatai alapján a 

diszperzív talajok eredetét tengeri palás és lösz formációkhoz kapcsolja. A geológiai eredet 
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változatosságát mutatja, hogy olyan szélsőséges példák is előfordulnak, mint Zimbabwe, ahol 

gránitos-homokköves környezetben is tapasztaltak diszperzív talajok okozta károsodásokat. 

Szepessy (1983) a diszperzív talajokat ausztrál kutatások (a kötött talajok eróziós hajlama és 

a pórusvízben oldott anyagok), valamint Sherard (1976) kémiai vizsgálati alapon történő disz-

perzitás vizsgálati eredményein alapulva azon üledékes talajokra nézve állapítja meg, melyek 

mészben (kalciumban) szegények. Ezen elmélet alapján kizárja a dunai üledékeket, melyek 

Vendl (1951) alapján mészben gazdagok, és a vizsgálódást a Tisza-völgyi területekre terjeszti 

ki, ahol is a mészben szegény talajok jellemzőek. Kiemeli a Sebes-Körös, a Berettyó, a Hor-

tobágy-Berettyó menti szakaszokat, valamint a Tisza egyes szakaszait. Érdemes megjegyezni, 

hogy ezen elmélet alapján Szepessy (1983) diszperzitás szempontjából veszélyesnek tartja a 

szikes talajokat is.  

Tekintve, hogy a diszperzív talajokkal kapcsolatos kutatások több ízben kapcsolódtak a szi-

kesek vizsgálataihoz, a talajok geológia eredetét tárgyalva érdemes megemlíteni a szikes ta-

lajok kialakulásának elméleteit. Magyarország felszínének mintegy 10%-át szikesek borítják, 

így a szikesedés elméletével is számos hazai kutató foglalkozott és foglalkozik napjainkban 

is. A szikes talajok kialakulásában és tulajdonságaiban döntő szerepet játszanak a vízben old-

ható sók, melyek megjelenésükben előfordulnak a talajoldatban oldott állapotban, a kolloidok 

felületén megkötve vagy kristályos alakban.   

A hazai szikesekkel kapcsolatos elméletek közös kérdése Tóth (2006) véleménye alapján a 

sófelhalmozódás mechanizmusa. Említésre méltó a szikesedés geológiai „medence elmélet” 

alapon való megközelítése. Ez alapján, az Alföld peremén található hegységek nagy mennyi-

ségű nátriumban gazdag kőzetet tartalmaznak, melyek mállástermékei az Alföldre jutva a le-

folyástalan medencében feldúsultak. A lefolyó és beszivárgó, nagy sótartalmú víz a mélység-

ből gravitációs hatások által lassú feláramlás következtében a felszín felé indul. Ennek a fo-

lyamatnak a során szivároghatott fel a víz az Alföld felszín alatti rétegeinek közelébe, ahonnan 

száraz időszakban kapilláris folyamatok révén juthatott el a felszín alatti zónákba (Mádlné 

Szőnyi és Tóth, 2007). A medenceelmélet helytállósága mellett mindenképp megemlítendő, 

hogy magyarázatot ad a szikesek „foltszerű” elterjedésére, nevezetesen, hogy ott volt lehető-

ség sófelhalmozódásra, ahol a mélyből töréseken, repedéseken keresztül a víz fel tudott emel-

kedni.  

Mindezen megfontolások alapján kijelenthető, hogy a diszperzív talajok kedvezőtlen tulaj-

donságai leírásakor nem feltétlenül a geológiai eredet a meghatározó, hanem azon folyamatok, 

melyek a talajok kialakulása során hatottak rá, és a talajszemcsék tulajdonságait, annak ösz-

szetételét megváltoztatták. 

A rendelkezésre álló adatok, valamint Szepessy (1981) kutatásai alapján vizsgálataim során a 

Tisza-völgyi vízfolyások mentén húzódó vízépítési földművek anyagait, valamint a területen 

található anyagnyerőhelyek talajait vizsgáltam. A vizsgált terület felöleli a Nagykunság egé-

szét, a Jászság keleti részét, a Hortobágy szinte teljes területét és a Tiszántúl jelentős részét. 

Ennek keretén belül az 1.13. ábrán látható területekről gyűjtöttem mintát és rajtuk laboratóri-

umi vizsgálatokat végeztem el, hogy a diszperzitásuk mértéke, és eróziós hajlama megállapít-

ható legyen. A vizsgálatok részleteit az egyes laboratóriumi vizsgálati módszerek fejezetei 

mutatják be.  
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1.13. ábra. A dolgozatomban vizsgált talajok származási helye 

1.4 A vizsgált területek bemutatása 

A munkám során a Tisza-völgy talajait vizsgáltam. A vizsgálataimhoz felhasznált minták, 

valamint a rendelkezésemre álló szakirodalmi adatok olyan talajminták vizsgálatait írták le, 

melyek 7 kistájról származnak. Magyarország Kistájainak Katasztere (2010) és a Magyar Ál-

lami Földtani Intézet földtani térkép adatbázisa segítségével ez a hét kistáj a következő: 

 Hevesi-ártér; 

 Szolnoki-ártér; 

 Jászság; 

 Tiszafüred-kunhegyesi sík; 

 Szolnok- túri-sík; 

 Tiszazug; 

 Hortobágy. 

A kistájak magassága 79,9-110,0 mBf. közötti tengerszint feletti magasságú, általában kis 

esésű (kevesebb, mint 2 m/km2), de helyenként enyhén lejtős (4 m/km2 esésű) terület. A fel-

színi formákat az Északi-középhegységből érkező folyók feltöltődése következtében finom-

szemcsés üledékek (iszap, agyag) jellemzik.  

Helyenként a pleisztocén rétegek akár 400 méter vastagságot is elérnek, melyek a Tisza és a 

Zagyva munkájához kapcsolódó holocén öntésiszapok, öntésagyagok. Ezeken túl a térség jel-

lemző talajtípusa a lösz. Jellemző talajtípus az agyagos üledéken képződött agyagos vályog 

összetételű, mészmentes réti talaj. Szikes talajok kiterjedése is jelentős (20-33%), melyek 

többnyire agyagok és gyakran savanyú kémhatásúak. 

A domborzatot a Tisza holtágai és különböző mértékben feltöltött holtmedrei tagolják. A kis-

táj földtani felépítését a triász-jura törmelékes-karbonátos képződmények alkotják, melyen, a 

déli területen kréta kori flis jelenik meg, helyenként akár már 2 méterrel a felszín alatt. A 

Hevesi-ártér esetében, és a Szolnoki-ártér tekintetében is elmondható, hogy a terület süllye-

dése jelentősen befolyásolta a morfológiát. A süllyedés főleg a pleisztocén elejétől volt jelen-

tős, amikor a 2000 méter vastag pannóniai üledékre 200 méternyi pleisztocén rétegsor került.  

A Tiszazugot a felső pannonban tó borította, s valószínűleg csak a pleisztocén elejére töltődött 

fel. A talajképző kőzetek a Duna hordalékanyagából állnak nagyrészt, mint a felszín kb. 10%-

át kitevő futóhomok is.  
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2 DISZPERZÍV TALAJOKKAL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK TÖRTÉNETI ÁT-

TEKINTÉSE 

A kivitelezői gyakorlat sok esetben azzal a feltételezéssel él, hogy a tömör, agyagmaggal el-

látott vízépítési földművek jó vízzáró képességűek, és megfelelő ellenállást biztosítanak a víz-

oldali nyomás és erodáló hatás ellen. Irodalmi adatok azonban már korábban összekapcsolták 

az ilyen műtárgyak tönkremenetelét a diszperzív tulajdonságú talajokkal, főként az Egyesült 

Államokban és Ausztráliában. 

 

2.1 Diszperzív talajokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok 

A diszperzitással kapcsolatos vizsgálatok elsőként nem a talajmechanikai, hanem a talajtani 

kutatások során merültek fel, amikor az Egyesült Államokban az 1930-as években fedezték 

fel a járatos eróziós tönkremeneteli mechanizmust (1.1. fejezet). Itt fontos megjegyezni, hogy 

a talajmechanikai diszperzív talaj kifejezés és a talajtani szikes talaj kifejezés már a probléma 

felismerésének kezdetétől összefonódott. A két tudományterület hasonló problémákkal szem-

besült, melyet más definíció szerint értelmezett, és más vizsgálati eszköztárral próbált kezelni. 

Ennek megfelelően a szikesség és a diszperzitás vizsgálata is hol összekapcsolódott, hol elkü-

lönült. A diszperzív talajokkal kapcsolatos ismereteknek történeti áttekintése így kötődik a 

szikesség vizsgálatához. 

Az Egyesült Államokban, Arizona államban az agrármérnökök számára ismeretes volt, hogy 

az államban tiszta víz hatására számos talaj hajlamos diszperzív viselkedésre. Ezek az agyag 

talajok kimosódnak, oldatot képeznek, diszpergálódnak, amikor tiszta vízbe rakják őket. A 

talaj kolloid frakciója és a többi talajszemcse között nem elég erős a kötés, így a kolloid frak-

ció akár külső hatás nélküli is kimosódik, egy idő után kolloid oldattá alakul. Korai kutatások 

kimutatták, hogy magas a talajok kicserélhető nátrium tartalma (cation exhange capacity; 

CEC), illetve a nátrium ionoknak köszönhetően a talajok magas pH értékkel rendelkeznek. 

Megfigyelték, hogy nedves állapotban nagyon kicsi az áteresztőképességi együtthatójuk, 

szinte teljesen vízzárónak mondhatóak, viszont amikor kiszáradnak akkor repedések jelent-

keznek rajtuk, ahova a víz be tud szivárogni és könnyen erodálja az agyag talajokat. Ahol ezek 

a talajok a felszín közelében helyezkednek el, a vízzáró tulajdonság következtében kevesebb 

csapadékvíz tud a talaj mélyebb rétegeibe leszivárogni, ezért ezek a területek sokkal gyengébb 

termésátlagot produkálnak, mint azok a terültek, ahol az agyag réteg sokkal mélyebben he-

lyezkedik el (Sherard és társai, 1976). 

A diszperzív viselkedéssel kapcsolatos problémák következtében geotechnikai vizsgálatokat 

végeztek, először kisebb gátak esetén Ausztráliában (Új-Dél-Walesben) illetve Új Zélandon. 

Ezek a gátak völgyekben épültek, hogy a csapadékot vagy a patakok vizét összegyűjtsék, és 

használják ivóvíz ellátásra, illetve öntözésre. Kivitelezésük általában helyi anyagból történt, 

különösebb talajmechanikai vizsgálat nélkül.  

A károsodott gátak természetes állapotban száraz talajokból egyszerű buldózerezéssel készül-

tek. Megfigyelték, hogy a károsodások nagy része és akár a tönkremenetel is a kivitelezés után 

az első feltöltés során jelentkezett. A probléma oka legtöbb esetben a megfelelő tömörség 

hiánya lehetett, valamint az, hogy a tömörítés nem az optimális víztartalmi intervallumon be-

lül történt. Ez a későbbi kutatások során kiegészült azzal a megállapítással is, amit már 

Szepessy (1981) is leírt, hogy a száraz kötött talaj felületén kialakuló repedések a járatos eró-

zió kialakulásához vezetnek, amennyiben a talajszerkezet vízzel kerül kapcsolatba.  

A nem kellő tömörségű töltés száraz időben jobban tudott a gátszelvény belsejében is száradni, 

ami a térfogatváltozó talajok esetén száradási repedéseket és annak következtében, hogy a 
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napsütés nem egyenletesen éri a szelvényt, egyenlőtlen alakváltozásokat eredményezett. Az 

ilyen módon megváltozott gátszelvénybe bejutó víz a diszperzív viselkedésre hajlamos tala-

jokat könnyen erodálhatta (Sherard, és társai, 1977). 

Először Volk (1937) ismerete fel az összefüggést a szivárgások következtében bekövetkező 

gátszakadások és a diszperzív talajok viselkedése között. Az Egyesült Államok délnyugati 

régióiban a Soil Conservation Service, (SCS) és más vállalatok által épített létesítmények ese-

tében alakultak ki diszperzív talajokhoz köthető károsodások. 1954-ben az SCS felismerte a 

gátak tönkremeneteléhez vezető járatos eróziót és 1958-ra azonosítási módszereket is kidol-

gozott.  

A diszperzív talajok kimutatására szolgáló eljárások egyike az SCS kettős hidrometrálás 

(double hydrometer test), mely kezdetben a diszperzív talajok azonosítására a legelterjedtebb 

és legmegbízhatóbb eljárás volt (Rosewell, 1977). Az ASTM D4221–11 szabvány Volk 1937-

ben javasolt elmélete alapján írta elő a vizsgálat végrehajtását. A vizsgálat leírásának részleteit 

a 3.3.2. fejezet tartalmazza. Volk kutatásainak fényében az SCS a kivitelezéseket és a meg-

előző vizsgálataikat a kettős hidrometrálási eljárásra alapozta, melynek következtében: 

1. kerülték a diszperzív tulajdonságú talajok beépítését, 

2. töltéseket jobban tömörítették, 

3. ahol jelentős mennyiségű diszperzív talajt találtak, oda résfalakat terveztek a szivár-

gásból adódó hatások elkerülésére,  

4. a beépítésre kerülő talajt diszperzitás szempontjából is értékelték. 

Dél-Arizónai példa szerint olyan síkvidéki legelőterületeken, ahol néhány méternyi erózióra 

hajlamos agyag egy kötött talajokat nem tartalmazó kavicsrétegen helyezkedik el, a repedé-

sek, a gyökérjáratok mentén leszivárgó víz függőleges járatokat hoz létre, bemosva a finom 

anyagot a kavicsrétegbe (Carroll, 1949).  

Thaiföldön az 1970-es évek óta több földgát esetében tapasztaltak eróziót. Ezek a már említett 

gátakhoz hasonló járatos erózió jeleit mutatták. Az eróziót sok esetben néha még az első fel-

töltés előtt a beszivárgó csapadékvíz okozta. A gátak nagyobb részénél az első feltöltéskor 

már komoly vízzárósági problémák jelentkeztek, a feltöltést leállították, a talajt pedig kezelték 

(Cole és társai 1977).  

Ausztráliában a Melbourne and Metropolitan Board of Works épített víztározót, ami Melbo-

urne-t szolgálta ki. A vizet csővezetékben szállították a víztározóba. Vizsgálatok megállapí-

tották, hogy a talaj erősen diszperzív. A granodiorit alapkőzetet szürkés agyagtalaj fedte. A 

problémát az okozta, hogy nemcsak a völgyzáró gátat kellett volna kezelni diszperzitással 

szemben, hanem a víztározó aljzatát és az oldalfalait is. A gát és a völgy talajának mésszel 

történő átkeverése problémát okozott volna a kivitelezőnek, nem tudta biztosítani, hogy a me-

szet homogénen el tudja keverni és a tározó nem szorul későbbi javításra. A vízminőség rom-

lásához vezetett volna, ha a gátból esetleges eróziók során szemcsék mosódnak ki. Hosszas 

mérlegelés után a kivitelező a tervezőkkel egyeztetve úgy döntöttek, hogy a gát stabilizálása 

helyett a víz ionösszetételét fogják módosítani. Megállapították, hogy 15-40ppm (part per 

million) közötti kalciumion koncentráció szükséges a vízben ahhoz, hogy a rézsűknek ne le-

gyenek állékonysági problémájuk (Grant és társai 1977). Több változatot megfontolva végül 

amellett döntöttek, hogy gipszet (CaSO4·2H2O) kevernek a tározó vizéhez.   

Ausztrál kutatások szerint alapvetően empirikus úton keresve a különbséget az állékonynak 

bizonyult és megrongálódott, de egyébként talajparamétereiben egymáshoz hasonló gátak 

anyaga között, a következő megállapítások születtek (Szepessy, 1981 alapján):  
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 Jóval több erózióra hajlamos anyagból épült gát ment tönkre belső erózió által, mint 

finom homokból, vagy iszapból épült gát, homogén gátak anyagául a kötött talaj ve-

szélyesebb, mint a szemcsés talaj. 

 Az agyag erózióveszélyessége semmilyen szokásos talajmechanikai paraméterrel nem 

mutatott összefüggést. 

 Az erózióveszélyes talajt a pórusvízben kioldott sók mennyisége és összetétele jel-

lemzi. Veszélyes, ha az összes sótartalom kicsi, illetve ha az összes kationon belül a 

nátriumion aránya magas. 

 Az erózió az agyag diszpergált vagy deflokkulált állapotában következik be. Ebben az 

állapotban az agyagot alkotó kolloid méretű szemcsék között egyenként, könnyebben 

leválnak a felületről. A szuszpenzióba került agyagszemcséket a lassú vízmozgás is 

elszállíthatja. 

 Ha egy nyitott repedésben áramlás indul meg, akkor két eset lehetséges; 

- az agyagfalak viszonylag gyorsan duzzadnak, az erózió folyamata lassul, a repedés 

elzáródik, 

- fordított esetben a járat bővül, a gát átszakadhat. 

 Magas nátriumszázalék és járatos erózióra való hajlam leggyakoribb a  

montmorillonit-, kevesebb az illit-tartalmú talajokon, és legritkább esetekben fordul 

elő kaolinit tartalmú talajok esetén. 

Számos példa és károsodás köthető a diszperzív talajok jelenlétéhez, és bár az SCS a kettős 

hidrometrálási eljárással értékelhetővé tette a diszperzitás mértékét, csak ’70-es évek körül 

kezdtek el a tervezési fázisban is számolni azzal, hogy a diszperzív tulajdonságú agyagtalajok 

hogyan befolyásolják a gát állékonyságát, eróziós veszélyeztetettségét (Sherard, Decker, 

1976).  

A diszperzív viselkedést, mivel szemcsekimosódáson alapuló tönkremenetel jellemzi, szűrő-

teszteken keresztül vizsgálták. Ennek lényege, hogy ha egy diszperzív talajba járatot fúrnak, 

és rajta finom homok szűrőrétegen keresztül vizet áramoltatnak, a szemcsekimosódás először 

sötét kifolyó vizet eredményez, majd a szivárgás lassul, a kifolyó víz elkezd tisztulni, a járat 

eltömődik. Diszperzív talajok önmagukban nem tudják megállítani a szivárgást, nem tömődik 

el az eróziós járat, ezért is lehet az, hogy homogén töltések esetén volt a legtöbb tapasztalt 

károsodás. Ugyanez a vizsgálat rámutatott arra is, amit már Volk (1937) is felismert, hogy a 

megfelelő tömörség hiánya jelentős károsodást okoz. Mivel a diszperzív viselkedés a kötött 

talajok jellemzője, így azok megfelelően tömörítve szárazon kellően kis áteresztőképességi 

együtthatóval rendelkeznek, hogy ne jöhessen létre szivárgás a szemcsék között. A nem az 

előírt mértékben tömörített talaj esetén ez nem áll fenn, a talajszerkezetben járatok alakulhat-

nak ki, utat nyitva így az eróziónak.  

A fent említett szűrőrétegen alapuló vizsgálat volt az, amely megalapozta a diszperzív talajok 

kategorizálására szolgáló vizsgálatot, melyet angolul „pinhole test”-nek, magyarul pedig tű-

szúrásvizsgálatnak neveznek. Sherard és Decker a diszperzív viselkedést hidraulikai „tüneti” 

elven vizsgálta, azt a szükséges potenciálkülönbséget keresték, amely akkora szivárgási se-

bességet indít be, hogy a szemcsekimosódás létrejöhessen. A felismert diszperzív talajokat 

tartalmazó gátakat drénezéssel javasolták kialakítani, kémény szivárgók kialakításával, szá-

mos esetben pedig a talaj kezelésével próbálkoztak. 

A tűszúrásvizsgálat mind nemzetközi, mind magyarországi alkalmazása ismeretes, a mérés 

leírását és a vizsgálat részleteit a 3.3.1. fejezet tartalmazza.  
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2.2 Diszperzív talajokkal kapcsolatos hazai tapasztalatok 

Magyarországi viszonyok között a vízügyi igazgatóságok munkatársai foglalkoztak a diszper-

zitás témakörével, kiemelendő Szepessy Józsefet, aki több szakvéleményt és szakértői doku-

mentációt készített, melyek egy részét a vizsgálataim során feldolgoztam.  

A szakvélemények területenkénti megoszlása alapján látható, hogy Magyarországon a 

diszperzív talajok jelenlétével főként a Hortobágy-Berettyó, Berettyó, Körösök, Tisza, 

Zagyva partján található töltések, csatornák érintettek, azaz nagy általánosságban az Alföldön 

találhatók járatos erózióra érzékeny, diszperzív talajok. 

A külföldi irodalmi adatok alapján is úgy tűnt, hogy a kérdés a magyar viszonyok között is 

figyelmet érdemel, két szempont alapján: 

 Nátrium-sót tartalmazó (szikes) talajok hazánkban gyakoriak, és a Tisza-völgy árvíz-

védelmi töltéseiben, illetve ezek altalajában is előfordulhatnak. 

 Az árvízvédelmi töltések esetén gyakori jelenség, hogy a kötött talajú gátak talpánál 

jelentkezik az úgynevezett csurgás. Ezek a csurgások nem csak féregjáratok-, vagy 

korhadt gyökerek-, hanem egyenlőtlen ülepedésből, duzzadásból származó repedések 

nyomán is keletkezhettek (Szepessy és társai, 1978).  
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3 DISZPERZÍV TALAJOK AZONOSÍTÁSA 

Néhány természetes állapotú talaj diszpergálódik már szinte teljesen "tiszta" (szennyeződés 

és ionszegény) víz jelenlétében is, ezért hajlamos arra, hogy belső erózió útján károsodjon. 

Annak a mértéke, hogy ez a jelenség mikor, és hogy alakul ki több tényező függvénye 

(Sherard és társai,1972): 

 ásványi összetétel, 

 agyagásványok kristálykémiája és felépítése, 

 a pórusvízben oldott sók, 

 a talajjal a beépítés után kapcsolatba kerülő víz tulajdonságai. 

A talajok azonosítására szolgáló geotechnikai mérési módszerek során az említett paraméte-

reket együttesen nem, vagy ritkán vizsgálják. Földművek építésére felhasználható talajok lis-

táját szabvány rögzíti. A szabványi előírás ellenére számos esetben mutathatók ki diszperzív 

talajok károsodott töltésekben. Mindezek alapján a helyszíni azonosításuk szükséges ahhoz, 

hogy a károsodások megelőzhetők legyenek. 

3.1 A diszperzív viselkedés kapcsolata az Atterberg határokkal 

Fontos, hogy meg lehessen különböztetni az erózióálló kötött talajokat, melyeket számos eset-

ben alkalmaznak töltések építése során szivárgási jelenségek kezelésére (pl. agyagmag), azok-

tól, melyek „csekély” vízmozgás hatására is könnyen erodálódnak. A kötött talajok azonosí-

tására szolgáló MSZ EN 1997-2-2008 szabvány az Atterberg határok szerint sorolja be a ta-

lajokat. Ennek megfelelően sodrási és folyási határukat jelentő víztartalom értékek különbsé-

geként definiált plaszticitási index szerint nevezik meg a kötött talajokat. 

3.1.1 Diszperzív talajok vizsgálatait tartalmazó archív adatok feldolgozása  

A vizsgálatokhoz rendelkezésemre állt számos, a vízügyi igazgatóságok munkatársai által ké-

szített szakértői és kutatási vélemény, melyek alapján vizsgáltam a diszperzitási fok és a plasz-

ticitási index kapcsolatát. Vizsgálataim célja az volt, hogy a kötött talajok azonosítása meny-

nyire korrelál a talajok diszperzív viselkedésével. Összesen 387 olyan talajminta laboratórium 

vizsgálat eredményeit sikerült összegyűjtenem, melyek során meghatározták a talaj diszper-

zitási fokát. Az azonosítások során vizsgáltak 3 db szemcsésnek bizonyuló talajt is, így az 

archív adatokat tartalmazó 3.1. táblázat 384 db kötött talaj diszperzitási fok és plaszticitási 

index kapcsolatát mutatja be.  

Diszp. fok 
Ip > 30% 

(Kövér agyag ) 

30% > Ip > 20% 

(Közepes agyag ) 

20% > Ip > 15% 

(Sovány agyag) 

15% > Ip >10% 

(Iszap) 

D1 29 22 12 3 

D2 13 12 16 3 

ND4 35 15 3 1 

ND3 45 34 5 0 

ND2 51 39 9 1 

ND1 11 13 10 2 

3.1. táblázat. A vizsgálataim során szakvéleményekben talált archív adatok diszperzitási fok 

és plaszticitási index kapcsolat gyakoriságai 

Itt érdemes előrebocsátani, hogy a talajok diszperzitási fokának meghatározása magyarországi 

gyakorlat szerint az MSZ-EN-1997-2:2008 szabvány M melléklete 7. pontja alapján, a tűszú-

rásvizsgálat alapján történt. A vizsgálat részleteit a 3.3.1. fejezet tartalmazza.  
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A vizsgálat 6 diszperzitási fokot, 3 diszperzitási kategóriát eredményezhet (3.2. táblázat).  

Diszperzitási kategória Diszperzív Átmeneti Nem diszperzív 

Diszperzitási fok D1 D2 ND4 ND3 ND2 ND1 

3.2. táblázat. Talajok diszperzitási fokai 

A rendelkezésemre álló, 384 darab archív adat közel 40%-a esetében a geotechnikai azonosí-

tásra vonatkozóan vagy nem volt adat, vagy pedig nem egy talajmintára, hanem mintacsopor-

tokra, vagy talajrétegekre vonatkozott, így a plaszticitási index sem volt minden esetben egy 

konkrét érték, hanem gyakran széles, akár 50%-ot felölelő intervallummal szerepelt. A ren-

delkezésemre álló adatok feldolgozásakor csak azon talajvizsgálati eredményeket használtam 

fel, melyek esetén a plaszticitási indexet egy konkrét értékben állapították meg. A 384 darab 

adat közül összesen 234 minta esetében tudtam ezt megtenni, melyek diszperzitási fokonkénti 

gyakoriságát a 3.3. táblázat tartalmazza. A 3.3. táblázat alapján a kövér és közepes agyagok 

száma kiugró, összesen 192 db minta rendelkezett legalább 20%-os plaszticitási indexszel. 

Iszap nagyon kis számban volt található, összesen 8 db.  

Diszp. fok 
Ip > 30% 

(Kövér agyag ) 

30% > Ip > 20% 

(Közepes agyag ) 

20% > Ip > 15% 

(Sovány agyag) 

15% > Ip >10% 

(Iszap) 

D1 25 17 4 2 

D2 10 12 10 3 

ND4 35 12 5 1 

ND3 45 34 5 1 

ND2 0 2 1 0 

ND1 0 0 9 1 

3.3. táblázat. A vizsgálataim során az archív adatokból a statisztikai elemzéshez felhasznált 

adatok diszperzitási fok és plaszticitási index kapcsolat gyakoriságai 

A minták százalékos eloszlását tekintve a 3.4. táblázat mutatja be, hogy a különböző diszper-

zitási fokú talajok hány százaléka tartozik az egyes talajtípusokhoz. A diszperzívnek minősült 

talajok plaszticitási indexük alapján legalább 91,4%-ban bizonyultak agyagnak. Tendenciát 

tapasztaltam a diszperzitási kategóriák és az egyes kategóriákon belüli talajok plaszticitási 

indexe között.  

Diszp. fok 
Ip > 30% 

(Kövér agyag ) 

30% > Ip > 20% 

 (Közepes agyag ) 

20% > Ip > 15%  

(Sovány agyag) 

15% > Ip 

>10% (Iszap) 

D1 52,1 35,4 8,3 4,2 

D2 28,6 34,3 28,6 8,5 

ND4 66,0 22,6 9,4 2,0 

ND3 52,9 40,0 5,9 1,2 

ND2 0,0 66,7 33,3 0,0 

ND1 0,0 0,0 90,0 10,0 

3.4. táblázat. Talajtípusok eloszlása az egyes diszperzív kategóriákon belül az archív adatok 

alapján 

A 3.4. táblázat alapján az alábbi megállapításokat tettem: 

 kövér agyag csak diszperzív és átmeneti kategóriában volt tapasztalható,  

 közepes agyag többsége a diszperzív és átmeneti kategóriában jelentkezett, 

 sovány agyag a diszperzív kategóriákban kisebb, míg a nem diszperzív kategóriák-

ban egyre nagyobb arányban volt jelen. 
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Az adatok azt mutatják, hogy a vizsgált magyarországi diszperzív talajok többsége közepes 

és kövér agyagnak minősül. A 3.1. ábra szemlélteti az archív adatok alapján a talajok plaszti-

citási indexének a diszperzitási fokukkal való összefüggését. A diszperzív kategória csoport-

jaiban D1 diszperzitási fok esetén 87,5%-ban, míg D2 diszperzitási fok esetén 62,9%-ban ren-

delkeztek a minták legalább 20%-os plaszticitási indexszel. Az átmeneti kategóriában is ki-

mutattam hasonló tendenciát, ND4 diszperzitási fok estén a minták 88,6%-a, ND3 diszperzi-

tási fok esetén 92,9%-a minősült közepes vagy kövér agyagnak.  

A korrelációt kis mértékben rontja a D2-es diszperzitási fok adatsora. A minták plaszticitási 

indexe gyakran a közepes és sovány agyag határán mozgott, több alkalommal is Ip=18-19% 

volt megadva, mely a mérési hiba mértékével akár közepes agyag besorolást is eredményez-

het. Az agyagok részesedése kiemelkedő mind a hat csoportban, a vizsgált minták 91-100%-

a agyag az egyes csoportokon belül. Az egyes diszperzitási fokokhoz tartozó plaszticitási in-

dex eloszlásokat, a hozzájuk tartozó minta darabszámokkal a 3.1. ábra tartalmazza. 

 
3.1. ábra. Kötött talajtípusok eloszlása az egyes diszperzív kategóriákon belül az archív ada-

tok alapján (234 db minta alapján) 

Az archív adatok feldolgozása során meghatároztam, hogy az egyes diszperzitási kategóriá-

kon belül hogyan változik a különböző talajtípusok százalékos aránya. Kövér agyag az egyes 

csoportokban 29-66%, közepes agyag 22-40% között fordult elő, sovány agyag esetén tapasz-

talható jelentősebb eltérés, mert amíg átmeneti kategóriájú talajok között csak 5-9%-ban bi-

zonyultak sovány agyagnak a vizsgált talajok, diszperzív kategóriák esetén ez a tendencia  

9-28%, míg nem diszperzív esetben legalább 33% adódott. 

Meghatároztam az egyes diszperzitási fok kategóriákon belül a minták plaszticitási indexének 

átlagát, mely alapján a 3.5. táblázat szerinti értékeket állapítottam meg. A járatos erózió szem-

pontjából kockázatot jelentő diszperzív, illetve átmeneti kategóriák esetén a közepes és kövér 

agyagokra jellemző plaszticitás volt tapasztalható, vagyis a rendelkezésre álló archív adatok 

alapján a diszperzív viselkedés a közepes-kövér agyagokra jellemző leginkább.  

Diszperzitási fok D1 D2 ND4 ND3 ND2 ND1 

Átlagos plaszticitási index IP [%] 33,4 26,0 35,1 31,7 22,5 16,9 

3.5. táblázat. Különböző diszperzitási fokú talajok átlagos plaszticitási indexe 
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3.1.2 Diszperzív talajok vizsgálataim során mért plaszticitási indexének bemutatása 

Vizsgálataim során összesen 188 darab talajmintán hajtottam végre tűszúrásvizsgálatot. A 

mintavételezés során azonban nem minden esetben állt rendelkezésemre elegendő minta ah-

hoz, hogy az Atterberg határait is meghatározhassam, így összesen 65 db olyan minta volt, 

melynek a plaszticitási indexét meghatározhattam és a tűszúrásvizsgálatot is végre tudtam 

rajta hajtani. Ennek eredményeit a 3.6. táblázat mutatja be. A vizsgált talajok jelentős többsége 

(86%) agyag volt, mellette 9% iszap, valamint 5%-nyi (3 db) szemcsés talaj adódott. A ko-

rábbi kutatási eredmények ábrázolásához hasonlóan, a 3.2. ábra a különböző diszperzitási 

fokú talajok plaszticitási indexének százalékos eloszlását mutatja be (azaz a 65 vizsgált talaj 

közül csak 62 minta eredményeit tartalmazza). Természetesen a talajok csak egy kis százaléka 

diszperzív. A vizsgálataim során olyan talajokkal dolgoztam, melyek a helyszíni viselkedésük 

alapján feltehetően diszperzíven viselkednek. 

Diszp. fok. 
Ip > 30% 

(Kövér agyag ) 

30% > Ip > 20% 

 (Közepes agyag ) 

20% > Ip > 15%  

(Sovány agyag) 

15% > Ip >10% 

(Iszap) 

D1 0 1 3 2 

D2 7 14 3 1 

ND4 5 3 1 2 

ND3 2 4 1 1 

ND2 0 1 2 0 

ND1 4 3 2 0 

3.6. táblázat. Az általam vizsgált talajok plaszticitási indexe és diszperzitási foka 

 
3.2. ábra. Az általam vizsgált talajok plaszticitási indexének és 

diszperzitási fokának kapcsolata 

A rendelkezésemre álló korábbi adatok, valamint az általam végrehajtott tűszúrásvizsgálatok, 

és a velük párhuzamosan elvégzett geotechnikai talajazonosító vizsgálatok együttesen arra 

utalnak, hogy a közepes-kövér agyagok jellemzője lehet a diszperzív tulajdonság. Összesítve 

a hazai archív, és saját vizsgálataim során kapott eredményeket összesen 296 (összesen 299 

mintából kivéve 3 db szemcsés talaj eredményeit) diszperzitás szempontjából vizsgált talaj-

minta diszperzitási fok- plaszticitási index összegfüggéseit tartalmazza a 3.7. táblázat és az 

egyes diszperzitási fokon belüli kötött talaj típusok szerinti eloszlását mutatja be a 3.3. ábra. 

Az archív adatok és saját méréseim alapján kijelenthetők az alábbiak: 
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 A diszperzív és átmeneti kategóriájú, tehát járatos erózió szempontjából veszélyes ta-

lajok a vizsgálatok során legalább 91,8%-ban bizonyultak agyagnak. 

 A diszperzív és átmeneti kategóriájú talajok 93,7%-ban voltak agyagok, ezen belül 

pedig átlagosan 81,2%-ban legalább 20%-os plaszticitási indexszel rendelkezők, mely 

alapján megállapítottam, hogy a hazai talajviszonyok között a közepes és kövér agya-

gok hajlamosabbak diszperzív viselkedésre, míg a sovány agyagok már kevésbé, disz-

perzitás szempontjából a viselkedésük már közelebb áll az iszapokhoz. 

 A D2-es diszperzitási kategória esetén a vizsgált 13 sovány agyagnak köszönhető, 

hogy nem magasabb arányban szerepelnek a közepes és kövér agyagok a diszperzív 

talajok között, azonban ez sok esetben 18-19%-os plaszticitási indexű talajokat jelen-

tett, mely az Atterberg határok meghatározásának pontatlanságánál kisebb értékkel tér 

csak el közepes agyagként való kategorizálástól.  

Diszper-

zitási fok 

Ip > 30% 

(Kövér agyag ) 

30% > Ip > 20% 

 (Közepes agyag ) 

20% > Ip > 15%  

(Sovány agyag) 

15% > Ip >10% 

(Iszap) 

D1 25 18 7 4 

D2 17 26 13 4 

ND4 40 15 6 3 

ND3 47 38 6 2 

ND2 0 3 3 0 

ND1 4 3 11 1 

Összesen 133 103 46 14 

3.7. táblázat. A vizsgált talajok plaszticitási indexe és a diszperzitási fok 

 
3.3. ábra. A 296 talajminta plaszticitási index szerinti eloszlása a diszperzitási fokok alapján 

Az eredmények alapján meghatároztam, hogy a magyarországi viszonyok közt előforduló, 

diszperzitás szempontjából vizsgált talajok tekintetében a diszperzív, és az átmeneti kategóri-

ába tartozó talajok is szinte kizárólag agyagok, arányuk az egyes kategóriákon belül legalább 

93%-os. Mindezek alapján megállapítottam, hogy az angol irodalomban használt „dispersive 

clay” vagyis magyarul „diszperzív agyag” megnevezés magyarországi viszonyok között is 

helytálló.  
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Megállapítható, hogy magyarországi viszonyok között is igaz az állítás, amit Sherard (1972) 

is kijelentett, hogy a diszperzív viselkedés nem kapcsolható egyértelműen a talajok „szokvá-

nyos” geotechnikai azonosító vizsgálataihoz. Ennek eredménye, hogy a plaszticitási index ön-

magában nem tudja megkülönböztetni a diszperzív és nem diszperzív talajokat, azonban egyes 

talajtípusok esetén jellemzőbb a diszperzív viselkedés lehetősége, tehát a geotechnikai azono-

sítás mintegy „szűrő” feltételként alkalmazható. 

Ennek következménye, hogy a diszperzív viselkedés kimutatására laboratóriumi vizsgálati 

módszereket dolgoztak ki, hogy a kedvezőtlen tulajdonságú kötött talajok megkülönböztethe-

tők legyenek az erózióálló kötött talajoktól. A következő fejezetekben bemutatom a diszperzív 

talajok laboratóriumi és helyszíni azonosítására és minősítésére szolgáló vizsgálatokat. Ki-

emelt hangsúlyt fektetek azokra a módszerekre, melyeket a vizsgálataim során is alkalmaz-

tam. 

3.2 Diszperzív talajok helyszíni azonosítása 

A diszperzív anyagú gát tönkremenetelének első fázisa egy kezdetleges járat vagy repedés 

kialakulása, melyen keresztül a vízmozgás megindulhat. Hazai alacsony árvízvédelmi tölté-

seken is ismertek a töltések duzzadó agyagból épített belső része fölött kialakuló hosszirányú 

repedések.  

Casagrande (1950) szerint magas gátaknál valamilyen keresztirányú repedés kialakulását nem 

lehet megelőzni, ezért a gátat meg kell védeni a repedések következményei ellen. Hjeldnes - 

Lavania (1980) töltésekbe vízzáró rétegnek egy iszapos-homokos kavicsként leírható moréna 

talajt ajánlott, mert vizsgálataik szerint repedés esetén ez a talaj „öngyógyuló”. Lefter és társai 

(1979) az agyagmag anyagául a diszpergált agyagot javasolják, mert az plasztikusan zár, kö-

veti a gátmozgásokat. Szepessy (1981) ezt az állítást tapasztalatai alapján nem támogatja. 

Az irodalmi adatok jól szemléltetik, hogy a diszperzív anyagú talajból épített töltések egyik 

legjobb indikátora a felszíni jelenségek folyamatos monitorozása, a töltésszakaszok helyszíni 

bejárása. A vízépítési földművek esetén számos tönkremeneteli mechanizmus alakulhat ki, 

ezeket fontos, hogy a megfelelő kiváltó okokhoz lehessen kötni. Ennek megfelelően a felszí-

nen tapasztalható károsodásokat is tudni kell értelmezni.  

Diszperzív talajokhoz köthető, járatos erózióra utaló jelenségek általában két nagy csoportra 

bonthatók. Az első ezek közül a gát koronáján megjelenő, általában száradási zsugorodási 

repedések megjelenése. A repedések megjelenésére leginkább akkor van lehetőség, amikor 

nem burkolt a gátkorona. Ilyenkor a gátkoronán haladó forgalom könnyen lepusztítja a felszíni 

gyér növényzetet, nyomvályúkat alakíthat ki, így a felszíni talajréteg közvetlenül lesz kitéve 

a napsütésnek. A hőmérsékleti ingadozás és a felszínt érő csapadék következtében a diszperzív 

talaj felszíne megrepedezik, szárazon zsugorodik, míg nedves állapotban duzzad, így a felszí-

nen repedéshálózat tud kialakulni, mely több ciklus során a 3.4. ábrán látható képet adja. Ez 

a felszíni repedés ad aztán lehetőséget a csapadéknak és lefolyásból adódó vizeknek, hogy 

bejussanak a gátszelvénybe, és erodálják a talajt. 

A fent említett folyamat következtében a járat tovább tágulhat, és nagyobb mennyiségű víz 

esetén további kimosódás jöhet létre, kialakítva a másik jellemző felszíni jelenséget, az üre-

geket, beszakadásokat, melyek egy példája a 3.4. ábrán látható. Ezen jelenségek már jelentős 

károkat okoznak a gát szerkezetében. Jellemzően a koronaél mentén elhelyezkedő beszakadá-

sok időben történő felismerésével megakadályozható a gát tönkremenetele, ebben a fázisban 

még kezelhető a probléma. Az ilyen módon kialakult üregek a felszínen általában kör, vagy 

hozzá hasonló keresztmetszetű üregként jelentkeznek, a károsodás mértékétől függően akár 

20-100 cm-es átmérővel. 
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3.4. ábra. Felszíni repedés burkolatlan gát koronán (balra), üreg kialakulása a koronaél men-

tén (jobbra) 

A diszperzív talajok jelenlétére utaló repedésképek jól megkülönböztethetők a vízépítési szer-

kezeteknél tapasztalt, egyéb károsodásokhoz köthető felszíni jelenségektől. A repedések 

alakja nem kagylós és kifelé, előrefelé történő mozgásra utal (suvadás), esetleg a töltés egyik 

oldalát érintő átlós hálózatú (térfogati zsugorodás). Ennek alapján a helyszíni bejárás során 

megfigyelt jelenségek segíthetnek a diszperzív talajok jelenlétének felismerésében. 

Csapadékos időben történő helyszíni bejárás esetén a felszíni repedések, vagy azok kezdemé-

nyei segítségével is azonosíthatók a diszperzív rétegek. A nyomvályúszerűen kialakuló mé-

lyedés, melyből a repedés megindulhat, egy ideig még megtartja a vizet, ami azonban zavaros, 

a benne lévő szemcsék híg oldathoz hasonló víztükröt eredményeznek, mely idővel sem tisz-

tul, erre példa a 3.5. ábrán látható töltésszakasz képe. 

 
3.5. ábra. Töltés koronáján nyomvályúban lévő zavaros víz  

3.3 Laboratóriumi vizsgálati módszerek 

Tekintettel arra, hogy a diszperzív talajok megjelenésükben, Atterberg határaikban nem mu-

tatnak jelentős eltérést a „hagyományos” kötött talajoktól, ezért a diszperzív talajok kimuta-

tására Sherard a következő méréseket ajánlja: 
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1 Oldott sók koncentrációja a pórusvízben (Mg, Na, K, Ca ionok). 

2 SCS Laboratory Dispersion Test (LDT), vagy más néven a kettős ülepítési vizsgálat. 

3 Crumb test: kisméretű kiszárított talajmorzsa desztillált vízben való áztatása. 

4 Tűszúrásvizsgálat. 

A talajok diszperzitásának vizsgálatát az MSZ EN 1997-2:2008, Eurocode 7: Geotechnikai 

tervezés, 2. rész: Geotechnikai vizsgálatok szabvány is tartalmazza. A szabvány alapján a 

diszperzitás vizsgálatát „agyagos talajokon végzik, főként földtöltések, ásványi szigetelések és 

más, vízzel érintkező geotechnikai szerkezetek építése kapcsán”. Az MSZ EN 1997-2:2008 

szabvány M7 fejezete alapján négyféle vizsgálati módszert javasol: 

 tűszúrásvizsgálat, mely a repedések mentén mozgó víz hatását modellezi, 

 kettős ülepítési vizsgálat, mellyel a tiszta vízben, mechanikus keverés nélkül, illetve 

diszpergálószerrel, mechanikus keverés után ülepített agyagszemcsék diszperzióját 

hasonlítják össze, 

 rögvizsgálat, mely azt mutatja meg, miként viselkednek a talajrögök híg nátrium- 

hidroxid oldatba helyezve, 

 a pórusvízben lévő oldható sók meghatározása, mellyel korrelációba hozható a nátrium 

és a telített oldatban lévő összes só százalékos mennyisége. 

Megfigyelhető, hogy a vizsgálatok alapvetően megegyeznek azzal, amit Sherard ajánlott, 

azonban fontos figyelembe venni azt a körülményt, hogy Sherard leírásaihoz képest a vizsgá-

lati módszerek az azóta eltelt időben változásokon estek át. 

3.3.1 Tűszúrásvizsgálat 

Magyarországi és nemzetközi tapasztalatok alapján a diszperzitási fok meghatározásának leg-

megbízhatóbb vizsgálati módszere a tűszúrásvizsgálat. A módszer a diszperzitás jelenségét 

hidraulikai szempontból vizsgálja, mekkora potenciálkülönbség (hidraulikus gradiens) hatá-

sára kialakuló vízmozgás az, amely képes a talajminta szemcséit egymástól eltávolítani, a talaj 

szerkezetét megbontani.  

Tűszúrásvizsgálat során egy 38 mm hosszú, 25 mm átmérőjű hengeres talajmintában 1 mm 

átmérőjű acéltűvel egy mesterséges furatot hoznak létre, melyen keresztül átfolyó desztillált 

víz okozta eróziót vizsgálják, és a kifolyt víz mennyisége és minősége alapján következtetnek 

a diszperzitási fokra. A minta előkészítésére az MSZ EN 1997-2:2008 a következőket írja elő: 

 a próbatestet a sodrási határához közeli víztartalom mellett, egy Harvard edényben 

ajánlatos tömöríteni,  

 az összesen 38±2 mm magas próbatestet öt rétegben célszerű előállítani, 

 minden egyes rétegre azonos tömörítési munkát kell fordítani úgy, hogy a minta száraz 

térfogatsűrűsége a szabványos laboratóriumi tömörítési vizsgálattal (vizsgálatokkal) 

meghatározott legnagyobb száraz térfogatsűrűség 95%-a legyen. 

A jelenleg használatos készülék Sherard eredeti vizsgálatától csak a mintahenger méretében 

különbözik, ő egy permeabimétert használt, és a felesleges teret szűrőkaviccsal töltötte ki. Az 

előírásnak megfelelő tömörséget Proctor készülékkel való tömörítés során lehet elérni.  

A tömörítés során előkészített talajból kell kiszúrni az előírt magasságú mintát, majd erre a 

kiszúró hengerre lehet ráilleszteni a két véglapot, aminek furatain keresztül végzik a tűszúrást. 

A mintatartó hengeres készülék vázlatát a 3.6. ábra mutatja be. A furat tisztaságát levegő át-

fújásával vagy a mintán keresztültekintéssel lehet ellenőrizni, majd a két fedlapot össze kell 

húzni szorítócsavarokkal, végül a fedlapok furatait is le kell zárni.  
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3.6. ábra. Tűszásvizsgálathoz készülék részlete 

A vizsgálatot különböző felvízszintekkel végzik, a teljes mérési összeállítás vázlatát a  

3.7. ábra mutatja be. Egy-egy mérési szakasz 3-5 percig tart, ezalatt 3-5 alkalommal vízhoza-

mot kell mérni, és feljegyezni a víz színét. Az észlelt kifolyó víz állapota a mintahenger olda-

láról nézve lehet: 

 sötét (sűrűn kollodiális), 

 mérsékelten fedett, 

 átlátszóan (nyomokban) fedett, 

 tiszta, 

 felülről nézve is tiszta. 

 
3.7. ábra. Tűszúrásvizsgálat berendezése 

Az észlelés során az első fokozat első percét figyelmen kívül kell hagyni, ekkor még azok a 

talajrögök távozhatnak, amelyek a beépítés során keletkeznek. Az értékelés a mért vízhoza-

mok és a szemcsekimosódás mértéke alapján történik, folyamatos döntési lépcsőkkel, mely 

alapján a mérés a vízszint (víznyomás) emelésével folytatódik, vagy véget ér a minta diszper-

zitás fokának megállapításával. Az egyes fokozatok minősítése a következő: 

 D1 és D2: diszperzív talaj, gyors erózió 0,3 m/s sebességnél, 

 ND4 és ND3: átmeneti talaj, lassú erózió 0,3-0,6 m/s sebességnél, 

 ND2 és ND1: nem diszperzív talaj, kollodiális erózió, 2-3 m/s sebességnél nincs. 
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A mérés befejezése után a készüléket szétszedve a mintát a hengerből ki kell tolni, és a mintát 

óvatosan eltörve (Brazil töréssel) meg kell határozni a furat átlagos átmérőjét. A vizsgálatot 

minden esetben két azonos módon előkészített talajmintán kell elvégezni, és amennyiben ma-

ximum egy kategória eltérés van a kapott eredmények között, a két diszperzitási fok közül a 

kedvezőtlenebbet („diszperzívebbet”) kell figyelemben venni. Ellenkező esetben a vizsgálatot 

meg kell ismételni. 

A 3.8. táblázat alapján történik a vizsgálat értékelése. A táblázat alkalmazhatóságához néhány, 

az észleléshez kapcsolódó fogalom tisztázása szükséges: 

 sötét (vagy sűrűn fedett): nem átlátszó víz, 

 mérsékelten fedett: a víz a mérőhenger átmérőjétől függő mértékben már gyengén át-

látszik (pl. a henger falához tett újság betűi kiolvashatók), 

 átlátszóan fedett: a víz már csak nyomokban kolloidális, de a tiszta víztől eltérő, 

 oldalról nézve tiszta: a henger mellé tett, tiszta vízzel töltött hengerrel azonosnak lát-

szó, 

 felülről nézve tiszta: a henger magasságának megfelelő vízréteg vastagság tisztán lát-

szó. 

Mérések sorrendje, minősítése 

Jel H [cm] Q [ml/s] Észlelés Furat [mm] Folytatás Minősítés 

A 5 

1,5 sötét - B - 

0,6-1,5 sötét- mérsékelt-átlátszó - C - 

0,3-0,6 tiszta - D - 

B 5 1,5 sötét, nem tisztul 3 vége D1 

C 5 
1 mérsékelt 2 vége D2 

0,8 átlátszó 1,5 vége ND4 

D 18 
2,5 mérsékelt, átlátszó 2 vége ND3 

1,8 tiszta - E - 

E 38 
3,5 mérsékelt, átlátszó 2 vége ND3 

2,5 tiszta - F - 

F 102 
5 átlátszó, oldalról tiszta 2 vége ND2 

4 felülről is tiszta 1 vége ND1 

3.8. táblázat. Tűszúrásvizsgálat minősítő rendszere 

Sherard szerint a gátak talajait a tűszúrásvizsgálat jellemezte legjobban. Az általa vizsgált 196 

gát mintái közül a károsodott gátak talajai a vizsgálat szerint mind gyorsan erodálódtak. Ter-

mészetesen egyazon gát különböző pontjáról vett minták között is mutatkozott eltérés az ered-

ményekben, azonban a rossz gátakból vett minták között minden esetben akadt diszperzívnek 

minősülő talaj a tűszúrásvizsgálat alapján. Ez alapján Sherard ezt a módszert tekintette mér-

tékadónak, ehhez viszonyította a többi eljárást, melyet a diszperzitás vizsgálatára ajánlott.  

Diszperzív, erózióra hajlamos talaj esetén, a kis hidraulikus gradiens (melyet a vizsgálat során 

H = 5 cm vízoszlopmagasság hoz létre) mellett végzett vizsgálat is jelentős szemcsekimosó-

dást eredményez, a mesterségesen kialakított 1 mm-es furat bővülése tapasztalható. A járat 

bővülését mutatja a 3.8. ábra, ahol látható a vízbevezetés iránya is. Baloldalról egy kúpos 

bevágódás látható, ahol a berendezés a mintába nyomódik, ezen a részen történik a víz min-

tába vezetése. Az ábra alapján balról jobbra történő vízmozgás hatására a járatos erózió elmé-

letének megfelelően látható a mintában kialakított mesterséges járat fokozatos bővülése. 
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3.8. ábra. Mesterséges járat bővülése a tűszúrásvizsgálat végrehajtása következtében 

3.3.2 Kettős ülepítési eljárás (SCS Laboratory Dispersion Test) 

A kettős ülepítést vagy hidrometrálást (SCS diszperziós vizsgálatot) az amerikai Soil 

Conservation Service fejlesztette ki. Egyike volt az első mérési módszereknek, amit a 

diszperzív talajok kimutatására használtak (2.1. fejezet). A vizsgálat két hidrometrálás elvég-

zéséből áll. Az egyik a „hagyományos” hidrometrálás, amikor is a talajszuszpenzióhoz disz-

pergálószert adnak annak érdekében, hogy a talajszemcsék ne tapadjanak össze, és a mérés a 

Stokes törvény alapján megadja az egyes talajfrakciók arányát a mintán belül. Ezzel párhuza-

mosan egy másik ülepítést is végre kell hajtani, azonban diszpergáló szer hozzáadása nélkül, 

hogy a szemcsék, amennyiben képesek rá, összetapadhassanak, és az ilyen módon kialakuló 

szemeloszlást is meg kell határozni. Ilyenkor a peptizálószerrel való keverés helyett a minta 

1:5 arányú desztillált vizes elegyét állítják elő, majd 10 percre a mintát vákuumra kapcsolják, 

enyhe keverés közben felhígítják és hidrometrálják. A két mérés alapján összehasonlítják a 

0,005 mm-es átmérőhöz tartozó súlyszázalékokat, amiből a diszperzitás mértéke: 

P% =
S0,005 vákuumozott szemeoszlás szerint

S0,005 peptizált szemeolszlás szerint
× 100. (4) 

A módszer hátrányának tartják, hogy különböző laboratóriumok részben eltérő eredményeket 

adnak. Arulanandan és társai (1975) már az üledék térfogatából is következtetett a diszperzitás 

fokára, ennek mérését a kötött talajok osztályozására Galli (1970) is javasolta, az eltérés csu-

pán annyi, hogy ő diszperzív talajról nem tesz említést, viszont folyásra hajlamosnak minősíti 

a diszpergált talajt. A vizsgálatra jellemző szemeloszlási görbéket mutat be a 3.9. ábra. 

 
3.9. ábra. Szemeloszlási görbék alakulása kettős hidrometrálás során 
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3.3.3 Rögvizsgálat (morzsa-teszt) 

Emerson (2002) nevéhez kötődő, külföldi irodalomban Emerson Crumb Test-ként (morzsa-

teszt) ismert vizsgálati módszer egyszerű terepi azonosításnak készült, de laboratóriumi alkal-

mazása is előfordul. Laboratóriumi körülmények között egy 15 mm élhosszúságú talajkockán, 

terepi mérés során egy természetes állapotú talajrögön végzik a vizsgálatot. A mérés során 

250 ml desztillált vízbe helyezik a talajmintát (3.10. ábra), majd a kolloid méretű szemcsék 

körüli talajoldat kialakulását vizsgálják különböző időközönként, és megfigyelés alapján négy 

állapotot különböztetnek meg: 

1. nem látható reakció, 

2. kismértékű reakció látható, 

3. közepes mértékű reakció látható, 

4. jelentős mértékű reakció látható, kolloid „felhő” tapasztalható a vizsgált edényben.  

A módszer gyors helyszíni mérési eljárásként alkalmazható, közelítő támpontot nyújtva a talaj 

erodálhatósága szempontjából. Mérések során azonban azt tapasztalták, hogy gyakran mutat 

a diszperzív talaj is nem diszperzív viselkedést a rögvizsgálat során, így elővizsgálatként ja-

vasolt csak az alkalmazása. Amennyiben a talajminta körül sűrű, zavaros talajoldat alakul ki, 

diszperzió jön létre, akkor a diszperzitás mértékére vonatkozó vizsgálat végrehajtása szüksé-

ges. 

 
3.10. ábra. Morzsa-teszt eredményei: diszperzív talaj (balra) viselkedése desztillált vízben. 

(Agriculture Notes, 2003) 

3.3.4 Oldott sótartalom mérése 

Oldott sótartalom meghatározás során közvetett úton lehet megkapni a diszperzitás mértékét. 

Két, lényegében egyenértékű módszert fejlesztettek ki. A természetes nedvességtartalmú talajt 

desztillált vízzel kb. folyási határig telítik, majd néhány órás pihentetés után 10-25 ml vizet 

vonnak ki belőle, laboratóriumi vákuumszűrőn néhány óra alatt, ez a telítési extraktum. Meg-

határozzák ennek, Na, Ca, Mg tartalmát mol/m3-ben. Ebből számítható a nátrium adszorpciós 

hányad (sodium adsorption ratio, SAR): 

SAR =
Na

√
Ca+Mg

2

. 
(5) 

A kivonat talajmechanikai laboratóriumban is elkészíthető, annak oldott kation tartalmát pe-

dig vízminőséget vizsgáló laboratóriumban határozzák meg.  
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Az oldott sótartalom meghatározására gyakrabban a talajtanban használt T értéket, a teljes 

kation cserélő kapacitást alkalmazzák (cation exchange capacity, CEC), mely millimol/100 g 

talaj dimenzióban adja meg a kicserélhető kationok mennyiségét. 

Sherard jó és rossz gátakból, különböző földrészekről származó 196 talajt vizsgált, elvégezte 

a tűszúrásvizsgálatot és az általa relevánsnak vélt oldott kationok meghatározását. Ennek ered-

ményeképp a 3.11. ábrán látható diagram használatát javasolta, mely vízszintes tengelyén a 

minta összes általa relevánsnak vélt oldott kationt tartalmazza, függőlegesen pedig a nátrium 

ionok arányát a kationok között. 

A diagramon a felső zóna a „diszperzív”, a középső az „átmeneti”, az alsó pedig a „nem 

diszperzív” talajok területe. Ez az értékelés nagyjából 10%-kal tér el a pontosabbnak tartott 

tűszúrásvizsgálattól, így Sherard ajánlása szerint jó „előminősítés” abban az esetben, ha a la-

boratóriumi körülmények lehetővé teszik az ionos összetétel meghatározását. Később 

Sherard, de más szerzők is (Lewis, 1977, Zorluer, 2010) említették, hogy a módszer pontos-

sága megkérdőjelezhető, azonban a talajban és a vízben lévő oldott sók szerepe közel sem 

elhanyagolható.  

 
3.11. ábra. Diszperzív talajok ionösszetétel alapú besorolása (Sherard, 1976 alapján) 

3.4 Diszperzitás mértékére vonatkozó további vizsgálati módszerek 

3.4.1 Feszültség elven történő diszperzitás értékelés 

A talajok diszperzitási fokának kimutatására, illetve erózióra való hajlamára kialakult mód-

szerek Sherard és Arulanandan alapján terjedtek el.  

Számítható a víz által a talajnak átadott, az eróziót okozó nyírófeszültség. Ekkor a furat belső 

felülete veszi fel azt az erőt, ami a furat két vége közötti nyomások különbségének és a furat 

keresztmetszetének szorzatából adódik. Szepessy (1981) alapján az összefüggés a következő: 

T = 24,52 ×
d

l
H [

N

m2
], (6) 

ahol: T - a nyírófeszültség a talaj felületén [N/m2] 

 H - a vízoszlopnyomás [m] 

 l és d - a furat hossza és átmérője [m]. 
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Megemlítendő, hogy a (6) egyenlet két oldalának dimenziója a fentiek alapján nem egyezik 

meg. Érdemes megjegyezni, hogy Szepessy (1981) a képletet, mint egy „leegyszerűsített ösz-

szefüggést” jellemzi, így vélhetően a 24,52-es szorzó tag tartalmazná a mértékegységek közti 

kapcsolatot.  

Néhány T értéket mutat a 3.9. táblázat. Az 5 mm-es átmérőhöz adott feszültségértékek már 

fiktívek 

Nyírófeszültség (T) értékei [N/m2] 

H [m] 0,05 0,18 0,38 1,02 

d [mm] = 1 3,3 11,9 25,2 67,7 

d [mm] = 2 6,6 23,9 50,4 135,2 

d [mm] = 5 (16,6) (59,7) (125,9) (338,0) 

3.9. táblázat. Nyírófeszültség értékek különböző fúrat átmérők esetén 

Megjegyzendő, hogy a furat bővülésével nő az eróziót létrehozó nyírófeszültség, tehát a furat 

hossza mentén az eróziónak egyre fokozódnia kell. Az adott készülékben ennek határt szab a 

vizet vezető teljes rendszer ellenállása. 

A forgóhengeres vizsgálati módszert Taylorra (1960) hivatkozva Masch és társai (1963) fej-

lesztették ki. A cél az volt, hogy pontos és egyértelmű összefüggést lehessen találni a talajok 

eróziójának mértéke és az erodáló folyadéknak az eróziót okozó nyírófeszültsége között. A 

készülékben egy 76,2 mm átmérőjű, 101 mm magas talajhenger merül vízbe. A hengert kö-

rülvevő edény maximum 2500/perc fordulattal foroghat, a vízréteg vastagsága az edény cse-

réjével 3,2 vagy 19,2 mm-re választható. A talajhengertől függetlenül felerősített, a talajmin-

tával azonos átmérőjű végdarabok biztosítják, hogy a talajminta teljes felületén egyenletes, 

párhuzamos áramlás álljon elő. A felfüggesztett talajhengerre átadott nyomaték közvetlenül 

mérhető, ebből a felületen fellépő nyírófeszültség számítható.  

A nyírófeszültséget hidraulikai módszerrel számítani is lehet. Meghatározható egy, a készülék 

méreteitől, és a forgó hengerek koncentrikus voltának pontosságától függő kritikus fordulat-

szám, mely mellett a fordulatszám és a nyíróerő közötti összefüggés megváltozik. Masch és 

társai (1963) mérései szerint a kritikus fordulatszám alatt a kapcsolat lineáris, e fölött a nyíró-

erő a fordulatszám harmadik hatványával arányos. Arulanandan és társai (1975) mérései sze-

rint a kritikus fordulatszám fölött a hatványkitevő kisebb, mint azt Marsch és társa (1963) 

megállapítottak.  

A talaj és az erodáló folyadék esetén Arulanandan és társai (1975) megállapították, hogy  

 állandó fordulatszámon az erózió mértéke, vagyis a felület- és időegységre jutó anyag-

veszteség E [g/m·s2] állandó érték, 

 a számottevő mennyiségű erózió általában egy kezdeti kritikus nyírófeszültség,  

T0 [N/m2] értékénél indul meg. Diszperzív talajoknál ez 0 is lehet. 

 A kritikus érték felett az erózió mértékét a nyíróerő függvényében ábrázoló vonalak 

egyenesek, 

dE

dT
= S = const. (az erózió fajlagos növekménye) (7) 

Zavartalan mintán adódik az egyenestől eltérő eredmény is. Arulanandan bevezette a fajlagos 

eróziónövekmény fogalmát,  

M = ST0, (8) 

ami egyszerűsíti a dimenziókat. 
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E = S(T − T0) = (
T

T0
− 1) × M [

g

m2
∙ s]. (9) 

ahol: 

 - E az eróziós anyagveszteség [g/m·s2], 

 - T a nyírófeszültség a talaj felszínén [N/m2], 

 - T0 a kritikus nyírófeszültség, ahol nincs erózió [N/m2], 

 - S=dE/dT az erózió fajlagos növekménye [g/N·s], 

 - M=ST0 a T0-ra redukált fajlagos növekmény [g/m2·s], 

T0 és M anyagi jellemzők, kísérletekben ezek értékek változását vizsgálták a talajok összeté-

telének a függvényében.  

A tűszúrás és a forgóhengeres vizsgálati, két közvetlen módszert összehasonlítva úgy tűnik, 

hogy talajok gyakorlati minősítésére a tűszúrásvizsgálat ajánlható, a forgóhengeres módszert 

viszont olyan elvi vizsgálatokra célszerű használni, amelyeknél a talajok összetételében be-

következő változások hatását vizsgálják az erózióra.  

Mindkét módszernek van egy közös elvi hátránya. A belső erózió feltétele, hogy egy repedés 

belsejében gyorsabb legyen az erózió okozta járat-bővülés, mint a duzzadás okozta járat-szű-

külés.  A felsorolt vizsgálatok, illetve következtetések mind csak az erózió mérésével, annak 

közvetett meghatározásával foglalkoznak, a talajok duzzadásának sebességével nem. A mód-

szerek empirikus összefüggése gátak viselkedésével arra utal, hogy a talajok erózióképessége 

és duzzadási sebessége között oksági viszony lehet.  

3.4.2 Galli-féle mértékadó hézagtényező vizsgálata 

A Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározására vizsgálatokat végeztem a  

Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Laboratóriumában. A mé-

rés a talaj és a víz kölcsönhatásának vizsgálati módszere, kötött talajok minősítésére alkalmas. 

Ebből adódóan javasolt a talajok geotechnikai azonosításának végrehajtása után elvégezni. A 

vizsgálat keretén belül egy ismert keresztmetszetű mérőhengerbe kerül az előkészített anyag.  

Az előkészítés első lépése a szárítószekrényben tömegállandóságig tartó szárítás. A tömegál-

landóság beálltával mozsárban finom porrá kell törni a mintát, hogy a 0,1 mm-es lyukbőségű 

szitán áthullott részt felhasználva 5 gramm száraz mintát a mérőhengerbe kell helyezni, majd 

desztillált vízzel kell felönteni. Itt érdemes megjegyezni, hogy a 0,1 mm-es szita a korábbi 

magyar szabvány során alkalmazott átmérő volt, az Eurocode 7 hatályba lépése óta 0,063 mm-

es szitát használják. A vizsgálat 48 órán keresztül tart, miközben többször felrázva meg kell 

győződni arról, hogy a minta megfelelően átnedvesedett, valamint nem került a szemcsék közé 

levegőzárvány. Ez a finomszemcséjű talajok esetén kiemelten fontos feladat, hiszen a finom-

szemcséjű száraz por leülepedve eltömheti a mérőhengert, anélkül, hogy víz juthatna a szem-

csék közé. Ennek következtében a minta felett álló víz nem tud lejutni a mérőhenger aljára, 

így a mérés eredménye sem lehet értelmezhető. A 48 óra leteltével meg kell mérni a leülepe-

dett anyag térfogatát.  

Amennyiben a mérés végén nem különíthető el egyértelműen a leülepedett anyag, és a felette 

lévő, viszonylag kevés szemcsét tartalmazó víz, hanem egy szuszpenzió-szerű állapot alakul 

ki, a mérés nem értelmezhető. Ekkor vélhetően a szemcsék mérete és töltésviszonyai követ-

keztében az ülepedés nem is várható el. Galli javaslata alapján a mérés eredménye „Vsok”, 

vagyis nem értelmezhető térfogat, ekkor a vízre való érzékenység szempontjából a legrosz-

szabb kategóriába („szétfolyó”) sorolja a talajt. A két különböző mérési kimenetelt a  

3.12. ábra mutatja be. 
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3.12. ábra. A mértékadó hézagtényező vizsgálat két jellegzetes kimenete 

A 48 óra leteltével a kiülepedett szemcse térfogatát meg kell mérni. Az ilyen módon kapott 

térfogat értékből a (10) kifejezés segítségével kapható meg a mértékadó hézagtényező értéke: 

ek = ρs ∙
V

md
− 1 , (10) 

ahol  

 ek a mértékadó hézagtényező [-], 

 ρs a szilárd, hézag nélküli anyag sűrűsége [g/cm3], 

 V a lemért hézagtérfogat [cm3], 

 md az ülepített talajminta száraz tömege [g]. 

Vizsgálataim során a minták térfogatának meghatározását ismert keresztmetszeti területű 

edényben végeztem, a térfogat megállapításához az ülepedett térfogat magasságát milliméte-

res pontossággal olvastam le. A leolvasási pontosság és a (10) összefüggés alapján a méréseim 

során a mértékadó hézagtényező meghatározását 0,1-nél kisebb hiba terhelte, így egy-egy mé-

rési eredmény is megbízhatónak tekinthető. 

Az értékelés Galli (Országos Vízügyi Hivatal kiadványa, 1987) szerint az előírtaknak meg-

felelően előkészített talajra a 3.10. táblázatban található. 

Talajminta értékelése Mértékadó hézagtényező (ek) 

Rögösödő 0,0 < 𝑒𝑘 < 2,0 

Vízálló 2,0 < 𝑒𝑘 < 3,5 

Fellazuló 3,5 < 𝑒𝑘 < 6,0 

Szétfolyó 6,0 < 𝑒𝑘,vagy V nem meghatározható 

3.10. táblázat. Mértékadó hézagtényező Galli (1987) szerint 

A diszperzitási fok és a mértékadó hézagtényező kapcsolatának vizsgálatához összesen 125 

talajminta Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározást hajtottam végre. Tűszúrásvizs-

gálattal minden egyes minta diszperzitási fokát is meghatároztam, hogy a korreláció vizsgál-

ható legyen a két módszer eredményei között. Mindez azon az elven alapult, hogy míg a tű-

szúrásvizsgálat végrehajtása jelentős előkészítést igényel, addig a mértékadó hézagtényező 

meghatározás viszonylag egyszerűen végrehajtható, így az egy „szűrő feltétel” lehet a disz-

perzitási fok meghatározásához.  
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A mérési eredményeket a 3.11. táblázat és a 3.13. ábra mutatja be. Szétfolyó minősítést csak 

diszperzív, vagy átmeneti kategóriába tartozó minta kapott. A 3.13. ábra mutatja a diszperzi-

tási fok és a mértékadó hézagtényező kapcsolatát.  

Diszp. 

fok 
Rögösödő, 

0,0 < 𝑒𝑘 < 2,0 

Vízálló, 

2,0 < 𝑒𝑘 < 3,5 

Fellazuló,  

2,0 < 𝑒𝑘 < 3,5 

Szétfolyó, 

 6,0 < 𝑒𝑘, vagy 

Vsok (nem meg-

határozható) 

Ösz-

szesen 

[db] 

D1 0 1 5 8 14 

D2 0 5 36 6 47 

ND4 0 3 24 1 28 

ND3 0 4 8 1 13 

ND2 0 6 6 0 12 

ND1 0 6 5 0 11 

Mindösszesen 125 

3.11. táblázat. Mértékadó hézagtényező vizsgálatok eredményei 

A 3.13. ábrán lentről felfelé csökken a „vízálló” kategória aránya, míg a „szétfolyó” és „fel-

lazuló” besorolású minták aránya növekszik. Százalékos eloszlást tekintve, a diszperzív 

(D1,D2) minősítésű talajok mértékadó hézagtényezője a minták több, mint 90%-a esetén el-

érte a „fellazuló” besorolást, azaz 𝑒𝑘 ≥ 3,50. Ez az arány az átmeneti kategória esetén is igaz 

a minták 83%-a esetében. A diszperzív, és átmeneti kategóriák esetében, a mérési eredmények 

alapján a minták több, mint 87%-a „fellazuló”, vagy „szétfolyó” besorolású.  

Mindez jó korrelációra utal a mértékadó hézagtényező és a tűszúrásvizsgálat alapján történő 

diszperzitási fok meghatározás között. A fentiek alapján a „vízálló” minősítés diszperzív ta-

lajok esetén mindössze 9%-ban, átmeneti talajokat vizsgálva pedig 17%-ban adódott. A nem 

diszperzív kategóriájú talajok mintái már 52%-ban bizonyultak vízállónak.  

  
3.13. ábra. Mértékadó hézagtényező és diszperzitási fok kapcsolata 

Összesen több, mint 125 minta esetén is végrehajtottam a mértékadó hézagtényező meghatá-

rozást, de az eredmények statisztikai feldolgozása során kizártam mindazon mintákat, ahol a 

talajminta kezelésnek volt kitéve (pl. Ca(OH)2), vagy nem természetes állapotú talajt vizsgál-

tam (pl. talajkeverés vizsgálata), mely így befolyásolta a szemcsék közti kapcsolatokat. Ilyen 

szempontból az eredmények összesítésénél csak a természetes állapotú talajok mértékadó hé-

zagtényező értékei voltak elfogadhatóak. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

D1

D2

ND4

ND3

ND2

ND1

Vízálló Fellazuló Szétfolyó
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A vizsgálati eredményim alapján azon természetes állapotú talajminták, amelyek legalább 

„fellazuló” vagy „szétfolyó” mértékadó hézagtényező kategóriába sorolhatók, azaz esetükben 

𝑒𝑘 ≥ 3,5, a diszperzív viselkedés gyanúja nem zárható ki. Ezen minták esetén szükséges a 

tűszúrásvizsgálat elvégzése a diszperzitási fokuk meghatározása céljából. A Galli-féle mér-

tékadó hézagtényező és a tűszúrásvizsgálat alapján történő diszperzitás fok meghatározás jó 

korrelációt mutat, a mérési eredményeim alapján a diszperzív (D1, D2) minősítésű talajok 

több, mint 90%-ban bizonyultak „fellazuló” vagy „szétfolyó” kategóriájúnak. Ilyen egyezés 

alapján javasolom, hogy amennyiben nagyszámú minta diszperzitás szempontjából történő 

vizsgálata szükséges, a vizsgálatok számának racionalizálásához, mintegy „szűrő” feltételként 

a Galli-féle mértékadó hézagtényező besorolás kerüljön alkalmazásra. 

3.4.3 Fajlagos ellenállásmérés 

A geotechnikai feltárások egyre bővülő számban tartalmaznak geofizikai talajfelderítési mód-

szereket. Ennek során, a talajfelszínen végzett mérésekből következtetnek a talaj rétegződé-

sére, vagy fizikai tulajdonságaira, anélkül, hogy a talajközeget megbontanák, más szóval ron-

csolás mentes módon. Geoelektromos talajfelderítés során két talajba juttatott elektródán át 

áramot vezetnek a talajba, majd másik kettő elektródán mérik a feszültségesést, ami alapján 

az Ohm-törvény szerint meghatározható a réteg fajlagos ellenállása: 

𝜌 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑈

𝐼
 (11) 

ahol is: 

 ρ: fajlagos ellenállás értéke [Ωm], 

 a: az elektródák távolsága [m], 

 U: a mért feszültség [V], 

 I: a bevezetett áram erőssége [A]. 

A fajlagos ellenállás definíció szerint 1 m3-es földkocka két szemben álló lapja között mérhető 

ellenállás. A dimenziója Ωm. Ezen definíció szerint az ellenállás mérése egyszerűen kivite-

lezhető, de ennek mégis két tényező szabhat gátat: 

 a talaj inhomogén, 

 a nedvességtartalom függvényében egy adott típusú talaj ellenállása is tág határok kö-

zött változhat. 

A vizsgálat számos elektróda elrendezést tesz lehetővé, azonban legegyszerűbb az úgyneve-

zett „pole-pole” elrendezés, ahol is egy áram - és egy potenciál - elektróda elvileg a „végte-

lenben”, gyakorlatilag a másik két „aktív” elektróda maximális távolságához képest nagy tá-

volságra található. Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a két távoli elektródára csak 

azért van szükség, hogy zártak legyenek az áramkörök, hiszen a távoli áram-elektróda által 

okozott tér a mérési pontokban elhanyagolható a másik áram-elektróda által létrehozott térhez 

képest, míg a távoli potenciál-elektróda a potenciálmérés során a referencia-elektróda szerepét 

tölti be. A mérés a vertikális elektromos szondázás (VESZ) elvének felel meg, melynek elvi 

vázlatát a 3.14. ábra szemlélteti. 
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Különböző szerzők más és más távolságot 

tartanak végtelennek, de gyakorlati szem-

pontból elfogadható, ha a távoli elektródák 

legalább tízszer akkora távolságra vannak 

az aktív elektródáktól, mint azok maximá-

lis távolsága.  

Sok esetben a vizsgálatok során a talajokra 

egy felvett ellenállás értéket alkalmaznak. 

A gyakorlati alkalmazás során, egy- vagy 

többrétegű talajt feltételeznek, azonban 

ezeket rétegenként homogénnek tekintik. 

Az egyes rétegekre ilyen módon felvett el-

lenállás vagy feltételezett átlagos érték, 

vagy laboratóriumi mérésekkel alátámasz-

tott érték.  

Adathiány esetén 100 Ωm értéket szokás 

felvenni. Ahogy azt a 3.12. táblázat tartalmazza, a fajlagos ellenállás érték széles skálán mo-

zoghat az egyes talajtípusoktól függően, valamint a szemcsés talajoktól a kötött talajok felé 

egyre csökkenő értéket mutat, agyagok esetén néha már elhanyagolható, vagy a mérési hiba-

határnál kisebb nagyságú. Ez a talajok szerkezetével, a pórusvíz ionos összetételével van ösz-

szefüggésben.  

Talajfajta 
Fajlagos ellenállás ρ [Ωm] 

Tartomány Átlag 

Kavicsos homok (nedves) 50-3000 1000 (nedves) 

Homok 50-3000 200 (nedves) 

Iszap, homokos agyag 20-260 100 

Agyag 2-200 40 

3.12. táblázat. Talajfajták fajlagos ellenállás értéke 

A víztartalom hatása egyik talajtípus esetén sem hanyagolható el. A fajlagos ellenállás értéke 

a környezeti hatásoknak kitett talajok esetén az időjárás és a vízjárás következtében széles 

skálán változhat a földrajzi hely függvényében. Egyes sivatagos területek néhány százalékos 

víztartalom értéke nem mutat jelentős változást éves viszonylatban, míg a trópusi és mocsaras 

területek akár 80%-os víztartalom változást is elszenvednek.  

A fajlagos ellenállás mérése laboratóriumi kö-

rülmények között is végezhető. Ekkor a mintát 

egy mérődobozba kell betölteni és tömöríteni, 

majd arra különböző pontokon elektródákat 

csatlakoztatva, különböző áramerősségek ese-

tén mérhető a talajok ellenállása. Az általam 

alkalmazott berendezést a 3.15. ábrán muta-

tom be. A dobozon összesen hat számozott 

pont van, ahova a mérés során elektródák kap-

csolhatók, ezek közül a különböző mérési el-

rendezésekben mindig 4-4 mérés történik. Az 

A-B, M-N elektródák helyének különböző 

megválasztásával, négy elektróda elrendezésé-

vel a 3.14. ábrán látható szondázás elve model-

lezhető.  

3.14. ábra. A VESZ elrendezése 

 

3.15. ábra. Laboratóriumi fajlagos ellen-

állásméréshez használt eszköz 
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A vizsgálataim során a mért fajlagos ellenállás értékét korrigálnom kellett a doboz geometriája 

és anyaga következtében. Ennek meghatározására ismert ellenállású folyadék (sós víz) alkal-

mazásával volt lehetőség. Az ily módon töltött doboz esetén adott potenciál és áramerősség 

mellett ismert ellenállású víz mérése meghatározhatóvá teszi a doboz méretétől és a mérési 

elrendezéstől függő k korrekciós tényezőt. Az alkalmazott korrekciós tényezők az egyes do-

bozok és a mérési elrendezés függvényében a 3.13. táblázatban találhatók. A vizsgálat érzé-

kenységét mutatja a 3.13. táblázatban található korrekciós tényezők változékonysága. Ugyan-

azon négy pontra csatlakoztatott ellenállást különböző táp- és mérőelektróda elrendezés esetén 

a berendezéshez tartozó korrekciós tényezők kis mértékben eltérnek.  

Elektróda 

elrendezés: 

(AB-MN) 

Doboz száma 

1 7 8 9 11 12 13 14 

1-4-2-3 0,1347 0,1312 0,1362 0,1345 0,1370 0,1407 0,1345 0,1385 

1-4-5-6 0,1240 0,1302 0,1375 0,1280 0,1390 0,1387 0,1357 0,1427 

2-3-1-4 0,1332 0,1292 0,1340 0,1332 0,1370 0,1407 0,1347 0,1422 

5-6-1-4 0,1237 0,1270 0,1365 0,1312 0,1367 0,1395 0,1382 0,1415 

3.13. táblázat. Fajlagos ellenállás mérésekor alkalmazott korrekciós tényezők 

Egy, a KBFI-Triász Kft.-nél végzett vizsgálatsorozat (Kovács és társai, 1995) során a víztar-

talom hatását vizsgálták a minta fajlagos ellenállás értékére. Ennek során 160 mm átmérőjű 

és 150 mm magas minták fajlagos ellenállását mérték 68 napon keresztül, végig 2 mA áram-

erősség mellett, így a mért ellenállás értékek csak a minta víztartalom-változásától (száradá-

sától) függtek. Ahhoz, hogy a víztartalom csökkenését száradás során meghatározhassák, a 

mérés során a hengerek végig egy-egy mérlegen álltak, így 5 gramm pontossággal meghatá-

rozható volt a tömeg, valamint belőle a víztartalom változása. 

A KBFI-Triász Kft. vizsgálatai szerint a mért víztartalom-csökkenés arányos mértékben be-

folyásolja a fajlagos ellenállás változását, azonban nagyjából 10%-os víztartalom érték alatt, 

a mért ellenállás jelentős növekedésnek indul. Alkalmam nyílt a vizsgált talajok fajlagos el-

lenállásának laboratóriumi körülmények között történő meghatározására, a vizsgálati beren-

dezést a 3.16. ábra mutatja be.  

 
3.16. ábra. Vizsgálataim során alkalmazott laboratóriumi  

fajlagos ellenállásmérés összeállítás 

Hogy az eredmények összevethetők legyenek, a különböző talajokat azonos víztartalom mel-

lett vizsgáltam, 21-22%-os víztartalom érték beállításával. Ezt az indokolta, hogy a mérés 

során alkalmazott dobozt a lehető legjobban ki kell tölteni talajjal, hiszen hézagosan bekészí-

tett mintában lévő levegőzárványok kedvezőtlenül befolyásolják az ellenállás értékét. Ennek 

érdekében olyan víztartalom mellett kellett vizsgálnom a talajokat, hogy azok jól kezelhetők, 
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de mégsem folyós állapotúak legyenek, mert abban az esetben viszont a víz ellenállása meg-

hamisítja a mérést. Ugyanakkor ebben a hiba lehetősége az, hogy a vizsgált talajok plasztikus 

és folyási határa széles skálán mozoghat, így míg egy talaj 21%-os víztartalommal képlékeny, 

egy másik már folyós, vagy épp sodorható állapotú is lehet. A lehető legpontosabb mérés 

érdekében a vizsgálathoz tartozó dobozt normál tömörítés mellett, a lehető legjobban ki kell 

tölteni talajjal, amit nagyban befolyásol a minta konzisztenciája. Ennek következtében a mé-

réseim során is eltérések adódtak.  

Különböző diszperzitási fokú minták fajlagos ellenállásának meghatározását végeztem el. A 

laboratóriumi vizsgálatok során a táp- és mérőelektródák 4 különböző elrendezésében végez-

tem méréseket, illetve minden egyes elrendezés során 4 mérés történt, így egy minta esetén 

összesen 16 adat állt rendelkezésemre, melyeknek, ha a minta homogénnek tekinthető, közel 

azonos értékűnek kell lennie.  

A vizsgálat első fázisa során a méréseket olyan nagyságú áramerősségek mellett végeztem, 

melyeket a vizsgált talaj „felvett”, ennek következtében 0,05-1,94 mA áramerősségek hatá-

sára 17,5-309,6 mV feszültséget mérhettem. Ennek eredménye a 3.17. ábrán látható tendencia. 

A későbbi vizsgálatok során az áramerősségeket fixálva végeztem a méréseket.   

A 3.17. ábrán különböző diszperzitási fokú talajok laboratóriumi körülmények között mért 

összesen 96 darab fajlagos ellenállás értékeinek alakulását mutatom be. A mintákat Tiszabura 

(T1-T5) és Zagyvarékas (Z1-Z2) közelében vett talajokból készítettem elő. Az ábra a diszper-

zitási fok és a fajlagos ellenállás értékének összefüggését mutatja. Ennek értelmében a 

„diszperzívebb” talajok kisebb, míg a nem diszperzív, vagy átmeneti talajok nagyobb fajlagos 

ellenállás értéket mutattak. Az ábra egyes oszlopai mutatják a 16 db mérési eredmény mini-

mumát, maximumát és átlagát, melyek mintánként kis eltérést mutatnak, így a mérési ered-

mények elfogadhatók.  

 
3.17. ábra. Különböző diszperzitás fokú talajok fajlagos ellenállás értékei 

Későbbi vizsgálati fázis során a talajokat jelentősen alacsonyabb, és egységesebb áramerős-

ség-viszonyok (0,1-0,2 mA) mellett vizsgáltam, aminek hatására alacsonyabb feszültségek és 

alacsonyabb fajlagos ellenállás értékeket tapasztaltam, azonban hasonló tendencia rajzolódott 



Nagy Gábor  Árvízvédelmi gátak diszperzitása 

[45] 
 

ki, mint az első vizsgálati fázis során. A különböző diszperzitási fokú talajok ellenállása elkü-

löníthető. A közel azonos (0,1-0,2 mA) áramerősségek mellett mért összesen 176 db mérési 

eredmény alapján a 3.14. táblázat diszperzitási kategóriánként a tapasztalt átlagos fajlagos 

ellenállás értékeket tartalmazza.  

Diszperzitási kategória 
Diszperzív 

(D1, D2) 

Átmeneti 

(ND4, ND3) 

Nem diszperzív 

(ND2, ND1) 

Fajlagos ellenállás [Ωm] 7,69 8,01 9,16 

3.14. táblázat. Talajok ellenállásmérése során tapasztalt átlagos fajlagos ellenállás értékek 

Összesen 32 talajminta fajlagos ellenállás értékének meghatározását végeztem el, mely így 

512 mérési eredménnyel szolgált. Az eredmények összevetése érdekében az áramerősségek-

kel korrigáltam a fajlagos ellenállás értékeket. A mérési eredmények alapján a következő meg-

állapításokat tettem: 

 A minta víztartalma, és vele együtt a konzisztenciája nagymértékben befolyásolja a 

mérést. A nem megfelelő tömörséggel bekészített minta esetén, a vizsgálat során a 

mérési eredmények jelentősen szórnak, így újbóli bekészítés után ismételten meg kell 

mérni az ellenállást. Ebből következően a talajban lévő tömörítési hiányból adódó pó-

rusok jelentősen befolyásolják a mérés eredményét. 

 A minta tömörítése nem hajtható végre, amennyiben a talajminta konzisztenciája nem 

teszi lehetővé a kézzel való bedolgozást. A berendezéshez tartozó műanyag dobozok 

oldalirányú kitérése jelentős tud lenni nagy energiájú tömörítés során, ami nem meg-

engedhető, ugyanis így az elektróda távolság is változik, mely a műszer kalibrálása 

során lett beállítva ezáltal meghamisítva a mérési eredményt. 

 A mérések során diszperzív és átmeneti talajok esetén átlagosan kevesebb, mint  

7,7 Ωm, míg nem diszperzív talajok esetén átlagosan közel 9,2 Ωm fajlagos ellenállás 

értéket mértem. 

Az eredmények összevethetősége szempontjából meghatároztam ugyanazon talajminta fajla-

gos ellenállás értékét különböző állapotban. Ennek során két karcagi mintacsoport meszes 

kezelésének hatását vizsgáltam a mért fajlagos ellenállásuk változásával. A vizsgálati ered-

ményeket a talajkezelésről szóló 4.3.3. fejezet mutatja be.   

A fajlagos ellenállás mérése alkalmazható diszperzív talajok jelenlétének kimutatására is. 

Több kutatás is foglakozott azzal, hogy geoelektromos hossz-szelvényeket vizsgáltak olyan 

töltésekben, ahol diszperzív talajok jelenléte kimutatható (3.18. ábra). A diszperzív talajok a 

talajt alkotó kolloid méretű szemcsék felületén és az éleken elhelyezkedő nagy mennyiségű 

kation miatt vizes oldatban jól vezetik az áramot. Helyszíni kísérletek kimutatták, hogy ez a 

tulajdonság földnedves, sőt szárazabb állapotban is igaz, így a diszperzív talajok jól kimutat-

hatók kereszt- és hosszirányban az árvízvédelmi töltésekből. Nem ritka így, hogy 1 Ωm-nél is 

kisebb az ellenállás. Laboratóriumi körülmények között azonban nehezen korreláltatható a 

minta fajlagos ellenállás értéke és a tűszúrásvizsgálat során kapott diszperzitás fok. Vélhetően 

az eltéréseket a víztartalomtól való függés okozhatja. A víz vezetőképessége miatt a minta 

víztartalma jelentősen befolyásolja a mérések eredményét. Az eredmények összehasonlítha-

tósága érdekében így érdemes lenne azonos víztartalom mellett vizsgálni a mintákat. A kü-

lönböző típusú kötött talajok azonban eltérő plasztikus határral rendelkeznek, aminek követ-

keztében, míg az egyik agyagminta egy adott víztartalom érték mellett folyós konzisztenciájú, 

és a vizsgálati dobozba jól beépíthető, addig egy másik agyagminta lehet még merev vagy 

kemény, aminek hatására a rendelkezésre álló helyet nem tudja tökéletesen kitölteni, a mintá-

ban maradt légzárványok pedig befolyásolják a mérés eredményét.  
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3.18. ábra. Geoelektromos hossz-szelvény diszperzív talajokkal (Nagy G., Nagy L., 2016) 

3.4.4 Fázisanalitikai vizsgálatok 

 

Sherard az ásványi összetétel alapján történő diszperzitási fok meghatározást is javasolta, így 

fázisanalitikai vizsgálatokat, röntgendiffrakciós (XRD) és differenciált termikus analízist 

(DTA) is végeztem.  

A röntgendiffrakciós vizsgálat során a púder finomságúra őrölt mintára röntgensugarakat irá-

nyítanak, és az hullámok interferenciája alapján a visszavert sugarakból, a mért intenzitásér-

tékekből, valamint azok helyéből (beesési szögéből) lehet következtethetni az összetételre. 

Minden egyes ásványnak adott, és csak arra az ásványra jellemző kristályrács távolsága van. 

Ennek alapján az egyes ásványszerkezetek ismeretében meghatározható a visszavert sugarak 

mérésével, hogy milyen ásványi összetétel jellemzi a mintát. A porított minta, melyből nagyon 

kis mennyiség (akár 5 gramm) is elegendő, minden irányban elhelyezkedő ásványszemcséket 

tartalmaz, ezért a róla visszavert röntgensugarak is reprezentatívnak tekinthetők (Kopecskó 

2002). A vizsgálat kimenetele az úgynevezett röntgen diffraktogram, melynek vízszintes ten-

gelye a röntgensugarak szögét, míg a függőleges tengely a visszavert sugár intenzitását mu-

tatja.  

A mérésekre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának 

Anyagvizsgáló Laboratóriumában volt lehetőségem. A mérés során PHILIPS PW 3710 

diffraktométert használtam, mely a következő paraméterek mellett működik: 

 generátor feszültség: 40 kV, 

 generátor áramerősség: 30 mA, 

 röntgencső anód: Cu, 

 hullámhossz (K Alpha 1): 1,54060 Å, 

 beépített monokromátor. 

A mért adatok feldolgozását és értékelését a PC-APD (Version 3.5) szoftver, továbbá a Total 

Access Diffraction Database PDF-2 (PLUS 42) adatbázis és adatbázis kezelő szoftver hasz-

nálata segítette. A 3.19. ábra mutatja be három minta vizsgálatának diagramját. 
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3.19. ábra. Diszperzív talajok XRD diagramja 

A röntgendiffrakciós mérés egy roncsolásmentes vizsgálat, mivel az előkészített mintát nem 

károsítják, ezért a DTA vizsgálatot végre lehet hajtani ugyanazokon a mintákon. A differen-

ciált termikus analízis - mint a nevében is benne van - két anyag termikus tulajdonságait ha-

sonlítja össze. A két anyag közül az egyik a vizsgálat tárgyát képező minta, a másik az össze-

hasonlítás céljából felhasznált, termikusan inaktív, ún. inert anyag (referencia minta, általában 

izzított kaolinit vagy őrölt korund, Al2O3). A berendezés tulajdonképpen egy szabályozható 

módon fűthető kemencéből, és ebben elhelyezve két mintatartóból áll. Mindkét mintatartóban 

egy-egy termoelem található, melyek feszültségéből következtethetünk a mintatartók hőmér-

sékletére. Az egyik mintatartóban általában inert, a hő hatására a vizsgált hőmérséklettarto-

mányon nem változó referencia anyagot helyeznek, a másik mintatartóba teszik a mérendő 

mintát (Kopecskó 2002). A kemencét felfűtve, a mérendő mintában lejátszódnak az előbbiek-

ben említett fizikai és kémiai folyamatok, melyek hőt termelnek vagy vonnak el a mintából. 

Ez a minta hőmérsékletének a felfűtés sebességénél gyorsabb vagy lassabb emelkedését 

okozza. A mérési tartomány általában szobahőmérséklettől 1000°C-ig terjed. Az inert anyag-

ban semmilyen változás nem tapasztalható a mérési tartományon belül. A mintában végbe-

menő hőmérséklet- és tömegváltozást 

mérjük az inert anyaghoz viszonyítva. 

Az eredményeket négy görbén ábrázol-

juk (3.20. ábra): 

 T görbe: hőmérséklet, 

 DTA görbe: differenciál 

termoanalízis, 

 TG görbe: termogravimetria, 

 DTG görbe: a TG görbe differenci-

álhányadosa  

(derivált termogravimetrikus 

görbe). 

Kilenc mintán végzett fázisanalitikai 

vizsgálataim eredményeit mutatja be a 

3.15. táblázat. Több szakirodalmi forrás 

is (Sherard, 1972; Szepessy, 1981; 

ICOLD, 1990; Carey, 2014) a 

diszperzív viselkedés kulcsának a szem-

3.20. ábra. Egy diszperzív talajminta DTA 

vizsgálat eredményei 
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csék töltésviszonyait és az összetételüket tartja. Az ásványi összetétel vizsgálatából így meg-

határozhatók a mintákon belüli domináns ásványi alkotók. 

Minta 
Diszp. 

fok 

Klorit 

[m%] 

Illit 

[m%] 

Montmoril-

lonit [m%] 

Összes 

agyagásvány 

[m%] 

Dolomit 

[m%] 

Kalcit 

[m%] 

Cibakháza 4, 

45+770 
D1 2-3 7-3 14-15 23-21 6 0 

Cibakháza 1, 

0,9-1,1 m 
D2 0-1 6-3 16-17 19-21 4 0 

Tiszabura 4 D2 0 1 5 6 1 0 

Tiszabura 5 D2 0 3-6 19-18 23-21 0-1 0 

Zagyvarékas 

2 
ND4 0-2 12-6 8-9 20-17 13 14 

Tiszabura 2 ND4 N/A N/A N/A 42-36 7 8 

Tiszabura 3 ND4 0-1 5-2 7-8 13-11 1 0 

Cibakháza 1, 

2,7-3,0 m 
ND3 0-1 7-4 15-16 22-21 2 2 

Tiszabura 1 ND3 0-2 12-5 12-13 24-23 12 13 

3.15. táblázat. Fázisanalitikai vizsgálatok eredményei 

A vizsgálatok során tapasztalt ásványi összetevők néhány fontos tulajdonsága kiemelve (Tö-

rök, 2007): 

 Világos színű kőzetalkotók; szilikátok: Kvarc (SiO2):  

Trigonális kristályrendszerű térhálós szilikát, amely a kőzetekben szabálytalan formájú 

(xenomorf) kristálycsomóként jelenik meg, tekintve, hogy késői kiválású ásvány. Ke-

ménysége 7, színe változó, de általában áttetsző szürkés, piszkosszürke színű. Kristálylap-

jain üvegfényű, friss törési felületén zsírfényű ásvány. Sűrűsége 2,65 g/cm3. Rosszul ha-

sad, törése egyenetlen, helyenként kagylós. Több kristályos változata és kristályformája 

ismert. 573°C felett már nem trigonális, hanem hexagonális kristályokat alkot. Ezt a mó-

dosulását β-kvarcnak, míg 573°C alatt stabil változatát a-kvarcnak nevezik. Tömeges 

megjelenésű a savanyú magmás kőzetekben. Az üledékes kőzetek közül a homokkő fő 

kőzetalkotója, de a hazai kavicsok anyagának nagy része is kvarc. 

 Agyagásványok; Az agyagásványok olyan rétegszilikátok, melyek tulajdonságait alapve-

tően a szilikátrétegek közötti távolság és a szilícium mellett előforduló egyéb elem hatá-

rozza meg. Az agyagásványok alumínium-magnézium hidroszilikátok, melyek alapkép-

lete:  

(Si4O10)
4-. 

Az általános képlet mutatja, hogy az agyagásványok, így az agyagszemcsék is kifelé ne-

gatív töltésűek, aminek következménye az 1.2. fejezetben tárgyalt tulajdonság, hogy a 

szemcsékhez kationok képesek kötődni. Az agyagásványok színe alapvetően fehér, de a 

természetben előfordulnak agyagok barna, vörös, szürke stb. színekben is, attól függően, 

hogy bennük milyen, kis százalékban jelen lévő szennyező található (vas-oxid, vas-oxi-

hidroxid, szerves agyag stb.). Nagyon fontos tulajdonságuk, hogy szemmel nem látható, 

sőt még optikai mikroszkóppal sem elemezhető apró, mikrométeres kristályokból állnak. 

Karcolási keménységük 1,5-2,5 közötti. Az agyagásványok leggyorsabb és pontos meg-

határozására a röntgendiffrakciós és a derivatográfos vizsgálatok kombinációja a legal-

kalmasabb. 
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Az illit K- és Al- tartalmú hidrocsillám jellegű agyagásvány, melynek alapesetben 10 Å 

a rácssíktávolsága. Kevert szerkezetű agyagásványnak is mondják, hiszen más agyagás-

vánnyal, például montmorillonittal keveredhet, azaz rácssíktávolsága ilyenkor eltér a 

tiszta illit 10 Å-ös rácssíktávolságától. A palás agyagoknak, az agyagpaláknak fontos kő-

zetalkotója, de üledékes eredetű agyagokban is előfordul.  

Mérnöki gyakorlatban a legveszélyesebb és egyben a leginkább használt agyagásvány a 

montmorillonit. A jellemző általános közelítő képlete  

(Na,Ca)(Al,Mg)2Si4O5(OH)2 nH2O, 

amelyben a nátrium és a kálcium aránya változhat, így megkülönböztetnek Ca- és Na- 

montmorillonitot. Ebben az ún. hármas rétegösszletű agyagásványban a rácssíktávolság 

az agyagásványok közül a legnagyobb, 12,5-19 Å, ami azt eredményezi, hogy a rétegközi 

térbe vízmolekulák (1-4 sornyi) könnyen beépülhetnek. A vízbeépüléssel a 

montmorillonit szerkezetű agyagásvány megduzzad, vízkilépéssel pedig összezsugoro-

dik, azaz a montmorillonit tartalmú agyag duzzadóképes. A magas montmorillonit tar-

talmú agyagokat összefoglaló néven bentonitnak nevezik. A montmorillonitnak másik 

fontos tulajdonsága az ioncserélő képessége. A Na+ és Ca2+ ionok általában az agyagszer-

kezetben lazán kötöttek, így más ionok beépülhetnek a helyükre.  

Fontos kiemelni, hogy a vizsgálataimból levont megállapítások csak diszperzív és átmeneti 

kategóriába tartozó talajok esetére vonatkoznak. A 3.11. ábra diszperzitási kategóriákba so-

rolja a talajokat Sherard elmélete alapján, azonban a diszperzív viselkedést szinte kizárólag a 

nátrium jelenlétének tulajdonítja a talaj szerkezetében. Az eljárás alapján egy talaj akkor lehet 

diszperzív, ha az összes oldott só legalább 60%-a nátrium. A fázisanalitikai vizsgálataim ered-

ményei alapján az alábbi megállapításokat tettem: 

 Agyagásványok közül a montmorilloniton kívül az illit és a klorit mellett földpátok (albit), 

muszkovit és szilikátok, valamint kvarc és olyan karbonátok, mint a dolomit vagy a kalcit 

jelenléte volt kimutatható.   

 A mérési eredményeim alapján a vizsgált hazai talajok estén nem tapasztalható jelentős 

nátriumion mennyiség a minták felépítésében, csupán a montmorillonit szerkezetében volt 

nagyobb mennyiségben kimutatható. Ez azonban magában hordozhatja a diszperzív visel-

kedés veszélyét, hiszen Carey (2014) alapján a kalcium és nátrium ionok aránya jelentős 

szerepet játszhat a diszperzív talajok esetén, amennyiben vegyesen találhatók meg, a na-

gyobb hidrátburkot kialakító nátrium felszakíthatja a kálcium kötéseit, instabillá változ-

tatva a szerkezetet. 

 A diszperzív talajok eredményei egy kivétellel hasonló összetételt mutattak, 14-19 tömeg-

százaléknyi montmorillonit és összességében 19-23 tömegszázaléknyi agyagásvány alko-

tót mutattak.  

 Érdekes tendenciát mutat a kalcit és a dolomit jelenléte. Az egyik legjobban kötődő, két 

vegyértékű kation a kálcium, ami a kalcit jellemző alkotója csak az átmeneti kategóriájú 

talajok esetén volt tapasztalható, míg a magnézium tartalmú dolomit a diszperzív kategó-

riájú minták esetén volt mérhető. Carey (2014) feltevése szerint a magnézium is diszperzív 

viselkedéshez vezet, ugyanis bár két vegyértékű, mint a kálcium, nagyobb az ionsugara, 

aminek következtében az agyagszemcséket jobban eltávolítja egymástól, mint teszi azt a 

kálcium. Ugyanezt a felvetést fogalmazza meg Premkumar és társai (2015) véleménye, 

mely a talajok kontakt erózióját a magnéziumban dús ásványi alkotók jelenlétéhez társítja. 
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3.5 Diszperzív talajok kimutatására javasolt vizsgálati program 

Szakirodalmi adatok és laboratóriumi vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a diszperzív 

viselkedésre hajlamos talajok jelenlétének kimutatása két esetben különösen fontos.  

1. Töltésépítés előtt, a tervezett töltésanyag előzetes vizsgálata során, amikor még beépí-

tés előtt meg kell határozni, hogy a töltésbe beépítve várható-e járatos erózióval tör-

ténő szemcsekimosódás.  

2. Meglévő töltésszakaszok felügyelete, helyszíni bejárása során tapasztalható diszperzív 

talajok jelenléte esetén.  

A második eset körülményesebbnek mondható. Nehezíti a feladatot egyrészt a töltés sokszor 

csak közelítőleg ismert összetétele, másrészt pedig a közel 4200 km hosszúságú töltés  

(Nagy L. 2010), mely a hazai vízfolyások mentén található. Mindez indokolja a töltések rész-

letes vizsgálatát ott, ahol számolni kell a diszperzív talajok jelenlétével.  

Fontos szempont volt, hogy a tervezői és kivitelezői gyakorlat szempontjából használható 

vizsgálati elveket állítsak fel. Több esetben is tapasztaltam, hogy hosszabb töltésszakaszok, 

több helyszín vizsgálatai során a helyszíni bejárás alapján kijelölt mintavételi pontok túlságo-

san sok töltés keresztmetszet vizsgálatát igénylik. A nagyszámú szelvény rengeteg talajminta 

vizsgálatát jelentené, amit (főként, ha károsodás okainak a megállapítása a feladat) jelentős 

laboratóriumi vizsgálat igényt is magával hoz. Ezen elv alapján olyan vizsgálatok és mérési 

módszerek alkalmazása célszerű, melyek az „egyszerűtől az összetett felé” elv alapján folya-

matosan csökkentve az elvégzendő vizsgálatok számát zárják ki a diszperzív viselkedés gya-

núja alól a talajmintákat.  

Tekintve, hogy a plaszticitási index nem mutat egyértelmű korrelációt a diszperzitási fokkal, 

véleményem szerint mégis a vizsgálatok első lépéseként a talajok azonosítását kell elvégezni, 

hiszen ahogy Szepessy (1981) is említi, a diszperzitási fok a kötött talajok jellemzője, ennek 

megfelelően a szemcsés és kötött talajok elkülönítése az első lépés. 

A 3.4.2. fejezetben bemutatott mérések eredményei alapján a Galli-féle mértékadó hézagté-

nyező meghatározását is alkalmasnak tartom a diszperzív talajok kimutatására. 

A fenti elvek megfontolásával, valamint a terepi és laboratóriumi méréseim során tapasztalt 

eredmények fényében a talajok diszperzitás szempontjából való értékeléséhez egy vizsgálati 

program követését javaslom, mely a következőképp épül fel: 

1. Helyszíni bejárás a diszperzív talajokhoz kapcsolható felszíni jelenségek monitorozá-

sával (felszíni repedések, károsodások felismerése). 

2. Geoelektromos szelvény készítése, a nem felfedezett, vagy jelenségek alapján feltéte-

lezett diszperzív talajok helyének kimutatására. 

3. Plaszticitási index meghatározása (kötött talajok, de jellemzően közepes és kövér agya-

gok sajátja a diszperzív viselkedés). 

4. Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározása, 𝑒𝑘 ≥ 3,50 esetén nem zárható ki a 

diszperzív viselkedés. 

5. Tűszúrásvizsgálat alapján történő diszperzitási fok meghatározása (D1, D2 kategória 

egyértelműen diszperzív talajra utal, ND4, ND3 kategória esetén további vizsgálat ja-

vasolt, ND2, ND1 besorolás a nem diszperzív viselkedést mutatja ki). 

6. Diszperzív talajok kimutatása esetén a talajkezelés érdekében az összetétel vizsgálata 

fázisanalitikai (XRD, DTA), vagy talajkémiai (pH, pNa) vizsgálatok alapján. 

Fontos kiemelni, hogy a javasolt vizsgálati program a helyszíni bejáráson tapasztalható káro-

sodások és jelenségek észlelésével kezdődik, azaz, hogy már a terepen észlelni kell a 
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diszperzív talajok jelenlétéhez köthető felszíni jelenségeket. A vizsgálati program egymásra 

épülő kísérletek elvégzését jelenti, melyek kimenetelének tükrében három lehetőség van: 

1. kizárható a diszperzív viselkedés, a talaj alkalmas töltésépítésre/nem áll fenn már meg-

lévő töltés esetén a diszperzív talajokra jellemző járatos erózió veszélye, 

2. nem zárható ki a diszperzív viselkedés, de a jelenség pontosabb ismerete érdekében 

további vizsgálat javasolt, 

3. kimutatható a diszperzív viselkedés, a talaj minősítése elvégezhető. 

A fentieknek megfelelően egy, az általam javasolt, diszperzív talajok kimutatására szolgáló 

vizsgálati programot, és a hozzá kapcsolódó döntési lépéseket tartalmazó folyamatábrát álla-

pítottam meg, mely a 3.21. ábrán látható. 

 
3.21. ábra. A javasolt vizsgálati program felépítése 
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4 DISZPERZÍV TALAJOK TULAJDONSÁGAINAK JAVÍTÁSA  

Vízépítési földművek esetében Magyarországon az állékonysági problémák nagy része nem 

statikai eredetű. Leggyakrabban a károsodások fő forrása a vízterheléssel áll kapcsolatban, és 

a víz, a töltés és az altalaj kölcsönhatásaira vezethető vissza. A károsodások okai két fő cso-

portba sorolhatók ilyen szempontból (Nagy L., 2000): 

 az altalaj rétegződése és annak összetétele,  

 a töltés anyagi összetétele és annak építési módja. 

Miután kísérletileg kimutatásra került a diszperzív talajok jelenléte: 

1. töltésanyag kiválasztásakor eldönthető, hogy a talaj felhasználható-e, illetve kedvezőt-

len viselkedés esetén tervezhető a kezelése; 

2. meglévő töltés anyagának vizsgálata esetén intézkedés tehető a diszperzív viselkedés-

ből adódó eróziós probléma kezelésére, megelőzésére. 

Amennyiben egy töltésépítés anyagnyerőhelyének diszperzitás szempontjából történő vizsgá-

lata szükséges, az MSZ EN 1997-2:2008 lehetőségei alapján elvégezhető a diszperzitási fok 

meghatározása. Nagyszámú minta esetén hasznos lehet a 3.5. fejezetben leírt vizsgálati prog-

ram alkalmazása, mely az „egyszerűbb” elővizsgálatok segítségével szűkíti azon talajminták 

számát, melyek diszperzív viselkedés szempontjából vizsgálandók. 

Már meglévő töltésben kimutatott diszperzív talaj jelenléte esetén a legfontosabb, hogy a víz-

oldal és a mentett oldal között kialakuló szivárgás, illetve a geometria és lefolyási viszonyok-

ból adódóan a csapadék se érinthesse a diszperzív réteget/rétegeket, hiszen ez előidézheti a 

töltésanyag kimosódását. Ennek megfelelően olyan beavatkozások szükségesek, melyek 

 vagy eltávolítják a kritikus rétegeket, 

 vagy a talaj diszperzív tulajdonságát változtatják meg, 

 vagy olyan szerkezetek, anyagok beépítése szükséges, melyek elvezetik, vagy távol 

tartják a szivárgó vizet úgy, hogy az ne kerüljön kapcsolatba a diszperzív viselkedésre 

hajlamos talajrétegekkel. 

A diszperzív tulajdonságú réteg vagy rétegek eltávolítása eredményezi a legnagyobb bizton-

ságot, de az eljárás jelentős költséggel és anyagmozgatási, deponálási igénnyel jár, ennek 

megfelelően legtöbb esetben nem a leggazdaságosabb megoldás. Meglévő töltés esetén a biz-

tonságot a vízoldali rézsű és a korona alatti réteg átkeverésével, a talaj javításával lehet meg-

oldani (4.1. ábra). 

 
4.1. ábra. Töltés átkeverése 

Kiegészítő szerkezet beépítésekor, a tervezés kiindulási paramétere a diszperzív rétegek ki-

terjedésének pontos ismerete. Fő szempont a szivárgási úthosszat befolyásoló megoldások 

esetén a víz távoltartása e rétegektől (4.2. ábra).  
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Több példa is mutatja, hogy burkolatlan gátkorona esetén könnyen keletkeznek száradási re-

pedések. A koronán való gépjármű közlekedés egyik velejárója a nyomvályú. Ebben a kismé-

retű „vágatban” a gátkoronán össze tud gyűlni és meg tud állni a víz, ami elősegíti azt, hogy 

az eróziós járatok kialakuljanak, és a töltés belseje felé bővülhessenek. Ennek megfelelően a 

korona burkolása a diszperzív talajok okozta tönkremenetel egy megelőzési módja lehet, meg-

gátolva a repedések kialakulását és ezzel a víz töltésbe való bejutását. 

 
4.2. ábra. Kiegészítő szerkezet a szivárgási úthossz megnövelésére 

4.1 A talajkezelés történeti áttekintése 

Diszperzív talajokkal kapcsolatos nemzetközi irodalomban fellelhető vizsgálatok már a XX. 

század közepén is zajlottak, többféle kezelési lehetőségről is van adat. A kutatások nagy része 

a talajszemcsék töltésviszonyai és a pórusvízben lévő sók kapcsolatából indul ki. A talajjal 

kölcsönhatásba kerülő víz sótartalmának szerepére mások is felhívták a figyelmet (Sherard, 

1976, ICOLD, 1990, Carey, 2014), melyet leginkább a diszperzív viselkedés kimutatására 

szolgáló vizsgálatok fogalmaznak meg. 

Galli (1970) hangsúlyozta, hogy az általa javasolt vizsgálathoz olyan folyó- vagy talajvizet 

kell használni, amilyennel a földmű a valóságban találkozni fog. Sherard (1976) és 

Arulanandan (1978) a desztillált víz alkalmazását azzal indokolja, véleményük szerint az felel 

meg leginkább a friss esővíznek, de még inkább az olvadó hólének.  

Sherard és társai (1972) alapján az erősen diszperz talajhoz 1-2 m% kalcium-hidroxidot (oltott 

meszet) kell keverni. Ahol a csapadékvíz által rendszeresen károsított gát koronáját és rézsűit 

25-30 cm így kezelt réteggel terítették le, az esővíz okozta erózió megszűnt, a rézsűt gyepesí-

teni is lehetett, és ez a réteg a mélyebb talajt is megvédte a száradási repedésektől.  

A Soil Conservation Service (SCS) számos gátat épített 6-12 méteres töltésmagassággal olyan 

területen, amelyet az amerikai „badlands” jelenléte jellemez. 95%-os tömörségi fok feletti tö-

mörítési munka mellett kivitelezték a gátakat, és olyan technológiával építették, mely számos 

esetben megfelelt már a kor hasonló méretű műtárgyainál. Később esőzés hatására függőleges 

repedések jelentek meg, akár 1 méter mélységig, melyek aztán kifutottak a rézsűre, majdnem 

vízszintesen érkezve. Megvizsgálva a talajokat, magas finomrész-tartalmat, alacsony 

Atterberg határokat és kis mennyiségű oldott sómennyiséget tapasztaltak, mely magas kicse-

rélhető kalciummennyiséget (CEC) eredményezett. Megoldásnak a felszínen oltott mész terí-

tését, valamint felszínt védő homokos kavics paplant alakítottak ki, összesen 18 inch (kb. 46 

cm) vastagságban. A mésszel való keverés során 1 m% adagolás mellett már megszűntethető 

volt a diszperzitás mértéke, ennek ellenére 2 m% adagolást javasolna a változékonyság miatt. 

SCS javaslata alapján 2,5-3 m% adagolás szükséges a diszperzív tulajdonság megszűntetésé-

hez.  

Nemzetközi példák mutatják, hogy minél szélesebb körben vizsgálták a diszperzív talajokkal 

kapcsolatos problémákat, annál több kutatás foglalkozott a talajok kezelésével is. Számos 

irányba el lehet indulni a hozzáadható anyag megválasztásakor. Gyakori a cement (Vakili és 
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társai, 2013a, 2013b, 2015, Umesh és társai, 2009, 2011, Pakbaz, Alipour, 2012) vagy mész 

(Savas, 2015, Bell, Maud, 1994) alapú adalékanyagok választása. Érdemes azonban megje-

gyezni, hogy olyan anyagok alkalmazása is előfordul, mint az úgynevezett ZELIAC, amely 

egy késztermék, ami többek között zeolit, mészkő, portland cement porított elegyéből áll 

(Vakili és társai, 2016), vagy Indraratana és társai, (2012), akik polimerek alkalmazását vizs-

gálták. A szakirodalmi adatok és a hazai tapasztalatok alapján a 4.1. táblázat foglalja össze a 

fontosabb, diszperzív talajok kezelésére alkalmazott anyagokat. 

Forrás Felhasznált anyag Ellenőrzési mód 
Adagolás 

(m%) 

Ouhadi, Goodarzi 

(2006) 

Timsó 

 Al2(SO4) 
3

∙ 18H2O 

Kettős hidrometrálás, 

röntgendiffrakció  
1,5-3,0 

Turkoz és társai 

(2014) 
MgCl2 

Tűszúrásvizsgálat, 

röntgendiffrakció 
7,0-9,0 

Goodarzi, Salimi 

(2015) 

Kohósalak  

(GBFS, BOFS)* 
Kettős hidrometrálás 5,0-15,0 

Bell, Maud (1994) Oltott mész, Ca(OH)2 N/A 3,0-4,0 

Elgers (1985) Gipsz, CaSO4 ∙ 2H2O N/A 2,0 

Vakili és társai 

(2015) 
ZELIAC 

Tűszúrásvizsgálat, 

röntgendiffrakció 
8,0 

*:Granulated Blast Furnace Slag, Basic Oxygen Furnace Slag 

4.1. táblázat. Korábbi tapasztalatok diszperzív talajok kezelésével 

Az egyes anyagok felhasználási tapasztalatai alapján a következőket állapítottam meg: 

 Timsó (KAl(SO4)2·12H2O) alkalmazása során 0,5-0,8 m% adagolás mellett tapasztal-

ták a diszperzív viselkedés megszűnését. A kezelendő talaj tekintetében azt állapítot-

ták meg, hogy minél nagyobb a plaszticitási index (IP) értéke, annál nagyobb mennyi-

ségben való adagolás volt szükséges a nem diszperzív minősítéshez (Ouhadi, 

Goodarzi, 2006). 

 Magnézium klorid adagolásával a talaj Atterberg határai (wP és wL) közel azonos mér-

tékben csökkentek (Turkoz és társai, 2014).  

 Kohósalakkal történő kezelés során viszonylag nagy mennyiség (akár 10-15 m%) 

szükséges a diszperzív viselkedés kezeléséhez (Goodarzi, Salimi, 2015).  

 Meszes kezeléssel csökkenthető a talajok belső eróziós hajlama (Bell, Maud, 1994). 

A módszerek közös jellemzője, hogy a szemcsék közti töltésviszonyok irányából közelítik 

meg a talajkezelés kérdését. Azaz, hogy a szemcsék közti összetartás, a szemcsék és a köztük 

lévő vízben található ionok kapcsolatának következtében gyenge. 

A talajok kezelése a szilárdsági tulajdonságok javítására Magyarországon már nem számít új 

keletű eljárásnak. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a nemzetközi irodalomban javasolt, a 

diszperzív talajok kezelésére alkalmazott módszerek hazai alkalmazása azonban még nem jel-

lemző. Mindezek alapján vizsgálataim egyik célja az is volt, hogy a külföldi tapasztalatokkal 

összevessem a talajkezelés eredményességét a hazai diszperzív talajokra való hatásuk alapján.  

4.2 Meszes talajkezelés 

A diszperzív talajokkal kapcsolatos vizsgálataim során a diszperzitás fok meghatározása után, 

amennyiben a diszperzív viselkedés kimutatható volt, a talajok meszes kezelését is elvégez-

tem. Területileg a már korábban említett, Tisza-völgy térségéből származó mintákat vizsgál-

tam. Minden egyes minta esetén elsőként a geotechnikai azonosítás volt az első feladat, majd 

a diszperzitási fokuk meghatározása.  
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A talajkezelés oltott mésszel való kivitelezése kémiai folyamatok lejátszódását hozza magával 

a talajmintában, mely annak erózióra való hajlamát csökkenti. A lejátszódó folyamatok 

(Szendefy, 2009): 

 kation csere, 

 puccolán-reakció, 

 karbonátosodás. 

4.2.1 Kation csere 

A talajkolloidok inhomogén diszperz rendszerek, azonban valójában a valódi oldat és a durva 

diszperz rendszer határán helyezkednek el. A talajok esetére nézve a 2000 nm átmérőhatár 

jelenti a kolloid rendszer felső határát, ami geotechnikai azonosítás szempontjából az agyag 

talajok felső határával egyezik meg. A diszperzív viselkedés a kötött talajok jellemzője, így 

jó közelítéssel alkalmazható a kolloid oldat elmélete a diszperzív talajokra nézve. A talajban 

lévő adszorbeált kationok közül a leggyakrabban előfordulók a következők: 

Lúgos kémhatást okozó: 

1. Ca2+, Mg2+, Na+ 

Savas kémhatást okozó: 

2. H+ (ill. H3O
+), Al3+. 

Talajkezelés során a bevitt kezelőanyag lép reakcióba a talajszemcsékkel, hogy ez által a talaj 

szerkezete stabilabbá váljon. Ennek egyik módja a kation csere, amikor is a rendszerbe bevitt 

kation többlet cserélődik ki a már adszorbeált kationokkal. Kémiailag ezt az segíti elő, hogy 

a nagyobb vegyértékű kation adszorpciós képessége nagyobb, azonos vegyértékű ionok esetén 

a kevésbé hidratált kation képes erősebb kötődésre. A kation cserét a liotóp (adszorpciós affi-

nitási) sor határozza meg: 

𝐹𝑒3+ > 𝐴𝑙3+ > 𝐶𝑎2+ > 𝑀𝑔2+ > 𝐾+ > 𝑁𝐻4
+ > 𝑁𝑎+. 

Sherard (1976) és többek (ICOLD, 1990, Carey, 2014) elmélete alapján számos anyag közül 

választhatunk a talajkezelés tervezésekor, véleményük szerint a diszperzív talajok főként 

gyengén kötött nátriumból állnak, így nála erősebben kötődő iont kell csupán alkalmazni. Me-

szes talajkezelés esetén az oltott mész Ca(OH)2 adagolásával két vegyértékű kationt juttatunk 

a rendszerbe, mely képes kicserélni a szemcsék felületén adszorbeált nátriumot.  

Ennek egyik legfontosabb eredménye, hogy csökken a szemcsék felületén adszorbeálódott víz 

mennyisége (vagyis a vízburok), ami így azt eredményezheti, hogy a talajszemcsék közelebb 

helyezkedhetnek el egymáshoz képest, erősebb kötéseket kialakítva, továbbá, hogy a két 

vegyértékű kalciumion mindkét szomszédos szemcséhez képes kapcsolódni, míg a nátrium 

csak az egyikhez (Carey, 2014), alakítva így ki stabilabb talajszerkezetet.  

Több kutatás (Terrel és társai, 1979, Szendefy, 2009) is kimutatta, hogy a talajhoz kevert mész 

hatására a megnövekedett kalciumion koncentráció miatt a negatív töltésű talajszemcse fel-

színhez kapcsolódó pozitív kalcium kationok miatt több szemcse kapcsolódik össze, aggregá-

tumok jönnek létre. 

4.2.2 Puccolán-reakció 

A kalciumion lúgossá teszi a talajt. Ennek egyik jele, hogy a pH értéke megnő. A lúgosodással 

együtt jár az agyagásványokból történő szilícium kioldódás, míg kristályos és amorf ásvá-

nyokban szabad alumínium és szilícium található, melyek aztán kalcium-szilikát hidrátokat 

(CSH) és kalcium-aluminát hidrátokat (CAH) eredményeznek. Ezek idővel megszilárdulnak, 

és talajszemcséket cementálva ragasztják össze, ezt nevezik puccolán-reakciónak (Szendefy, 

2009). 
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4.2.3 Karbonátosodás 

Az oltott mész (Ca(OH)2) a levegő szén-dioxidja hatására karbonátosodik, aminek következ-

tében mészkő képződés indulhat be. A talajstabilizálás során a talaj tulajdonságainak kedvező 

irányba történő változása a karbonátosodástól függetlenül is lejátszódik (Clare, Cruchley, 

1957; Diamond, Kinter, 1965). 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3. (12) 

4.3 Diszperzív talajok kezelése oltott mésszel 

A talajkezelési lehetőségek közül irodalmi adatok alapján a mésszel történő kezelés mondható 

mind gazdaságossági (a lehető legkevesebb hozzáadott anyag), mind megbízhatósági szem-

pontból (Ouhadi, Goodarzi, 2006, Dascal, Hurtubise, 1977, Carey, 2014) a legjobb választás-

nak. A kezelés során oltott meszet, illetve a mészhidrátot alkalmaztam. A mészkövet (CaCO3) 

magas hőfokon égetik, minek eredménye az égetett mész (CaO), és szén-dioxid (CO2). Az 

égetett mész már önmagában gyakran felhasznált alapanyag, oltott (Ca(OH)2) állapota pedig 

építőanyagként használt, cementek, habarcsok esetében.  

4.3.1 A minták előkészítése 

Talajkezelési vizsgálatok során törekedtem arra, hogy a 3. fejezetben bemutatott laboratóriumi 

vizsgálati módszerek közül a lehető legtöbbet elvégezhessem a különböző mérési eljárások 

összehasonlíthatósága szempontjából. A vizsgálataim során többnyire olyan talajjal dolgoz-

tam, mely esetén magam vettem a mintát is, de több esetben is csak fúrásokból kapott zavart, 

víztartalmi minta állt rendelkezésemre. Ennek következményeként nem volt lehetőségem 

minden esetben az összes, 3. fejezetben leírt laboratóriumi vizsgálatot elvégezni az összes 

mintán. Amennyiben elegendő mennyiségű mintát tudtam venni, az alábbi módon végeztem 

a talajok előkészítését: 

 Az oltott mésszel való kezeléshez a talajokat szárítószekrényben 105°C-on tömegál-

landóságig szárítottam.  

 2000 g tömegű, szárítás utáni rögöket száraz állapotban, mozsárban összetörtem, hogy 

ne maradjanak benne 2 mm-nél nagyobb rögök. A száraz talajtömeghez a természetes 

víztartalomnak megfelelő vízmennyiséget (20-22%) adtam és az adott kezelési lépcső-

nek megfelelő, a minta száraz tömegéhez megállapított mennyiségű, oltott meszet ada-

goltam és a keveréket kézi keveréssel homogenizáltam. 

 A keverést követően javasolt 48 órán keresztül pihentettem a mintákat, hogy a hozzá-

adott mész hatása kialakulhasson, majd végrehajtottam a tűszúrásvizsgálatot, hogy a 

kezelés hatását ellenőrizhessem.  

4.3.2 Vizsgálati eredmények 

A meszes talajkezelést és rajta keresztül a diszperzív viselkedés változásait összesen négy 

mintacsoporton vizsgáltam. A négy mintacsoportból hármat (Berettyó, Karcag I és II) oltott 

mésszel, míg egyet (Tisza menti anyagnyerőhely) mészhidráttal (porított mésszel) kezeltem.  

A Berettyó töltésszakasz vizsgálata során három szelvényből összesen hat tűszúrásvizsgálatot 

készítettem, melynek eredménye alapján mindegyik minta D2 diszperzív kategóriájúnak mi-

nősült. Mivel a diszperzív tulajdonság így kimutatható, a töltésszakasz állékonysága érdeké-

ben a talaj kezelése szükséges. A meszes kezelést 1,0-5,0 m% között állapítottam meg, mivel 

ez az intervallum a legtöbb nemzetközi irodalmi adat alapján elég a diszperzív viselkedés 

megszűntetéséhez. A mérés során 4,0 m% oltott mész adagolása esetén már nem diszperzív 

(ND1) besorolás adódott (4.2. táblázat). A diszperzív tulajdonság csökkenésével párhuzamo-

san tendenciát tapasztaltam a minta plaszticitásában, a folyási és sodrási határ változásában. 
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A vizsgálatok során tapasztaltam, hogy a mész hozzáadásával a talajminták diszperzitási ka-

tegóriája a D1, D2 „diszperzív”-től a mészmennyiség növelésével tolódott az ND4, ND3 „át-

meneti”, majd ND2, ND1 „nem diszperzív” kategória felé. A vizsgált talajhoz 4,0 m%-ban 

adagolva az oltott meszet már elérhető volt az ND1 kategória, így e talaj esetén ezt az adago-

lási arányt javaslom annak érdekében, hogy a diszperzív tulajdonságot kezeljük (4.2. táblázat). 

A diszperzív viselkedés vizsgálatával párhuzamosan meghatároztam a minták plaszticitási in-

dexét. A minták Atterberg határai tükrözik Bell és Maud (1994) véleményét, miszerint a me-

szes kezelés hatására az agyagok „soványodnak”, a mésztartalom növelésével csökkent a 

plaszticitási index értéke, ez alól egy minta volt a kivétel (az 1,0 m%-ban adagolt mésszel 

kezelt), azonban a többi mérési eredmény így is kimutatta a tendenciát. 

Vizsgált 

terület 

Hozzá-

adott 

mész 

[m%] 

Sodrási 

határ  

(wp [%]) 

Folyási  

határ 

(wL [%]) 

Plasztici-

tási index 

(IP [%]) 

Megnevezés Diszp. fok 

B
er

et
ty

ó
 

1
3
+

8
0
0
 t

k
m

. 

0,0 19,5 48,7 29,2 
közepes 

agyag 
D2/D2 

1,0 20,7 63,4 42,7 kövér agyag D2/D2 

2,0 24,0 52,8 28,8 
közepes 

agyag 
ND4/ND4 

3,0 25,2 50,3 25,1 
közepes 

agyag 
ND3/ND3 

4,0 28,5 51,9 23,4 
közepes 

agyag 
ND1/ND1 

5,0 29,3 51,5 22,2 
közepes 

agyag 
ND1/ND1 

4.2. táblázat. Berettyó 13+800 tkm. talajminta meszes kezelése 

A karcagi mintacsoport esetén elégséges mennyiségű anyagot tudtam a helyszínen venni, 

hogy a kezelést pontosabban el tudjam végezni. A mérés két lépcsőben zajlott, először a Kar-

cag I-es csoport mintáihoz 2,5; 4; 6; 8 tömegszázalékban oltott meszet adagoltam, majd újbóli 

mérések (tűszúrásvizsgálat, plaszticitási index) alapján vizsgáltam, hogyan változtatja meg a 

hozzáadott mész a talaj diszperzív tulajdonságát (4.3. táblázat).  

Vizsgált 

terület 

Hozzá-

adott 

mész 

[m%] 

Sodrási 

határ  

(wp [%]) 

Folyási 

határ  

(wL [%]) 

Plasztici-

tási index 

(IP [%]) 

Megnevezés Diszp. fok 

K
ar

ca
g
 I

. 

0,0 19,3 48,7 29,4 
közepes 

agyag 
D2/D2 

2,5 22,0 67,0 45,0 kövér agyag ND1/ND1 

4,0 23,9 54,2 30,3 kövér agyag ND1/ND1 

6,0 22,1 40,8 18,7 
sovány 

agyag 
ND1/ND1* 

8,0 23,0 38,6 15,6 
sovány 

agyag 
ND1/ND1* 

*: A tűszúrásvizsgálat a tömör talajszerkezet miatt nem volt elvégezhető. 

4.3. táblázat. Karcag I. mintacsoport meszes kezelésének eredményei.  

Az eredmények tükrében a Karcag II-es csoporton a 0,0-2,5 m% közötti intervallum vizsgá-

latát is elvégeztem, melynek eredményeit a 4.4. táblázat tartalmazza. Ekkor már jóval fino-

mabb átmenet volt tapasztalható a D2 diszperzív és az ND1 nem diszperzív kategóriák között, 
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valamint a plaszticitási index értéke is összevág a Karcag I-es csoportnál tapasztalhatóval, 

ezen a tartományon a hozzáadott oltott mész az agyagot kissé „kövérebbé” tette, a plaszticitási 

index értéke nőtt, míg a mésztartalom további növelésével elkezdett a nemzetközi irodalmi 

adatoknak megfelelően csökkenni. A finomított adagolásnak köszönhetően a Karcag II-es 

csoport esetén jobban látszik, hogy e talaj esetén mekkora mennyiségű mész adagolása ele-

gendő ahhoz, hogy a diszperzív tulajdonság megszűnjön. 

Vizsgált 

terület 

Hozzá-

adott 

mész 

[m%] 

Sodrási 

határ 

(wp [%]) 

Folyási  

határ  

(wL [%]) 

Plasztici-

tási index 

(IP [%]) 

Megnevezés Diszp. fok 

K
ar

ca
g
 I

I.
 

0,0 17,8 47,8 30,0 kövér agyag D2/D2 

1,0 27,2 63,5 36,3 kövér agyag ND4/ND4 

1,5 30,0 68,9 38,9 kövér agyag ND3/ND2 

2,0 30,3 64,1 33,8 kövér agyag ND1/ND1 

2,5 31,1 59,4 28,3 
közepes 

agyag 
ND1/ND1 

4.4. táblázat. Karcag II. mintacsoport meszes kezelésének eredményei 

Korábbi tapasztalatok (Szendefy, 2013) kimutatták, hogy meszes kezelés hatására a talajok 

plaszticitási indexe megváltozik. Ez annak eredménye, hogy a meszes kezelés hatására meg-

indul az aggregálódás. A mész kötőanyagként viselkedik a vizes talajszuszpenzióban, össze-

tapasztva a szemcséket, aggregátumokat hoz létre, melyek már kötőanyaggal kapcsolódnak 

egymáshoz, így ellenállóbbak a víz erodáló hatásával szemben. Ezzel együtt jelentkezik az, 

hogy az aggregátumok megváltoztatják a talaj szemszerkezetét, aminek hatására a talaj szem-

eloszlása a szemcsés talajok irányába tolódik.  A meszes kezelés után a talajminták azonosí-

tását újfent elvégezve a 4.3. ábrán látható tendenciát tapasztaltam. A mésztartalom növekedé-

sével a sodrási és folyási határhoz tartozó görbék „összetartanak”, tehát a különbségük, a 

plaszticitási index csökken. Ilyen módon hasonló tendencia tapasztalható a diszperzív talajok 

kezelésekor, mint azt a „hagyományos” talajkezelés eredményezett. 

 
4.3. ábra. Atterberg határok változása a meszes kezelés hatására 

A plaszticitási index és a hozzáadott mésztartalom kapcsolatát mutatja a 4.4. ábra. A 4.4. ábrán 

látható a meszes kezelés egyik hatása, a kötött talaj szemcsésebb lesz, aggregátumok alakul-

nak ki, melyet már a laboratóriumi vizsgálatok során is tapasztalhattam. 
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4.4. ábra. 6,0%-os (balra) és 8,0%-os (jobbra) oltott mész adagolással készült minták 

Érdemes megjegyezni, hogy a meszes kezelés hatására a három csoport plaszticitási indexé-

nek változása hasonló tendenciát követ. Feltehetőleg az egyes talajok esetén a diszperzív vi-

selkedés megszűntetéséhez szükséges hozzáadott mész mennyisége a plaszticitási index csök-

kenésével együtt csökken. Ennek egyik következménye a 4.5. ábrán látható zöld szaggatott 

vonal, mellyel a mérési eredmények tapasztalatai alapján a diszperzív és átmeneti viselkedés 

határát állapítottam meg.  

A kezeletlen, diszperzív kötött talaj feltételezéséből kiindulva a határoló vonal 20%-os plasz-

ticitási indextől indul, mely a közepes agyagok kategóriájának alsó határa, majd magasabb IP 

érték esetén nagyobb mennyiségű oltott mész adagolása szükséges a diszperzív viselkedés 

megszűntetéséhez. Ahogy nő a hozzáadott mész mennyisége, úgy csökken a diszperzitás mér-

téke, és a talaj plaszticitási indexe is. Továbbá, azon diszperzív talajok esetén, melyek plasz-

ticitási indexe nagyobb, több hozzáadott mészre van szükség a diszperzív viselkedés meg-

szűntetéséhez.  

 
4.5. ábra. A minták Atterberg határainak változása a meszes talajkezelés hatására 

4.3.3 Kontroll mérések 

A meszes kezelés eredményeinek igazolására kontroll mérésként elvégeztem a Galli-féle mér-

tékadó hézagtényező meghatározását. A meszes kezelés hatására a talajszerkezet olyan meg-

változása volt várható, mely hatására a szemcsék vizes közegben nem távolodnak el egymás-

tól jelentősen, azaz a 48 órás ülepítés végén tapasztalható térfogat kisebb lesz, mint a kezelet-

len minták esetén, a szemcsék közti taszítás nem jelentkezik akkora mértékben, mint a talaj 
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eredeti állapotában. A vizsgálati eredményeket a 4.5. táblázat tartalmazza. A Berettyó 13+800 

szelvény mintáin is látható a mértékadó hézagtényező csökkenése a hozzáadott mész meny-

nyiségének növekedésével, azonban a karcagi minták esetén jelentősebb volt a változás.  

Karcag I Karcag II Mértékadó hézagtényező (ek) 

0,0% hozzáadott mész 0,0% hozzáadott mész 7,50 (szétfolyó)/4,62 (fellazuló) 

- 1,0 % hozzáadott mész 4,17 (fellazuló) 

- 1,5 % hozzáadott mész 4,08 (fellazuló) 

- 2,0 % hozzáadott mész 3,99 (fellazuló) 

2,5 % hozzáadott mész 2,5 % hozzáadott mész 4,27 (fellazuló)/3,90 (fellazuló) 

4,0 % hozzáadott mész - 3,50 (vízálló) 

6,0 % hozzáadott mész - 3,08 (vízálló) 

8,0 % hozzáadott mész - 2,82 (vízálló) 

Berettyó 13+800 Mértékadó hézagtényező (ek) 

1,0 % hozzáadott mész 3,93 (fellazuló) 

2,0 % hozzáadott mész 3,93 (fellazuló) 

3,0 % hozzáadott mész 3,59 (fellazuló) 

4,0 % hozzáadott mész 3,50 (fellazuló) 

5,0 % hozzáadott mész 3,50 (fellazuló) 

Tisza hullámtér Mértékadó hézagtényező (ek) 

1,0 % hozzáadott mész 4,75 (fellazuló) 

1,5 % hozzáadott mész 4,20 (fellazuló) 

2,0 % hozzáadott mész 4,05 (fellazuló) 

2,5 % hozzáadott mész 3,50 (vízálló) 

3,0 % hozzáadott mész 3,20 (vízálló) 

4,0 % hozzáadott mész 3,00 (vízálló) 

4.5. táblázat. Mértékadó hézagtényező értékek kezelés hatása után 

Az első mintacsoport esetén végzett, viszonylag nagy mennyiségű mésszel kezelt minták ér-

tékein jól látszik, hogy a kezelés hatására a tapasztalt üledék térfogatok csökkennek, 4,0 m% 

adagolás mellett már „vízálló” kategóriába esik a talajminta. A második karcagi mintacsoport 

esetén, a szűkebb tartományon végzett méréseim nem eredményeztek nagymértékű változást, 

azonban a mértékadó hézagtényező értékének csökkenését így is tapasztaltam. 

A 4.6. ábrán látható tendencia a meszes kezelés következtében létrejövő kation csere hatását 

szemlélteti. A talajkolloid felületén kicserélt kalcium ionok következtében a talajszerkezet 

flokkulál, a mért ülepedési térfogatok ennek megfelelően változnak.  

 
4. 6. ábra. Mésszel kezelt talajminták ülepedési térfogatai 
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A meszes talajkezelések eredményeit mutatja be a 4.7. ábra, ami tendenciát mutat a mintához 

kevert mész mennyisége és a Galli-féle mértékadó hézagtényező értéke között.  

A nemzetközi irodalom által alkalmazott (Bell, Maud, 1994; Ouhadi, Goodarzi, 2006, Ouhadi 

és társai, 2012) mésszel történő kezelés a diszperzív talajok esetén alkalmazható módszer. A 

kedvezőtlen viselkedés megszűntetéséhez talajonként meghatározható a szükséges adago-

landó mész mennyisége. 

 
4.7. ábra. Meszes kezelés hatása a mértékadó hézagtényező értékére 

A laboratóriumi körülmények között történő fajlagos ellenállás mérése a talajok eltérő plasz-

tikussága miatt nehezen összehasonlítható. Ugyanazon talaj különböző hozzáadott mész-

mennyiség melletti vizsgálata viszont vélhetően összevethető eredményeket ad.  

A méréseim során a KBFI-Triász Kft. e célra kifejlesztett mérődobozait használtam, melyekre 

4 elrendezésben rákötve az elektródákat összesen 16 db mérést hajtottam végre mintánként. 

A vizsgálat során a víztartalom értékét minden esetben 21%-ra állítottam be. Ezen a víztar-

talmi érték a talajminta konzisztenciája lehetővé tette, hogy a minta a dobozba bedolgozható 

legyen. A vizsgálati eredményeket a 4.6. táblázat és 4.8. ábra mutatja be.  

A táblázatos értékek mutatják, hogy a kezdeti diszperzív talajok fajlagos ellenállás értéke 

7,38-8,00 Ωm-re adódott, ami meszes kezelés hatására növekedésnek indult, maximális értéke 

10,30-11,39 Ωm között volt mérhető. Ez a diszperzív viselkedés megszűntetéséhez szükséges 

mésztartalomhoz kapcsolódó érték, hiszen a minták esetén ND1 kategóriába besorolást 2,0-

2,5 m% oltott mész adagolása mellett lehetett kapni.  

Karcag I. csoport Karcag II. csoport 
Fajlagos ellenállás 

[Ωm] 

Diszperzitási 

fok 

0.0% hozzáadott mész 0.0% hozzáadott mész 7,38/8,00 D2/D2 

- 1.0% hozzáadott mész -/6,81 ND4 

- 1.5% hozzáadott mész -/9,20 ND3 

- 2.0% hozzáadott mész -/10,30 ND1 

2.5% hozzáadott mész 2.5% hozzáadott mész 11,39/8,00 ND1/ND1 

4.0% hozzáadott mész - 6,96/- ND1 

6.0% hozzáadott mész - 3,67/- ND1 

8.0% hozzáadott mész - 3,14/- ND1 

4.6. táblázat. Meszes kezelés hatása a talajminták fajlagos ellenállására 
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A 4.8. ábrán a két kezelési eredményekhez kapcsolható tendencia a fent említett értéktől csök-

kenő fajlagos ellenállást mutat, vélhetően abból fakadóan, hogy a minta stabilizálásához, a 

diszperzív viselkedés megszűntetéséhez szükséges mész mennyiségénél nagyobb adagolás 

esetén a mintában már kation többlet jelentkezik, ami a minta ellenállását csökkenti. Fajlagos 

ellenállás laboratóriumi vizsgálata során az általam mért értékek jelentősen alatta maradtak a 

tapasztalati, közelítő értékeknek, valamint jócskán magasabbak, mint azt a helyszíni 

geoelektromos hossz-szelvény készítésénél diszperzív talajok esetén tapasztalni lehet. Ennek 

okai a laboratóriumi vizsgálathoz tartozó eszközök, a dobozok mintával való kitölthetőségé-

ből, és a víztartalom hatásából adódóak. 

 
4.8. ábra. Meszes talajkezelés hatása a minta fajlagos ellenállására 

A helyszíni mérések kimutatták, hogy a diszperzív talajok jól azonosíthatók a geofizikai mé-

rések segítségével, azonban e pontosság laboratóriumi vizsgálatokkal való megközelítése jó-

val nehezebb feladat.  

4.4 Diszperzív talajok kezelése porított mésszel 

A szakirodalmi adatok és a három mintacsoporton végzett vizsgálatok alapján a sűrű, oltott 

meszes kezelés alkalmazható a diszperzív viselkedés megváltoztatására. Kivitelezés szem-

pontjából azonban nem a legszerencsésebb megoldás a nedves oltott mésszel való kezelés, 

mivel az egyenletes elkeverés nehézkes lehet. Jobban alkalmazhatónak tűnik a mészhidrát 

adagolása, ami por állagú adalékanyag, ez által jobban elkeverhető helyszíni kezelés során a 

talajjal, így vélhetően homogénebb keverés végezhető. A Tisza hullámteréből vett mintákon 

porított mész adagolásával végeztem el a talajok kezelését, aminek eredményeit a 4.7 táblázat 

tartalmazza.  

Vizsgált 
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Hozzáadott 

mész [m%] 
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dex (IP [%]) 
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(MSZ EN 1997-1:2006) 
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fok 
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0,0 23,9 közepes agyag D1/D1 

1,0 23,7 közepes agyag D2/D2 

1,5 22,9 közepes agyag D2/D2 

2,0 21,1 közepes agyag ND4/ND4 

2,5 21,8 közepes agyag ND2/ND1 

3,0 16,8 sovány agyag ND1/ND1 

4,0 13,1 iszap ND1/ND1 

4.7. táblázat. Mészhidráttal történő kezelés eredményei 
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A minták előkészítését porított mésszel történő kezelés során az alábbiak szerint végeztem: 

 A gyakorlati alkalmazhatóságot szem előtt tartva, a keverést nem szárított talajmintával, 

hanem a rendelkezésre álló talajok természetes víztartalma mellett hajtottam végre. 

 A keverékeket minden esetben 2000 g talajmintához szükséges mészmennyiség adagolása 

után kézi keveréssel homogenizáltam. 

A keverést követően javasolt 48 órán keresztül pihentettem a mintákat, hogy a hozzáadott 

mész hatása kialakulhasson, majd végrehajtottam a tűszúrásvizsgálatot, hogy a kezelés hatását 

ellenőrizni lehessen. 

A porított meszes kezelés során hasonló tapasztalatokat vontam le, mint az oltott mésszel tör-

ténő kezelés esetén. A rendelkezésemre álló közepes agyag 2,0 m%-ban adagolt mészhidrát 

esetén már átmeneti, míg 2,5 m%-os adagolás esetén már nem diszperzív besorolást eredmé-

nyezett. A 4.9. ábra mutatja be a kezelés hatását a plaszticitási index és a Galli-féle mértékadó 

hézagtényező függvényében. A meszes kezelés hatására bekövetkező „soványodást” tapasz-

taltam, és a mértékadó hézagtényező is a vízre érzékeny szétfolyó kategóriától változott a 

vízálló irányába. 

 
4.9. ábra. Mészhidráttal történő talajkezelés hatása 

4.5 Diszperzív talajok javítása talajkeveréssel 

Vizsgáltam annak a hatását, hogy a diszperzív tulajdonság csökkenthető-e a vegyi anyagok 

hozzáadásán kívül más módszerrel is. Kézenfekvő megoldás lehetne, ha a diszperzív talajt 

nem diszperzívvel keverve csökkenthető lenne az eróziós hajlam.  

Rendelkezésemre állt két anyagnyerőhelyről származó agyagtalaj, melyeken elvégeztem a tű-

szúrásvizsgálatokat, ami alapján az egyik nyerőhely talaja ND1 nem diszperzív, míg a másik 

helyszín talaja D1 diszperzív kategóriába volt sorolható. A diszperzitási fok skálája szerint ez 

a két „legtávolabbi” kategória. Az eredeti talajok vizsgálati eredményeit a 4.8. táblázat tartal-

mazza. A mértékadó hézagtényező meghatározása is mindkét minta esetén jól korrelál a disz-

perzitási fokukkal, míg a D1 kategóriájú talaj esetén nem volt mérhető üledék térfogat, a minta 

zavaros volt 48 óra elteltével is, így „Vsok”, szétfolyó besorolás adódott, az ND1 kategóriájú 

minta kis mértékadó hézagtényezőt adott, mely vízálló besorolást eredményezett  

(4.8. táblázat).  
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Minta 
Diszperzi-

tási fok 

Mértékadó  

hézagtényező  

ek [-] 

Besorolás 

Galli alapján 

Plasztici-

tási index 

[%] 

Megnevezés 

Diszperzív (D) D1/D1 Vsok/Vsok szétfolyó 23,9 
közepes 

agyag 

Nem 

diszperzív 

(ND) 

ND1/ND1 2,90/3,00 vízálló 20,4 
közepes 

agyag 

4.8. táblázat. Talajkeverés során vizsgált minták tulajdonságai 

A két talaj tehát alkalmas arra, hogy a keverés hatását vizsgálhassam a diszperzív viselkedés 

változására. Ennek során a diszperzív-nem diszperzív talajok arányát 20%-80%-tól 10%-

onként változtattam egészen 80%-20%-ig. A minták előkészítését a következők szerint vé-

geztem: 

 A talajokat szárítószekrényben 105°C-on tömegállandóságig szárítottam.  

 A két különböző diszperzitási fokú talajból a különböző keverési arányoknak megfe-

lelő arányban keverékenként összesen 2000 g mintát állítottam elő. 

 Szárítás utáni rögöket száraz állapotban, mozsárban összetörtem, hogy ne maradjanak 

benne 2 mm-nél nagyobb rögök. 

 A keverést követően 48 órán keresztül javasolt pihentettem a mintákat, majd végrehaj-

tottam a tűszúrásvizsgálatot, valamint a mértékadó hézagtényező meghatározását, hogy 

a keverés hatását ellenőrizni lehessen.  

A diszperzív talajok nem diszperzív talajjal való keverésének vizsgálati eredményeit a  

4.10. ábra illetve a 4.9. táblázat tartalmazza. A diszperzív talaj mennyiségének növelésével a 

diszperzitási fok folyamatosan tolódott el az „átmeneti”, majd a „diszperzív” kategória felé. 

Már 30%-nyi diszperzív talajt tartalmazó minta is átmeneti besorolást eredményezett, 40%-

tól felfelé pedig már kifejezetten a diszperzív talajokra jellemző viselkedést mutatott a minta 

a vizsgálat során. A méréseim alatt folyamatosan sűrű zavaros kifolyó víz és a sok szemcse 

kimosódását tapasztaltam. A mindössze 20% nem diszperzív talajt tartalmazó minta már 

ugyanúgy D1 besorolást kapott, mint az eredeti, diszperzív talaj. 

 
4.10. ábra. Talajkeverés hatása a diszperzív talajok tulajdonságaira 
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A maximum 30% diszperzív talajt tartalmazó keverék vízálló besorolást eredményezett, csa-

kúgy, mint az eredeti nem diszperz talaj. A diszperzív talaj mennyiségének növekedésével 

fokozatosan nőtt a kapott mértékadó hézagtényező is, a 80%-ban diszperzív talajból álló minta 

esetén nem volt mérhető üledék térfogat, mint a kiindulási diszperzív talaj vizsgálatakor.  

Vélhetően a két talaj keverése a plaszticitási index változását is eredményezi. Ennek alapján 

minden keverék plaszticitási indexét is meghatároztam. A két minta plaszticitási index értéke 

mindössze 3,5%-ban tért el, a keverés eredményei nem mutattak jelentős változást. Feltéte-

lezhetően ez betudható annak, hogy a vizsgálatból adódó mérési hiba nem sokkal tér el attól, 

amekkora intervallumban változhat a plaszticitási index értéke a vizsgált esetben.  

Minta Diszp. fok 

Mértékadó  

hézagtényező  

ek [-] 

Besorolás 

Galli  

alapján 

Plaszticitási 

index [%] 
Megnevezés 

D-ND:20-80 ND2/ND2 3,10/3,10 vízálló 20,9 közepes agyag 

D-ND: 30-70 ND4/ND4 3,30/3,20 vízálló 21,1 közepes agyag 

D-ND: 40-60 D2/D2 3,60/3,60 fellazuló 19,8 sovány agyag 

D-ND: 50-50 D2/D2 4,10/4,20 fellazuló 20,7 közepes agyag 

D-ND: 60-40 D2/D2 4,60/4,60 fellazuló 18,9 sovány agyag 

D-ND: 70-30 D2/D2 4,60/4,50 fellazuló 19,1 sovány agyag 

D-ND: 80-20 D1/D1 Vsok/Vsok szétfolyó 18,2 sovány agyag 

4.9. táblázat. Talajkeverés eredményei 
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5 DISZPERZÍV TALAJOK VIZSGÁLATA TALAJTANI MÓDSZEREKKEL 

5.1 A szikesség fogalma 

Szikesek közé azon talajokat soroljuk, melyek kialakulásában és tulajdonságaiban a vízben 

oldható sók döntő szerepet játszanak. Ezen belül is kiemelendő a nátriumsók szerepe, melyek 

részben a talajoldatban oldott állapotban, részben pedig a talajkolloidok felületén megkötve, 

vagy kristályos sók alakjában fordulnak elő. Ennek a három előfordulási formának mennyi-

sége szabja meg a szikes folyamatok jellegét és a talaj tulajdonságait.  

A szikesek Magyarország egyik jellemző talajtípusai, melyek területi elterjedését az 5.1. ábra 

mutatja be. A szikesség és a diszperzitás kapcsolatának bemutatásához a szikeseket mutató 

rózsaszín foltok mellett az 5.1 ábrán piros ponttal jelöltem mindazon területeket, ahol vizsgá-

lataim során diszperzív talajok előfordulását tapasztaltam. 

 

5.1. ábra. Szikes talajok magyarországi elterjedése (rózsaszín foltok: Micheli és társai: 

http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/szikes/szikes.htm). Piros pont jelöli az ál-

talam vizsgált talajokat, melyek D1, D2 diszperzitási fokkal jellemezhetők 

A hazai szikesek kialakulásával kapcsolatban számos elmélet született. Egyik első ezek közül 

’Sigmond (1934) nevéhez köthető, aki szerint a szikes talajképződésnek három fázisa van: 

1. vízben oldható, nátrium-sók felhalmozódnak, 

2. a felhalmozódott sók koncentrációja akkorára nő, hogy a sóoldat és a kicserélődési 

komplexum között kölcsönhatás játszódik le, 

3. az alkáli sók folyamatosan kilúgzódnak. 

A szikes talajok málló, vízre érzékeny tulajdonsága Mados (1942) szerint a különböző vegy-

értékű kationok jelenlétének tudható be. Az egy vegyértékű nátriumban dús talajkolloidok 

könnyen peptizálódnak, míg a kalciumban dúsak koagulálnak, így ez utóbbiak esetén a talaj-

szemcsék rögöket, aggregátumokat tudnak képezni. 

A talajképződési elvek a különböző kőzetek mállásából vezetik le az egyes talajok tulajdon-

ságait. Mados (1942) véleménye szerint a mállás során kialakuló polidiszperz rendszerben a 

málladék mellett kolloidok és sók találhatók, melyek közül a vízben oldható sók a leginkább 
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mozgékonyak. Ezek aztán csapadék hatására könnyen kilúgozódnak, ennek következménye 

pedig a talajok elsavanyodása.  

Az, hogy ez a folyamat egy függőlegesben (talajszelvényben) hogy jelenik meg, a sókat szál-

lító víz mozgásától függ. A talajjal kapcsolatban lévő víz és annak kapcsolata a felszínnel, 

valamint a talajszelvény szerkezete alapján a szikes talaj fogalma összesen öt típust foglal 

magában (Tóth, Szendrei, 2006): 

1. Szoloncsák talajok; felső szintjeire a vízben oldható nátrium sók felhalmozódása a jel-

lemző. Rétegződésük leginkább csak az alapkőzet hatására jön létre, kémhatásuk erő-

sen lúgos, pH 9,0-nél nagyobb. 

2. Szoloncsák-szolonyec talajok; részben mutatják a szoloncsák talajok tulajdonságait, 

mellette viszont már tapasztalható szelvényeikben az oszlopos jelleg. A vízben oldható 

sók eloszlása a szoloncsákokhoz hasonló. 

3. Réti szolonyec talajok; a vízben oldható nátrium sók maximuma a mélyebb rétegekben 

található, ennek következében a felszín közelében csak kevés a vízben oldható só, 

vagy egyáltalán nincs. Jellemző tulajdonságuk az oszlopos jelleg, a szolonyeces B-

szint, mely a nátrium felhalmozódás jele. A talajvíz ezekre a szelvényekre is hat, mély-

sége 1,5-3,0 m között változik.  

4. Sztyeppesedő réti szolonyec talajok; a hidrológiai viszonyok következtében a szikese-

dés miatt a szteppesedés is jellemző. Ebben az esetben a talajvízszint süllyedése során 

a talajszelvény felső részén a víz hatása már nem érvényesül, valamint a kilúgzás ha-

tására a szikesekre jellemző vízben oldható sók is mélyebb szinteken találhatók. 

5. Másodlagosan szikesedett talajok; az eredeti talajtípus jellegei mellett a szikesek tu-

lajdonságai is tapasztalhatók. Általában emberi beavatkozáshoz köthető a kialakulá-

suk, például hibás öntözés következtében, amikor a talajvíz megemelkedik, vagy ami-

kor a területre nátriumsókat tartalmazó víz jut. 

A nátriumsók jelenléte magával hordozza a térfogatváltozó képességet is. Az agyagásványok 

rétegzett rendszerek, melyek esetén az ásványok lemezei között található víz és ionok elosz-

lása jelenősen befolyásolja a talaj térfogatának változásait. A rétegek között található kationok 

hidratációjuk során duzzadásnak indulnak, a lemezek eltávolodnak egymástól, a talaj duzzad.  

Szikes talajok esetén ez a folyamat jelentős duzzadást is okozhat. Ekkor a nátriumban dús 

agyagásványok hidratációja során jelentős mértékű vízburok nagyobb mértékű duzzadást 

eredményez, mint kalcium esetében. Ennek egyik következménye az, hogy a szikesség keze-

lése mész vagy gipsz adagolásával történhet, többlet kalcium ionok bevitelével. 

A szikesség vizsgálata azon talajjellemzők mérésére koncentrál, melyek változását a talajban 

és a talajvízben lévő oldott sók mennyisége és milyensége befolyásolhat. Ennek következté-

ben a kémiai összetétel vizsgálata az, ami a szikes talajok besorolásához szükséges. A kation 

cserélő képesség (CEC), a kicserélhető nátrium hányad (ESP), a talaj pH étéke és elektromos 

vezetőképessége (EC) mind olyan paraméter, melyek értékéből következtetni lehet a talaj szi-

kességére.  

5.2 Szikes talajok vizsgálati módszerei 

A szikesség kimutatása azon paraméterek vizsgálata alapján történhet, melyeket a talajban 

lévő nátriumsók mennyisége és eloszlása befolyásol. Nemzetközi ajánlások alapján e paramé-

tereket és a hozzájuk kapcsolódó intervallumokat az 5.1. táblázat tartalmazza (FAO Soils Bul-

letin, 1988; DPIW, 2009 alapján). Az 5.1. táblázat szemlélteti, hogy a szikesek különböző 

típusai eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek. 
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1. Kation cserélő képesség, azaz, a szuszpenzióban lévő kationok mennyisége (Cation 

Exchange Capacity, CEC) 

2. Összes sótartalom vizsgálata alapján (TDS): 

nem sós: só% <0,1 (<0,15) 

gyengén szoloncsákos: só% = 0,1-0,25 (0,15-0,25) 

erősen szoloncsákos: só% = 0,25-0,5 

szoloncsák: só%> 0,5 

3. Kicserélhető nátrium hányad (Exchangeable Sodium Percentage, ESP) alapján: 

Hazai gyakorlat Nemzetközi ajánlás 

nem szikesedő: ESP <5%, sós szikes, szoloncsák: ESP <15%, 

gyengén szikes: ESP 5-15%, kilúgzott szikes, szolonyec: ESP > 15%. 

szikes: ESP 15-25%,  

erősen szikes: ESP> 25%.  

4. pH alapján: 

szikes pH>8,2 

5. Elektromos vezetőképesség (EC) nemzetközi ajánlás: 

sós szikes, szoloncsák EC > 4 milliS/cm 

kilúgzott szikes, szolonyec EC <4 milliS/cm 

5.1. táblázat. Szikesség kimutatására szolgáló mérőszámok 

Waskom és társai (2014) szerint a szikesség kimutatására leginkább alkalmas módszerek az 

elektromos vezetőképesség, a pH- és a nátriumtartalom mérések. Ezzel az elvvel összhangban 

van a FAO (1988) és a DPIW (2009) ajánlása is. A diszperzitás és a szikesség kapcsolatának 

feltárása érdekében diszperzív talajok talajtani eszközökkel történő vizsgálatait is elvégeztem. 

Lehetőségem nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Intézetében 

méréseket végezni diszperzív talajokon a talajtan vizsgálati eszközeivel. A vizsgálatok végre-

hajtását az alábbiak szerint előkészített mintán végeztem:  

 Porított talajmintát 105°C-on tömegállandóságig szárítottam, 

 30 g mintát kimértem a 2 mm-nél nagyobb átmérőjű szemcsék eltávolítása után, 

 előállítottam a száraz talajminta 1:2,5 arányú szuszpenzióját 75 cm3 forralt desztillált 

vízzel, 

 a felrázott szuszpenziót 24 órán keresztül pihentettem. 

A 24 órás pihentetés elteltével a vizsgálatokat a következő sorrend szerint hajtottam végre: 

1. elektromos vezetőképesség mérése, 

2. pH érték mérése, 

3.  pNa érték mérése (nátriumion aktivitás negatív logaritmusa mol/liter dimenzióban). 

A sorrendet az indokolja, hogy pH mérés során a mérőfejről ionok kerülhetnek a talajoldatba, 

melyek az EC mérést befolyásolnák. Minden egyes mérőfej mintába engedése előtt a 

talajszuszpenziót felráztam, hogy a mérés homogenizált állapotban történhessen. Amennyi-

ben a minta nincs felrázva, a talajszuszpenzió inhomogénebb lesz, a mérőedény alján ülepe-

dett anyag tapasztalható, mely félrevezető eredményt adhat. A vizsgálati eszközöket az 5.2. 

ábra mutatja be.  
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5.2. ábra. Talajszuszpenziók vizsgálata 

5.3 Diszperzív talajok talajtani vizsgálatai 

Összesen 22 db talajminta esetében végeztem talajtani méréseket. A vizsgált talajok a Tisza-

völgyből származnak, az 5.3. ábra alapján a várható kémhatás a mintáknál az enyhén lúgos-

lúgos volt.  

 
5.3. ábra Magyarországi talajok kémhatása (http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/5726) 

Korábbi irodalmi adatok kijelentették, hogy a talajban lévő nátrium többlet az, ami a 

diszperzív viselkedést és a kedvezőtlen talajszerkezetet okozza. A pH és pNa mérések ered-

ményei eltérést mutattak a diszperzív (D1, D2) és az átmeneti (ND4, ND3) talajok esetére.  

Diszperzív talajok esetén 1,97-3,22 között, míg átmeneti talajok tekintetében 1,82-3,53 között 

adódtak a mért pNa értékek. Az elektromos vezetőképesség mérése is hasonló tendenciát mu-

tatott, diszperzív talajok EC értéke 0,472-1,707, míg átmeneti talajoknál 0,346-1,956 közötti 

érték adódott.  

Legnagyobb eltérést a pH értékben tapasztaltam. Míg az átmeneti talajok átlagos pH-ja 8,4-re 

adódott, addig a diszperzív kategóriába tartozó minták esetén ez 9,0 volt. A szikes talajokra 
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magas, legalább 8,2-8,5 pH jellemző (FAO, 1988), melynek az összes diszperzív kategóriába 

tartozó vizsgált talaj megfelelt. A vizsgálatok eredményeit az 5.2. táblázat foglalja össze. 

Minta 
Diszperzitási 

fok 
pH [-] pNa [-] 

EC 

[milliS/cm] 

Tisza bal p., Cibakháza 4, 45+770 D1 9,2 2,72 0,581 

Hortobágy 54+740/1.3 m D1 8,8 2,36 0,760 

Tisza bal p., Tiszabura 4 D2 9,3 3,22 0,242 

Tisza bal p., Tiszabura 5 D2 8,3 2,68 0,650 

Berettyó 1 D2 9,0 2,68 0,543 

Berettyó 13+800 D2 9,4 2,33 0,925 

Berettyó 13+000 D2 8,7 2,79 0,472 

Tisza bal p., Cibakháza  

45+548 0.4 m 
D2 8,6 2,33 1,138 

Karcag I. 0% D2 9,1 2,31 0,928 

Karcag II. 0 % D2 8,6 2,36 0,952 

Hortobágy 54+550/0.4 m D2 9,0 2,40 0,981 

Hortobágy 54+610/2.8 m D2 9,6 1,97 1,707 

Hortobágy 54+630/0.7 m D2 9,0 2,23 1,040 

Tisza bal p., Tiszabura 2 ND4 8,4 3,22 0,512 

Tisza bal p., Tiszabura 3 ND4 8,3 3,26 0,535 

Zagyva jobb p., Zagyvarékas 2 ND4 9,0 2,72 0,616 

Tisza bal p., Cibakháza  

45+548 0,8 m 
ND4 8,8 1,98 1,956 

Hortobágy 54+550/2.0m ND4 8,1 1,86 0,003 

Tisza bal p., Cibakháza 1 2.7-3.0 m ND3 8,2 3,53 0,404 

Tisza bal p., Tiszabura 1 ND3 8,8 3,23 0,346 

Tisza bal p., Cibakháza  

45+548 0.5 m 
ND3 8,6 2,13 1,530 

Hortobágy 54+730/1.8 m ND3 7,8 2,11 1,660 

5.2. táblázat. 22 db vizsgált talaj mért talajtani jellemzői 

Tovább bontva az átmeneti kategóriába tartozó talajokat, ND4 és ND3-ra, az ND4 csoport 

eredményei pH tekintetében 8,1 és 9,0 között adódtak, összesen egy minta esetén mértem 

alacsonyabb mért értéket, mint a már említett 8,2. Átlag, minimum és maximum számítás 

során is a diszperzív kategóriába eső talajok pH-ja 0,5-0,6-del magasabb értéket adott, mint 

az átmeneti csoport mintái.  Ez tendenciára utal, ami a diszperzív viselkedés és a pH érték 

között állhat fenn, miszerint a „diszperzívebb” talajok pH-ja magas - a tapasztalt maximum 

9,6 volt - majd ez az érték a diszperzitás mértékének csökkenésével konvergál a semleges, 7,0 

körüli pH értékhez, ami a nem diszperzív kategóriába tartozik. 

Az 5.4. ábra hasonlítja össze a különböző diszperzitási fokú talajok mért talajkémiai paramé-

tereit, mely alapján az alábbi következtetéseket vontam le: 

 A diszperzív talajok pH értéke átlagosan 0,5-del magasabb volt, mint az átmeneti ka-

tegóriájú talajoké, vagyis a diszperzív kategóriába tartozó talajok lúgosabbnak bizo-

nyultak. 

 Nátriumion koncentráció (pNa) diszperzív talajok esetén átlagosan kisebb értékre 

adódott (2,49), míg az átmeneti talajok esetében 2,67. Mindezek alapján megállapí-

tottam, hogy a diszperzív talajok esetén található több nátrium a mintában, ami meg-

erősítené a nemzetközi szakirodalmi adatok által levont következtetéseket, miszerint 
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a diszperzív viselkedés a nátriumban gazdag agyagásványok jelenlétének következ-

ménye.  

 Fajlagos vezetőképesség méréseim során nem volt kimutatható eltérés a két minta-

csoport között, átlagosan 0,84 milliS/cm adódott mindkét esetben. Vélhetően ennek 

az lehet az oka, hogy mindkét csoport (diszperzív és átmeneti) is nagy ionkoncentrá-

ciójú talajoldatból áll. 

 
5.4. ábra. A mért értékek statisztikai feldolgozása 

Az 5.5. ábrán a mért pH és pNa értékek közti kapcsolatot mutatja be, mely szerint nehéz ka-

tegóriákat és zónákat meghatározni a különböző diszperzitási kategóriákhoz. Az ábra szem-

lélteti, hogy a diszperzív viselkedésre való hajlam nem függhet egyedül a talajban lévő nát-

rium mennyiségétől, hisz ebben az esetben a diszperzív kategóriájú talajok pNa értéke alacso-

nyabb kellene, hogy legyen, mint az átmeneti kategóriába tartozóké, ami pedig az ábra alapján 

nem jelenthető ki. 

 
5.5. ábra. pNa és pH értékek korrelációja 

Az 5.6. ábra a nátriumion koncentráció és az elektromos vezetőképesség kapcsolatát mutatja 

be. Az ábra kettős logaritmikus léptékben jól elkülöníti a diszperzív és átmeneti kategóriákat. 

Egy függőlegesben, vagyis egy adott pNa érték mellett a diszperzív talajok kisebb elektromos 

vezetőképességet mutattak, mint az átmeneti talajok. Ez alátámasztja azt a feltevést, ami az 

5.4. ábra kapcsán merült fel, hogy a talajszemcsék erózióra való érzékenysége nem függhet 

pusztán a mintában található nátrium mennyiségétől.   
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5.6. ábra. pNa és elektromos vezetőképesség kapcsolata 

5.4 Talajkezelés hatásának vizsgálata a talajtan eszközeivel 

Talajtani eszközökkel az oltott mésszel kezelt minták (4.3. fejezet) talajkémiai paramétereit is 

meghatároztam. Hasonlóan az 5.3. fejezet vizsgálati eszközeihez, a két karcagi mintacsoport 

oltott meszes kezelésének hatását a pNa, pH és EC értékek változásában vizsgáltam. 

Az oltott mész (Ca(OH)2), melyet a kezelés során alkalmaztam, telített vizes oldatában erősen 

bázikus kémhatású, pH-ja közel 12 szobahőmérsékleten. Ennek megfelelően a mésszel kezelt 

minták esetén a pH érték növekedése volt várható, ami a hozzáadott mész mennyiségével 

együtt növekszik. A karcagi kezelt minták mért pH értékeit mutatja be az 5.3. táblázat és az 

5.7. ábra. 

Talajminta pH [-] pNa [-] EC [milliS/cm] 

Karcag I. 0% 9,1 2,31 0,928 

Karcag I. 2,5 % 10,1 2,31 1,012 

Karcag I. 4,0 % 11,0 2,33 1,238 

Karcag II. 0% 8,6 2,36 0,952 

Karcag II. 1,0 % 8,5 2,24 1,195 

Karcag II. 1,5 % 8,9 2,45 0,845 

Karcag II. 2,0 % 9,0 2,26 0,972 

Karcag II. 2,5 % 9,0 2,25 0,978 

5.3. táblázat. Meszes talajkezelés hatása a talajkémiai tulajdonságokra 

 
5.7. ábra. Meszes kezelés hatása a talaj pH értékére 
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5.5 Szikes talajok geotechnikai szemléletű vizsgálatai 

A diszperzív talajok talajtani módszerekkel történő vizsgálatai alapján érdemesnek tűnt meg-

fordítani a korábbi gondolatmenetet, és a szikes talajok tulajdonságait megvizsgálni a 

geotechnika diszperzív talajokhoz kapcsolódó módszereivel. Ehhez a kutatási vonalhoz a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Intézetének munkatársai által rendelke-

zésemre bocsátott szikes talajminták álltak rendelkezésre. 

5.5.1 A vizsgált terület bemutatása 

Bócsa, Szappanos-tó környékéről származó mintákat vizsgáltam. A terület tekintetében meg-

említendő a Dong-ér, mely a Tiszába vezeti a térség vizeit, de néhány vízfolyás nyugat felé a 

Dunába torkollik. A Dong-ér egyik mellékcsatornája a Bócsai csatorna, mely 20 km hosszal 

és 34 km2-es vízgyűjtőterülettel rendelkezik. A talajvíz szintje a terepszint alatt viszonylag 

közel található, 2-4 méteres mélységben, kémiai jellegét tekintve kalcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos, szulfáttartalma nem éri el a 60 mg/l-t, így agresszivitása nem jelentős. 

A térségben a főként löszös üledékeken képződött szikes talajok közül az erősen szikes 

szoloncsák-szolonyecek, a szoloncsák talajok és a szolonyeces réti talajok fordulnak elő (Ma-

gyarország Kistájainak Katasztere, 2010). 

5.5.2 Talajtani vizsgálatok eredményei 

A vizsgált talajmintákat az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és Talajtani és Agrokémiai 

Intézete bocsátotta rendelkezésemre, a mintákon a Talajtani Osztály munkatársai által elvég-

zett vizsgálatok eredményeivel együtt (5.4. táblázat, Tóth és társai, 2015). Ezek alapján a ta-

lajok erősen szikesnek minősülnek, magas pH érték mellett.  

Helyszín Mélység 
2014 ősz 2015 nyár átlag 

pH(H2O) pH(H2O) pH(H2O) pH(H2O) pH(H2O) pH(H2O) 

Bócsa 26 ta-

lajszelvény, 

Szappanos-tó 

100-110 cm 10,17 533 10,12 477 10,1 505 

110-120 cm 10,05 523 10,11 499 10,1 511 

5.4. táblázat. Az MTA TAKI Talajtani Osztály által elvégzett vizsgálatok eredményei 

5.5.3 Röntgendiffrakciós vizsgálatok  

A Bócsa 26-os szelvény két mintáján röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztem el. Ennek 

eredményeit foglalja össze az 5.5. táblázat, illetve egy diagramot szemléltet az 5.8. ábra. 

Szendrei és társai (2006) szerint, a magyarországi területeken található szikes talajok jellem-

zően kvarcot, plagioklászokat, illitet, dolomitot, kloritot káliföldpátot és muszkovitot tartal-

maznak a nem sóásványok közül. A felsorolás jól illeszkedik a Bócsa két szelvényében ta-

pasztalt mintákkal. Érdemes megjegyezni, hogy a mérés során kimutatott saponite agyagás-

vány Szendefy (2009) szerint térfogatváltozásra hajlamos ásvány, amely cserélhető Mg2+ io-

nokat tartalmaz.  
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5.8. ábra. Bócsa, Szappanos-tó röntgen diffraktogramja 

Bócsa 26 100-110 cm Bócsa 26 110-120 cm Képlet 

Kvarc Kvarc SiO2 

Dolomit Dolomit CaMg(CO3)2 

Kalcit Kalcit CaCO3 

Klinoklór Klinoklór (Mg,Fe2+)5Al(Si3Al)O10(OH)8 

Muszkovit Muszkovit KAl2Si3AlO10(OH)2 

Anhidrit  CaSO4 

Saponite 15A Saponite 15A Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2 n(H2O) 

Albit  NaAlSi3O8 
5.5. táblázat. A vizsgált szikes talajokban tapasztalt ásványi alkotók 

5.5.4 Geotechnikai vizsgálatok eredményei 

A szikes talajok geotechnikai vizsgálata magában foglalta mindazon méréseket, melyek a ko-

rábbi fejezetekben részleteztem, a Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározást és a tű-

szúrásvizsgálat alapján történő diszperzitási fok besorolását. A mértékadó hézagtényező vizs-

gálat eredményeim során a 48 órás ülepítés végén sem tapasztaltam jól mérhető üledék térfo-

gatot, az utolsó felrázás után sem ülepedtek ki a talaj szemcséi, a minta szinte teljes egészében 

szuszpenzió állapotban maradt, a vizsgálati leírás alapján ez pedig a „Vsok” sok eredményt 

adja, vagyis nem értelmezhető üledék térfogat. Galli alapján ez a „szétfolyó” kategóriába so-

rolást eredményezi (5.6. táblázat). 

Helyszín Mélység 
Mértékadó hézagté-

nyező ek [-] 
Kategória 

Bócsa 26 talajszel-

vény, Szappanos-tó 

100-110 cm 
Vsok 

szétfolyó 
Vsok 

110-120 cm 
Vsok 

szétfolyó 
Vsok 

5.6. táblázat. Mértékadó hézagtényező meghatározása (MSZ 15296:1999 2. fejezet) 

A tűszúrásvizsgálat végrehajtását mindkét mintán kétszer végeztem el (5.7. táblázat). A 

Proctor készülékkel előkészített talajhengerekből kiszúrt mintákon már kis hidraulikus gradi-

ens (5 cm) esetén is jelentős mértékű vízhozamot, valamint egyidejűleg nagy mennyiségű 

szemcse kimosódást is tapasztaltam, a vízhozammérésekkor vizsgált térfogat sűrű, finom-

szemcséket tartalmazó talajoldatként jellemezhető. A kis gradiens mellett történő szemcseki-

mosódás és vízhozam D1 diszperzív kategóriába való besorolást eredményezett, melyet az 

ismételt vizsgálat is megerősített, vagyis azon talajminták, melyek szikesként lettek besorolva, 

a Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározás és a tűszúrásvizsgálat alapján is erősen 

diszperzívnek is minősültek. 
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Helyszín Mélység Diszperzitási fok Kategória 

Bócsa 26  

talajszelvény,  

Szappanos- tó 

100-110 cm 
D1 

diszperzív 
D1 

110-120 cm 
D1 

diszperzív 
D1 

5.7. táblázat. Diszperzibilitás meghatározása (MSZ EN 1997-2:2008 M8 melléklet) 

Mindezek magukkal hozták a lehetőséget, miszerint a szikes és diszperzív jelzők hasonló ta-

lajok különböző szemléletmód szerint meghatározott tulajdonságai. Az MTA munkatársai ál-

tal rendelékezésemre bocsátott mintákon így elvégezhettem azokat a geotechnikai vizsgálato-

kat, melyek a diszperzitási fokuk meghatározására szolgáltak.  

A Galli-féle mértékadó hézagtényező vizsgálata kimutatta, hogy a talajszuszpenzió a vizsgálat 

során nem képzett üledék térfogatot, így a vízre leginkább érzékeny „szétfolyó” besorolást 

adta. A tűszúrásvizsgálat során minden esetben kis hidraulikus gradiens mellett is jelentős 

vízhozam és szemcsekimosódást tapasztaltam, így a rendelkezésemre álló talajok D1 

diszperzív besorolást kaptak, azaz a vizsgált szikes talajok erősen diszperzívnek minősültek. 

5.6 Szikesség és diszperzitás kapcsolata 

A szakirodalmi adatok áttekintése, a hazai és nemzetközi publikációk tapasztalatai során fel-

merült a lehetősége, hogy a talajtan szikes fogalomköre kapcsolódhat a geotechnika diszperzív 

kifejezéséhez, tekintve, hogy sok esetben hasonló jelenségeket írnak le más-más definíció 

szerint. Ennek érdekében az 5.8. táblázatban összefoglaltam néhány fellelt jellemzőt, mellyel 

az irodalmi adatok jellemzik a diszperzív és a szikes talajokat.  

Forrás Talajtípus EC [milliS/cm] pH [-] ESP [-] 

Colorado State U. szikes <4,0 >8,5  

Carey (2014) szikes  >8,5 >6 

Soil Guide handbook (2001) szikes  >8,5 >6 

FAO (1988) szikes <4,0 >8,2 >15 

ICOLD (1990) diszperzív   >10 

DPIW (2014) diszperzív   >6 

Davies, Lacey (2009) diszperzív  >8,5  

5.8. táblázat. Diszperzív és szikes talajok talajkémiai tulajdonságai 

A két fogalom a nemzetközi kutatások során is összekapcsolásra került: 

 Sumner (1993) a két fogalmat olyannyira összekapcsolja, leírása alapján az általa vizs-

gált a szikes talajok általában diszperzívek, de nem minden esetben. 

 Carey (2014) hasonló megfogalmazással él, szerinte „a szikes talajok nem feltétlenül 

mindig diszperzívek is”. Feltevését azzal magyarázza, hogy azon talajok esetében, 

ahol viszonylag kis mennyiségben vannak jelen kationok, a kevés nátrium jelenlétének 

következtében is magas ESP értéket tapasztalni, mégsem hajlamosak diszperzióra, 

erre jó példaként a homokokat említi.  

 A CRC (Cooperative Research Centre for Soil & Land Management, 1994) két jel-

lemző téren is kapcsolja a diszperzitást és a szikességet. Egyrészt a diszperzív talajokra 

jellemző járatos eróziót is kapcsolja a szikesekhez, másrészt kijelenti, hogy a szikesek 

„tiszta” vízzel való érintkezés esetén diszpergálódnak míg sós víz jelenlétében nem.  

Fontos megemlíteni, hogy kevés átfedő vizsgálat van, amellyel mindkét talajtípus paraméte-

reit mérik, azonban a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy mind kém-

hatás terén, mind a kicserélhető nátrium hányad terén hasonló viselkedést lehet várni a 
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diszperzív és a szikes talajok vizsgálatakor. A vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy 

magyarországi viszonyok között kijelenthető, hogy a diszperzív és szikes talajok nem függet-

len fogalmak, köztük átfedés kell, hogy legyen. Az 5.3-5.5. fejezetek által bemutatottak is arra 

utalnak, hogy a két fogalom összekapcsolható, a diszperzív talajok megfeleltek a szikesekkel 

kapcsolatos feltételeknek, és fordítva, a rendelkezésemre álló szikes talajokon elvégzett 

geotechnikai szemléletű vizsgálatok diszperzívnek minősítették a mintákat. A tapasztalataim, 

és nemzetközi szakirodalmi adatok alapján az 5.9. ábrán bemutatott kapcsolatot állapítottam 

meg a diszperzitás és szikesség között.  

Azon talajok, melyek magas ESP értékkel, és nagy mennyiségű nátriumion tartalommal ren-

delkeznek, valamint a pórusvíz viszonylag ionszegény („tiszta”), diszperzív és szikes besoro-

lásúak is lehetnek. Ha a pórusvíz oldott sókban gazdag, a diszperzív viselkedés nem tapasz-

talható, a minta szikes. Amennyiben a mintában magas az ionösszetételen belül a magnézium 

aránya, a szikesség nem jellemző, azonban a talaj diszperzív lehet.   

5.9. ábra. Diszperzív és szikes talajok kapcsolata 
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6 TÉZISEK 

A diszperzív talajok tulajdonságainak vizsgálata során számos, a geotechnikához közelebb-

távolabb álló tudományág elméleteivel és kutatási módszereivel is foglalkoztam a kérdés le-

hető legalaposabb körüljárásához. Ennek eredményeképp az alábbiakban megfogalmazott té-

zisek is a diszperzív talajok több szakterülettel való kapcsolatát tükrözik. Az értekezés össze-

állítása és a tézisek kidolgozása során arra törekedtem, hogy a rendelkezésemre álló keretek 

közt a diszperzív talajok tulajdonságait és a velük kapcsolatos kérdéseket a lehető legkörülte-

kintőbben vizsgáljam, hogy az általam összegyűjtött eredmények és tapasztalatok megfogal-

mazásával a komplex kérdéskör jobban megismerhető legyen és további kutatások alapjául 

szolgálhasson.  

 

1. TÉZIS:  

A diszperzív talajok kimutatása a vízépítési földművek állékonysága szempontjából fontos 

feladat. Elemeztem, hogy a diszperzív viselkedés kapcsolható-e valamelyik, az MSZ-EN 

1997-1-2006 alapján definiált kötött talajtípushoz. Vizsgálataim során 62 db talajmintán elvé-

geztem a tűszúrásvizsgálatot és a plaszticitási index meghatározást, melyek adatsorát archív 

szakvéleményekben fellelt 234 db talajminta eredményeivel kiegészítve értékeltem a talajok 

diszperzitási fokának kapcsolatát az Atterberg határaikkal (6.1. ábra). 

A vizsgálati eredményeim azt mutatták, hogy a „diszperzív” (D1, D2) és „átmeneti” (ND4, 

ND3) kategóriába tartozó, vagyis járatos erózióra hajlamos talajok átlagosan 93,7%-ban (leg-

alább 91,8%-ban) agyagnak minősültek, ami alapján megállapítottam, hogy a külföldi szak-

irodalomban használatos „dispersive clay” kifejezés magyarországi talajok vonatkozásában is 

„diszperzív agyag” megnevezéssel alkalmazható. A kötött talajtípusok közül a vizsgált minták 

áltagosan 81,2 %-ban, (legalább 70,5%-ban) minősültek közepes és kövér agyagnak.  

Értékelő rendszert dolgoztam ki a talajok diszperzitási foka és a talajazonosító jellemzők 

kapcsolatának meghatározására. Laboratóriumi vizsgálati eredményeim és archív ada-

tok alapján megállapítottam, hogy a vizsgált magyarországi talajok esetén a diszperzív 

viselkedés a közepes és kövér agyagok jellemzője lehet. 

 

 
6.1. ábra. A 296 talajminta plaszticitási index szerinti eloszlása a diszperzitási fokok alapján 

Kapcsolódó publikációk: [2,6,9,13] 
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2. TÉZIS: 

A Galli-féle mértékadó hézagtényező (ek) a kötött talajok vízre való érzékenységének egyfajta 

jellemzője. Az eljárás négy kategóriát állapít meg a vízre való érzékenység szempontjából 

(6.1. táblázat).  

Talajminta értékelése: Mértékadó hézagtényező (ek): 

Rögösödő 0 < ek < 2 

Vízálló 2 < ek < 3,5 

Fellazuló 3,5 < ek < 6,0 

Szétfolyó 6,0 < ek, vagy V nem meghatározható 

6.1. táblázat. Mértékadó hézagtényező Galli (1987) szerint 

Elemeztem a mértékadó hézagtényező korrelációját a talajok diszperzitási fokával, amihez 

125 db talajmintán tűszúrásvizsgálatot és mértékadó hézagtényező meghatározást végeztem 

el. Laboratóriumi kísérleti eredményeim alapján a vizsgált talajok mértékadó hézagtényező 

(ek) értéke a diszperzív kategóriájúak (D1, D2) esetén 90%-ban, az átmeneti (ND4, ND3) 

kategóriájúak esetén 83%-ban magasabb volt, mint 3,50 (6.2. ábra).   

Vizsgálati eredményeim alapján megállapítottam, hogy azon kötött talajok esetében, 

ahol a Galli-féle mértékadó hézagtényező értéke legalább 3,50, vagyis „fellazuló” vagy 

„szétfolyó” kategóriájúak, vizsgálandó a diszperzív viselkedés. 

 
6.2. ábra. Mértékadó hézagtényező és diszperzitási fok kapcsolata 

 

Kapcsolódó publikációk: [7,8,14] 
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3. TÉZIS: 

A diszperzív talajok megjelenésükben nem különböztethetők meg egyértelműen az erózióálló 

kötött talajoktól. Töltések, árvízvédelmi szakaszok vizsgálata esetén nagyszámú minta labo-

ratóriumi értékelése szükséges.  

Vizsgálati eredményeim alapján egységes keretbe foglaltam a diszperzív talajok azono-

sítására alkalmazható mérési módszereket, ami alapján vizsgálati programot javasoltam 

a diszperzív talajok kimutatására, melynek elemei a következők:  

1. Helyszíni bejárás, a felszíni jelenségek monitorozása. 

2. Geoelektromos szelvény készítése.  

3. Plaszticitási index meghatározása. 

4. Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározása. 

5. Tűszúrásvizsgálat végrehajtása. 

6. Diszperzív talajok kimutatása esetén a talaj kezelése érdekében az összetétel  

meghatározása fázisanalitikai (XRD, DTA), vagy talajkémiai (pH, pNa)  

vizsgálatok alapján. 

 
6.3. ábra. A javasolt vizsgálati program felépítése 

Kapcsolódó publikációk: [1,2,5,11,13,14] 
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4. TÉZIS:  
A meszes talajkezelés a talajok szilárdsági tulajdonságainak javítására nem ismeretlen eljárás 

Magyarországon, azonban a diszperzív talajok javítására vonatkozóan nem állnak rendelke-

zésre hazai tapasztalati eredmények. Méréseim során 4 magyarországi helyszínről származó, 

tűszúrásvizsgálat sorozattal igazoltan diszperzív (D1, D2 kategóriájú) talajminta csoport me-

szes kezelését végeztem el azt vizsgálva, hogy a különböző kötött talajok diszperzitásának 

mértéke (tűszúrásvizsgálat szerinti diszperzitási foka) befolyásolható-e meszes talajkezelés 

által. Vizsgálataim során a meszes talajkezelés hatását mind tűszúrásvizsgálattal, mind a 

Galli-féle mértékadó hézagtényező meghatározással ellenőriztem (6.4., 6.5. ábra).  

 

4.1. Altézis: 

Vizsgálati eredményeim alapján megállapítottam, hogy a meszes talajkezelés hatására a 

talajok Galli-féle mértékadó hézagtényezője (ek), diszperzitásuk mértéke  

(tűszúrásvizsgálat szerinti diszperzitási foka) és plaszticitási indexe (Ip) is csökken. 

 
6.4. ábra. Mészhidráttal történő talajkezelés hatása 

4.2. Altézis: 

Laboratóriumi körülmények között kimutattam, hogy a vizsgált talajok diszperzív tu-

lajdonságának megszűntetéséhez, tűszúrásvizsgálat alapján a „nem diszperzív”  

(ND2, ND1) besoroláshoz a talajminták száraz tömegéhez viszonyított 2,0-4,0 az  

„átmeneti” (ND4, ND3) kategóriába soroláshoz 1,0-2,0 tömegszázalékban adagolt oltott 

mész hozzáadása elegendő.   

 
6.5. ábra. A minták Atterberg határainak változása a meszes talajkezelés hatására 

Kapcsolódó publikációk: [1,9,12,13,14] 
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5. TÉZIS: 

Vizsgáltam, hogy a diszperzív tulajdonság megváltoztatható-e kötőanyag hozzáadása nélkül, 

pusztán a diszperzív talajok nem diszperzívvel való keverése által (6.6 ábra). Töltésanyag 

vizsgálatakor a beépítés előtt elvégezhető lenne a talajjavítás, megfelelő arányú talajkeverék 

előállításával. Méréseket végeztem diszperzív (D1) anyagnyerőhely talajának, nem diszperzív 

(ND1) talajjal való keverékeinek diszperzitási fokuk változása tekintetében. A két talajcsoport 

diszperzitási fokát előzetesen tűszúrásvizsgálatokkal határoztam meg.   

Laboratóriumi körülmények között kimutattam, hogy a vizsgált talajok esetében a minta szá-

raz tömegére vonatkoztatott 30% vagy annál több diszperzív talajt tartalmazó keverékek „át-

meneti” (ND4, ND3), 40%, vagy annál több diszperzív talajt tartalmazó keverékek 

„diszperzív” (D1, D2) kategóriába sorolhatók.  

Laboratóriumi vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a vizsgált talajok tekinteté-

ben a talajkeverés töltésanyag vizsgálata esetén abban az esetben lehet hatásos eszköz a 

diszperzív viselkedés megszűntetésére, amennyiben a keverék száraz tömegére vonat-

koztatva kevesebb, mint 30%-ban tartalmaz diszperzív talajt. Meglévő töltés anyaga 

esetén ez jelentős mértékű talajcserét jelent, ezért a talajkeverést csak diszperzív tulaj-

donságú töltésanyag tulajdonságainak javítására javaslom. 

 

 
6.6. ábra. Talajkeverés hatása a diszperzív talajok tulajdonságaira 

 

Kapcsolódó publikációk: [3,4] 
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6. TÉZIS: 

Szakirodalmi adatok a diszperzív és a szikes talajok viselkedését számos esetben is közel azo-

nosan írják le. Elemeztem a diszperzív és a szikes talajok tulajdonságait mind a geotechnika, 

mind a talajtan eszközei és szemléletmódja segítségével a két fogalom kapcsolatának feltárá-

sára (6.7. ábra). Laboratóriumi körülmények között vizsgáltam a rendelkezésemre álló szikes 

talajokat geotechnikai módszerekkel, valamint diszperzív talajokat talajtani paramétereik 

alapján. 

 

6.1. Altézis: 

Laboratóriumi körülmények között kimutattam, hogy a vizsgált diszperzív (D1, D2) ka-

tegóriájú talajokra átlagosan pH = 9,0, és átlagosan pNa = 2,49 mol/liter nátriumion 

koncentráció volt jellemző, az átmeneti (ND4, ND3) kategóriájú talajok esetén átlagosan 

pH = 8,4 és pNa = 2,67 mol/liter volt tapasztalható. Az eredményeim alapján megállapí-

tottam, a vizsgált magyarországi diszperzív talajokat magasabb nátriumion mennyiség 

és pH jellemzi, mint az átmeneti kategóriájú talajokat, és ezen értékeik alapján megfe-

lelnek a szikesként való besorolásnak is. 

 

6.2. Altézis: 

Vizsgáltam, hogy az igazoltan szikes talajok besorolhatók-e a geotechnika definíciói 

alapján diszperzív talajként is. Laboratóriumi körülmények között meghatároztam, 

hogy a rendelkezésemre álló, igazoltan szikes talajok a Galli-féle mértékadó hézagté-

nyező (ek=Vsok) és diszperzitási fok (D1) meghatározás alapján diszperzívnek is minősül-

nek. 

 

6.3. Altézis: 

A diszperzív és szikes talajok szakirodalmi leírásai és a 6.1, 6.2 altézisben megfogalma-

zottak alapján megállapítottam, hogy magyarországi körülmények között a diszperzív 

és szikes talajok fogalmai közt van átfedés. Nem minden diszperzív talaj szikes is, és nem 

minden szikes talaj diszperzív, de a két fogalomnak „erős” metszete van.  

 

 
6.7. ábra. Diszperzív és szikes talajok kapcsolata 

 

Kapcsolódó publikációk: [5,10,13] 
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7 ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK, A TÉZISEK GYAKORLATI ALKAL-

MAZHATÓSÁGA  

A diszperzív talajokkal kapcsolatos kutatásom során nagyszámú laboratóriumi vizsgálati és 

archív eredmények, a rendelkezésemre álló hazai és nemzetközi irodalmi adatok és helyszíni 

tapasztalataim alapján a 6. pontban kifejtett tézisek formájában fogalmaztam meg a legfonto-

sabb megállapításaimat.  

Munkám során meggyőződtem róla, hogy a diszperzív talajokkal kapcsolatos károsodások, és 

a kezelésükre irányuló mérnöki tevékenységek megismeréséhez több tudományterület együt-

tes ismerete szükséges, azonban a tézisek megfogalmazása során törekedtem rá, hogy az el-

méleti kutatásoknak a gyakorlatba is átültethető eredménye legyen. 

Irodalmi adatok és laboratóriumi vizsgálataim során megállapítottam, hogy a diszperzív tala-

jok és a vízépítési földművekbe való beépítésük Magyarországi viszonyok között is vizsgá-

landó feladat. Elengedhetetlen a talajok diszperzitási fokának meghatározása töltésanyag 

megválasztáskor, hogy a járatos erózió, mint tönkremeneteli mechanizmus ne alakulhasson 

ki.  

Az volt a célom, hogy olyan vizsgálati programot javasoljak a diszperzív talajok kimutatására, 

illetve talajkezelési és talajkeverési módszereket állapítsak meg a bizonyítottan diszperzív ta-

lajok javítására, melyet a tervezői és kivitelezői gyakorlat is alkalmazhat.  

Arra törekedtem, hogy olyan megállapításokat tegyek, melyek alkalmazhatók a gyakorlatban, 

és ezzel hozzájárulhatnak a diszperzív talajokkal kapcsolatos problémák és károsodások szá-

mának csökkentéséhez, valamint további kutatások alapját képezhetik. 
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8 TOVÁBBI KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK, AJÁNLÁSOK  

A dolgozat összeállítása során az volt a célom, hogy a diszperzív talajok viselkedését a lehető 

legtöbb szempont alapján vizsgáljam, így talajmechanikai, fázisanalitikai, geofizikai, talajtani 

méréseket végeztem. A különböző laboratóriumi vizsgálatok végrehajtása során számos to-

vábbi kutatási vonal merült fel, melyek a diszperzív talajok tulajdonságainak pontosításához 

vezethetnek.  

Kiemelendő ezek közül a mind a helyszíni, mind a laboratóriumi geoelektromos mérések al-

kalmazhatóságának pontosabb vizsgálata a diszperzív talajok kimutatására. A helyszíni 

geoelektromos szelvény készítése véleményem szerint alkalmas lehet a diszperzív talajok ki-

mutatására, a dolgozatban bemutatott laboratóriumi fajlagos ellenállás mérése pedig olyan el-

járás, mely esetén a módszer vizsgálati körülményeit lenne érdemes pontosan meghatározni. 

Meg kell említeni az olyan viszonylag egyszerűbb módszerek elemzését, mint a kettős 

hidrometrálás, mely egy rutinszerű talajmechanikai vizsgálat módosított változata, így a gya-

korlat szempontjából adhat hasznos információs.  

Érdemes lenne megbízhatósági vizsgálatokat végezni az egyes, diszperzív viselkedés kimuta-

tására szolgáló módszerekre nézve, valamint a diszperzív és szikes talajok kapcsolatának to-

vábbi kifejtése is kutatási lehetőségeket rejt magában. 

További kutatási irányként mindenképpen megemlítendő a talajok térfogatváltozó hajlamának 

és a diszperzitási fokuknak kapcsolata, tekintve, hogy a két tulajdonság hasonló fizikai-kémiai 

tulajdonságokra vezethető vissza. 
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 http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/szikes/szikes.ht 

[3] Carey, B. (2014): Understanding dispersive soils.  

 http://landcare.org.au/resources-links/achieving-soil-conservation-in-queensland/ 

[4] Colorado State University:  

 http://extension.colostate.edu/topic-areas/agriculture/managing-sodic-soils-0-504/ 

[5] CRC Technical Note:  

   http://vro.agricture.vic.gov.au/dpi/vro/vrosite.nsf/0d08cd6930912d1e4a2567d200257 

   9cb/813c7894348b29d4ca256ea8000327c6/$FILE/crc%20itro%20soil%20sodicity.pdf 

[6] Davies, S., Lacey, A. (2009): Identifying dispersive soils. 

 https://www.agric.wa.gov.au/sites/gateway/files/Farmnote%20386%20Identify

 ing%20dispersive%20soils.pdf 

[7] Food and Agriculture Organization: http://www.fao.org/docrep/x5871e/x5871e05.html 

[8] Magyar Állami Földtani Intézet:  http://map.mfgi.hu/fdt100/ 

[9] McCook, D. (2005): Disperesive Clays- Experience and History of the NRCS (Formerly 

SCS):  

 http://www.dtic.mil/ndia/2005triservice/track5/mccook.pdf 

[10] Országos Meteorológia Szolgálat:  

http://met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/hom-

erseklet/ 

[11] Stefanovits P., Filep Gy., Füleky Gy.: Talajtan.  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Talajtan/ada-

tok.html 

[12] Talajok kémhatása és mészállapota: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/5726 

[13] http://www.asko.uni-miskolc.hu/~askmf/hpage/oktat/mf204/13_agyag.pdf 

  

http://www.dtic.mil/ndia/2005triservice/track5/mccook.pdf
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9.3 Szabványok 

[1] ASTM D4221-99: Standard Test Method for Dispersive Characteristics of Clay Soil by 

Double Hydrometer. 

[2] ASTM D4647/D4647M-13: Standard Test Methods for Identification and Classification 

of Dispersive Clay Soils by the Pinhole Test 

[3] ASTM D6572: Standard Test Methods for Determining Dispersive Characteristics of 

Clayey Soils by the Crumb Test 

[4] ME-10-268-1:1994: Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálata. 

Vizsgálati módszerek. 

[5] ME-10-268-2:1994: Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálata. 

Vizsgálat, mérés, minősítés. 

[6] MSZ EN ISO 4688: Geotechnikai vizsgálatok – Talajok azonosítása és osztályozása 

[7] MSZ 14043-2:2006: Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból 

[8] MSZ EN 1997-1-2006: Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok 

[9] MSZ EN 1997-2-2008: Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2 rész: Geotechnikai vizsgá-

latok  
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Köszönetnyilvánítás 

 

Azért, hogy a dolgozat elkészülhetett, sokaknak tartozom hálával. Először is  

Nagy Lászlónak, aki miután TDK és diploma konzulensem is volt, elvállalta, hogy a kutatá-

somban témavezetőként tevékenykedik, és minden segítséget megadott a dolgozatban leírt 

eredmények eléréshez, valamint kellő szigorral bírálta a dolgozat összes változatát.  

A kutatásom során több laboratóriumban is lehetőségem nyílt méréseket végezni, így köszö-

nettel tartozom Szabó Gáborné Marika néninek a tűszúrásvizsgálat bemutatásáért és a gya-

korlásának lehetőségéért, Kovács Andrásnak, hogy geoelektromos vizsgálatokat végezhet-

tem, Rajkai Kálmánnak, Bányász Ágnesnek és Balog Kittinek, akik a szikesség területének a 

diszperzív talajokhoz kapcsolását segítették mind elméleti kérdésekben, mind laboratóriumi 

vizsgálatok által. Köszönettel tartozom Kopecskó Katalinnak és Rónaky Viktóriának, akiknek 

köszönhetően a fázisanalitikai vizsgálatokat is jobban megismerhettem, valamint Illés Zsom-

bornak, aki a geotechnikai laboratóriumban volt segítségemre. 

Köszönettel tartozom Farkas Józsefnek és Szabó Imrének, amiért a dolgozatom egy korábbi 

változatához fűzött megjegyzéseiken keresztül megértették velem, hogy mennyi odafigyelést 

érdemel egy disszertáció elkészítése. 

Nem maradhatnak ki a sorból (terjedelmi korlátok miatt név nélkül) mindazok, akik a szakmai 

támogatáson túl hozzásegítettek ahhoz, hogy jelen dolgozat elkészülhessen. 

Köszönöm. 

 

Nagy Gábor  

           2017. 

  


