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1.

ELŐZMÉNYEK,

KIINDULÁSI

ADATOK,

GEOTECHNIKAI

KATEGÓRIA
Építtető: Szarvaskő Község Önkormányzata 3323 Szarvaskő II. Rákóczi F. u. 18.
Tervező: Eger-Bau '93 3300 Eger Remenyik Zs. u.
Építész tervező: Punyi Imre építészmérnök
Alapadatok: Tervezőtől kapott

munkaközi építési engedélyezési tervek (beépítési

helyszínrajz, alaprajz, metszetek, egyéb adatok). Ezek szerint a területen rendezvény épületek
építését tervezik: színpad, tánc-csűr, kiszolgáló rendezvény-épület. Ez utóbbiak a meglévő,
hasonló funkciójú épület bővítésével-felújításával készülnek.
A tervezett szerkezetek: a színpad, a tánc-csűr, a kiszolgáló épület könnyű szerkezetű. Ezek
egyenlőtlen süllyedésre, térfogatváltozó talajmozgásra nem érzékenyek.
A kiszolgáló épület tervezett pv. szintje 220,1 mBf.

Geotechnikai kategóriába sorolás:
a rendelkezésre álló adatok alapján a létesítményt az 1. geotechnikai kategóriába soroljuk.
[ld. MSZ ENV 1997-1:2000 „Geotechnikai tervezés-általános szabályok 2.2.3. pont ill. MSZ
EN 1997-1:2006 (EUROCODE 7: Geotechnikai tervezés) 1.rész: Általános szabályok 2.pontA geotechnikai tervezés alapjai, 2.1. alpont-Tervezési követelmények-(14),(15) és (16)
fejezetek].

2. HELYSZÍNI VISZONYOK, GEOLÓGIAI ADATOK, SZEIZMICITÁS

Szarvaskő központjához közel, a vasútállomás mellett, az égerfákkal szegélyezett Eger-patak
széle mellett húzódó lapos, keskeny terület a tervezési helyszín. A területet délnyugaton a
patakmeder, északkeleti oldalán az itt részben bevágásban, részben töltésben haladó
vasútvonal töltésrézsűje határolja, míg ÉNy-on a vasúthoz vezető út töltése szegélyezi. A
terület keleti végét a Rocska-völgy torkolata zárja le, egy újonnan épített vízátvezető
műtárggyal.
A területen már több évtizede áll egy hosszú faépület, mely az eddigi rendezvények
kiszolgálására szolgált, azonban régen kinőtte funkcióját és méretét.
Morfológiai szempontból az Eger-patak völgyében, a keskeny völgynek a patak melletti
sávjában fekvő terület.

GEOHUN Kft.
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Az alapkőzetet a környezetben kb. 160 millió éves középső-felső júra korú agyagpala és
homokkő alkotja (Rocskavölgyi formáció és Vaskapui Homokkő Formáció), melybe a Major
tetőn ill. a Szarvaskői várbércen a Szarvaskői Bazalt Formáció intrúziója nyomult be.

Szeizmicitás, földrengés
Az MSZ EN 1998-1:2008 (EC-8) foglakozik az építményeknél figyelembe veendő
szeizmikus hatásokkal.
Az EC 8 Nemzeti Mellékletében található szeizmikus zónatérkép szerint a vizsgált terület a 2.
zónába tartozik, ahol az alapkőzetre vonatkoztatott s a mellékleten megadott valószínűségű
horizontális gyorsulás értéke 0,1 g.
Mivel a területen az alapkőzetnek számító szilárdabb rétegek (a feküt alkotó gabbró kőzet) kb.
5 m közötti mélységben kezdődik s felette lazább üledékréteg van, az MSZ EN 1998-1:2008.
3.pont-Talajviszonyok és a szeizmikus hatás, 3.1.2. alpont - Talajviszonyok azonosítása
3.1.táblázata alapján a helyi talajviszonyoknak a szeizmikus hatásra való befolyása
szempontjából a terület vagy A vagy E altalaj-osztályba tartozik.

3. FELTÁRÁSOK, VIZSGÁLATOK
A talajrétegződés, talajállapot tisztázására, a tervezett létesítmények helyén 2017. júniusában
3 db 2,2-3,3 m közötti mélységű kisátmérőjű Borro talajmechanikai fúrás készült, a
talajmintákból szabványos laborvizsgálatokkal, valamint 1 db hasonló mélységű könnyű kézi
verőszondázás, a talajtömörség becslésére.
A feltárásokon át rétegszelvényeket szerkesztettünk. A főbb tereppontok magasságát a kapott
geodéziai felmérésnek a feltárásokhoz közeli szintjeihez képest interpoláltuk. A helyszíni
szemle során fényképeket is készítettünk. A talajvizsgálati jelentést mindezek alapján
állítottuk össze.

4. TALAJRÉTEGZŐDÉS, TALAJÁLLAPOT

Általános ismertetés, alapozási lehetőségek

A terepszint alatt feltárt rétegződés minden fúrásban hasonló volt, de a rétegződés nem
mindenütt egyenletes. Vázlatosan a következő talajfelépítést tártuk fel:
GEOHUN Kft.
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- a felszínt 0,5-1 m vastag feltöltés borítja („F” réteg)
- alatta 1,5-2 m-ig iszapos-homoklisztes rétegek fekszenek („I-HL1” és „I-HL2”) - ez egyúttal
az alapozási zóna is
- ezalatt 20-50 vastag homok réteg található („H1” és „H2”)
- majd 3-4 m mélységig tőzeges iszap fekszik („I1” és „I2”)
- legalul pedig aprókavicsos-homokos zóna lett feltárva („H-K1” és „H-K2”)
/1-es sorszámmal a kiszolgáló épület, 2-essel a színpad területe van jelölve. A két helyszín
talajviszonyait egybevonva, együtt elemezzük/

A fúráskori talajvízszint 1,5-2 m között volt, a maximum az alapozási síkok közelben mozog.

Alapozásra a feltöltés alatti iszapos-homoklisztes zóna („I-HL” réteg) alkalmas, mely
megfelelő mélységű és vastagságú, bár elnedvesedve gyenge-rossz – de a jelenlegi épületek,
terhelések és szerkezetek esetén még megfelelő – teherbírású.

Részletes ismertetés

A következő talajleírás a feltárási szelvényekre és a fúráskori állapotra vonatkozik. A
szelvényektől távolabb eső részeken ezek alapján valószínűsített a talajrétegződés, a közölt
rétegszelvényeken is helyenként feltételezett réteghatárok láthatók.

A főbb rétegek, a felszíntől a mélység felé haladva, a 219,8-220 mBf közötti fúrási
terepszintek alatti mélységekkel (megjegyzés-a rétegszelvényeken jelölt 1 alszámok a színpad
helyén, a 2 alszámok a csűr- és kiszolgáló épület helyén feltárt, de hasonló megnevezésű
talajokra vonatkoznak):

Alapozási zóna feletti réteg

„F” réteg: feltöltés
A felszínt borító réteg. Vastagsága 0,5-0,9 m közötti. Színe szürkés vagy barnás. Anyaga
porlódó, homoklisztes, homokos, aprókavicsos, helyenként iszapos.

Alapozási zóna

GEOHUN Kft.
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„I-HL” réteg: iszapos homokliszt-homoklisztes iszap
Az előző réteg alatt 1,5-2,2 m közötti mélységig tart. Színe vil.barna vagy sárgás. Anyaga
hordalékos jellegű iszap – homokliszt, helyenként erősebben iszapos vagy éppen
homoklisztes kifejlődésben. Állapota a talajvízszint alatt, és a fölött 0,5-1 m-ig erősen nedves
és könnyen sodorható, könnyen fúrható. A szonda alapján – 25-45 cm-es behatolások 10
szondaütésre – kissé laza vagy laza.

Gyenge-rossz teherbírású réteg, ez a teherbírás azonban a jelenlegi épületek esetében
megfelelő az alapozáshoz, annál is inkább, mert mélyebben sem található jóval kedvezőbb,
síkalapozásra alkalmas réteg.

A gyenge kötöttség miatt az alapozási réteg elnedvesedésre érzékeny, ilyen esetben
teherbírása jelentős mértékben csökkenhet a szárazabb (kissé nedves) állapothoz képest.
Mivel a talajvízszint viszonylag magasan áll, és a maximum időszakosan elérheti az alapsíkot,
ezért a biztonságot is figyelembe véve a méretezési értékeket is az időszakos magas
talajvízszintre vonatkozó, telített és elnedvesedett állapotra adjuk meg. Ez az állapot megfelel
a jelenlegi talajvízszint alatti állapotnak: erősen nedves, könnyen sodorható, 40 cm körüli
szondabehatolással.

Ugyancsak a gyenge kötöttség, és a viszonylag kis alapozási mélység miatt a koncentrált
csapadékvizet (ereszcsatornák vize) az épületek alapjaitól távolabbra kell elvezetni.

Alapozási zóna alatti rétegek

„H” réteg: homok
Az előző réteg alatti 20-50 cm vastag réteg. Színe vil.barna. Anyaga változó mértékben
iszapos, homoklisztes és aprókavicsos durva homok, helyenként nagyobb kavicsszemcsékkel
(egy ilyenben az 1. fúrás 2 m-en elakadt). Állapota vizes, könnyen vagy közepesen fúrható,
általában kissé laza.

„I” réteg: iszap
Az előző réteg alatt 2,8-3 m közötti mélységig. Színe barna vagy szürke. Anyaga
aprókavicsos-homokos iszap, ami több helyen szerves jellegű vagy tőzeges-rostos. Állapota
vizes, puha, laza.
GEOHUN Kft.
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Megjegyzések a vizsgálatok értelmezéséhez:
- ebben a rétegben a szonda által jelzett tömörség csak látszólagos, ami a telített iszap-agyag
rétegekben fellépő pillanatnyi pórusvíznyomás eredménye.

A valódi tömörség a

fúrásmintákból és fúrási ellenállásból következtethető
- az 1-nél magasabb konzisztencia-indexek nem a valós állapotra utalnak, hanem a mérés
jellegéből adódó eltérések

„H-K” réteg: homok-kavics
Az előző réteg alatt 3,3 m-ig lett feltárva. Színe szürkés-barnás. Anyaga változó mértékben
(általában kevésbé) iszapos, durva homok vagy apró kavics, elszórtan nagyobb
kavicsszemcsékkel (egy ilyenben a 3. fúrás 2,8 m-en elakadt). Állapota vizes, könnyen
fúrható, de nehezen szondázható. Teherbírása közepesnek becsülhető.

Talajfizikai jellemzők, labor vizsgálati eredmények

Az előzőekben felsorolt rétegek főbb mért, levezetett vagy becsült talajfizikai jellemzőinek
határértékei, zavart fúrásmintákból, a fúráskori állapotra (2017. június):
F
I-HL (1-2)
H (1-2)
9,06-12,8 13,1-26,5 16,6-28,7
w (%)
0,97**
0,55-0,74
0,77**
e (-)
3
18,2-20,3
19,2**
n (kN/m ) 15,2**
0,35**
0,68-0,95
0,98**
Sr (-)
*
8-11
*
Ip (%)
*
0,35-(1,39)
*
Ic (-)
*
18-22
24-26
fok)
2
*
5-25
0
c (kN/m )
2
*
4-6
7-8
Es (MN/m )
2
*
160-240
240-260
a (kN/m )
*nincs mérés vagy nem mérhető vagy nem adható

I (1-2)
19,5-30,3
*
*
*
*
*

15-18
5-10
2-3
140-160

H-K (1-2)
30,9*
*
*
*
*
*
30-32
0
8-10
300-350

**kötöttebb, de szemcsés mintákból 1 db mérés

A homoklisztes és homokos rétegekből szemeloszlási vizsgálatok is készültek, rétegenként 12 db. A vizsgálatok módja száraz szitálás, átmosás vagy hidrometrálás. Eredmények:
- „F” réteg (1 db átmosás): összetétel 11 % iszap-agyag-homokliszt, 20 % homok, 69 %
kavics.

GEOHUN Kft.
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- „i-HL” réteg (1 db átmosás): összetétel 42 % iszap-agyag-homokliszt, 55 % homok, 3 %
kavics. (1 db hidrometrálás): összetétel 9 % iszap-agyag, 45 % homokliszt, 43 % homok
(főleg finom szemű), 3 % apró kavics. D60 = 0,11 mm, D10 = 0,03 mm, U = 3,5.
- „H” réteg réteg (1 db átmosás): összetétel 25 % iszap-agyag-homokliszt, 63 % homok, 12 %
kavics. (1 db száraz szitálás): összetétel 10 % iszap-agyag, 13 % homokliszt, 46 % homok
(vegyes szemű), 31 % kavics (főleg finom szemű). D60 = 0,83 mm, D10 = 0,02 mm, U = 41,4.

Méretezési, teherbírási értékek

A javasolt alapozási rétegekben és mélységekben (ld. a rétegszelvényeken) az EUROCODE 7
szerinti

méretezéshez

minden

építmény

esetére

egységesen

figyelembe

vehető

karakterisztikus értékek (időszakosan magas talaj esetén várható erősen nedves, könynen
sodorható talajállapotra, 40 cm körüli szondabehatolás értékkel):

I-HL (1-2)

20
(fok)
2
10
c (kN/m )
18,5
 (kN/m3)
180
a (kN/m2)
2
110
cu (kN/m )*
2
5
Es(MN/m )
* drénezetlen nyírószilárdság tájékoztató értéke

5. TALAJVÍZ-VISZONYOK
A 2017. június elején készült feltárásokban 1,6-2 m közötti mélységben jelent meg a talajvíz.
A fúrás végén mért nyugalmi vízszint ehhez képest nem sokkal tért el, a talajvíz gyakorlatilag
nyílt tükrűként viselkedett. A nyugalmi szintek 217,9-218,4 mBf közt voltak.
A meglévő rendezvény épület ÉNy-i oldalán, a rézsű lábánál lévő ásott kútban a nyugalmi
vízszintet 1,6 m mélyen mértük 2017. júniusában.

A feltárás időszakára (június, nyár eleje) általában közepes-magasabb vízállások jellemzőek
(tavaszi maximumok után, nyári átlagok előtt). A 2017-es év eddigi része csapadékosabb volt
az átlagnál. Ezek szerint a mért szintek közepes és magas vízállás közé tehetők.

GEOHUN Kft.
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A vizsgált terület mellett folyó Eger-patak árvízszintje a Vízügyi szakvélemény szerinti;
adatok részünkre nem álltak rendelkezésre. A terület esetleges árvízveszélyes voltáról nincs
információnk, de feltételezzük, hogy a viszonylag mély és széles patakmeder miatt a területet
nem önti el árvíz. A terület alsó részén kitorkolló Rocska-patakon időnként (főleg hóolvadás
után) jelentős mennyiségű víz zúdul le. Ennek elvezetésére szolgálhat a látottak szerinti most
épült műtárgy.
Mindezek alapján a maximális talajvízszintet a fúráskori szintek fölött 50-80 cm-rel, a
218,75-219 mBf szintek között adjuk meg. A magasabb érték a terület kissé magasabban
fekvő ÉNy-i részére (színpad), az alacsonyabb a DK-i részére érvényes. Mértékadó szint
a maximum felett 50 cm.
A maximális talajvízszint helyenként elérheti, míg a mértékadó szint meghaladja a javasolt
alapozási síkokat. Átlagos esetben nem, de rendkívül magas talajvízállású időszakban
esetleg megjelenhet minimális talajvíz a munkagödörben-alapárokban. Eltávolítása
nyíltvíztartással lehetséges, néhány dm depresszióig.

6. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK

Helyszín:
Szarvaskő központjához közel, a vasútállomás mellett, az égerfákkal szegélyezett Eger-patak
széle mellett húzódó lapos, keskeny terület a tervezési helyszín. A területet délnyugaton a
patakmeder, északkeleti oldalán az itt részben bevágásban, részben töltésben haladó
vasútvonal töltésrézsűje határolja, míg ÉNy-on a vasúthoz vezető út töltése szegélyezi. A
terület keleti végét a Rocska-völgy torkolata zárja le, egy újonnan épített vízátvezető
műtárggyal.
A területen már több évtizede áll egy hosszú faépület, mely az eddigi rendezvények
kiszolgálására szolgált, azonban régen kinőtte funkcióját és méretét.
Morfológiai szempontból az Eger-patak völgyében, a keskeny völgynek a patak melletti
sávjában fekvő terület.

Altalaj:
A terepszint alatt feltárt rétegződés minden fúrásban hasonló volt, de a rétegződés nem
mindenütt egyenletes. Vázlatosan a következő talajfelépítést tártuk fel:
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- a felszínt 0,5-1 m vastag feltöltés borítja („F” réteg)
- alatta 1,5-2 m-ig iszapos-homoklisztes rétegek fekszenek („I-HL1” és „I-HL2”) - ez egyúttal
az alapozási zóna is
- ezalatt 20-50 vastag homok réteg található („H1” és „H2”)
- majd 3-4 m mélységig tőzeges iszap fekszik („I1” és „I2”)
- legalul pedig aprókavicsos-homokos zóna lett feltárva („H-K1” és „H-K2”)
/1-es sorszámmal a kiszolgáló épület, 2-essel a színpad területe van jelölve. A két helyszín
talajviszonyait egybevonva, együtt elemezzük/

Alapozási lehetőségek
Alapozási zóna talaja

„I-HL (1-2)” réteg: homoklisztes iszap- iszapos homokliszt
A feltöltéses réteg alatt 1,5-2,2 m közötti mélységig tart. Színe vil.barna vagy sárgás. Anyaga
hordalékos jellegű iszap – homokliszt, helyenként erősebben iszapos vagy éppen
homoklisztes kifejlődésben. Állapota a talajvízszint alatt, és a fölött 0,5-1 m-ig erősen nedves
és könnyen sodorható, könnyen fúrható. A szonda alapján – 25-45 cm-es behatolások 10
szondaütésre – kissé laza vagy laza.

Gyenge-rossz teherbírású réteg, ez a teherbírás azonban a jelenlegi épületek esetében
megfelelő az alapozáshoz, annál is inkább, mert mélyebben sem található jóval kedvezőbb,
síkalapozásra alkalmas réteg.

Alapozásra a feltöltés alatti iszapos-homoklisztes zóna („I-HL” réteg) alkalmas, mely
megfelelő mélységű és vastagságú, bár elnedvesedve gyenge-rossz – de a jelenlegi épületek,
terhelések és szerkezetek esetén még megfelelő – teherbírású.

Javasolt alapozási mód: síkalapozás, a szerkezetnek megfelelően tömb (pillér)- vagy
sávalapozás.
Javasolt alapozási sík: a jelenlegi terepszint alatt minimum 0,8-0,9 m mélyen, az I-HL (1-2) jelű
vil. barna homoklisztes iszap-iszapos homokliszt rétegben.

Az alapozás méretezése: MSZ EN 1997-1:2006 EUROCODE 7: Geotechnikai tervezés
irányelvei alapján végezhető.
GEOHUN Kft.
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A méretezéshez figyelembe vehető talajfizikai jellemzők karakterisztikus értékei:
I-HL (1-2)

20
(fok)
2
10
c (kN/m )
3
18,5
 (kN/m )
2
180
a (kN/m )
2
110
cu (kN/m )*
2
5
Es(MN/m )
* drénezetlen nyírószilárdság tájékoztató értéke

Talajvíz:
A vizsgált terület mellett folyó Eger-patak árvízszintje a Vízügyi szakvélemény szerinti; arról
adatok nem álltak rendelkezésre. A terület esetleges árvízveszélyes voltáról nincs
információnk, de feltételezzük, hogy a viszonylag mély és széles patakmeder miatt a területet
nem önti el árvíz. A terület alsó részén kitorkolló Rocska-patakon időnként (főleg hóolvadás
után) jelentős mennyiségű víz zúdul le. Ennek elvezetésére szolgálhat a látottak szerinti most
épült műtárgy.

Mindezek alapján a maximális talajvízszintet a fúráskori szintek fölött 50-80 cm-rel, a
218,75-219 mBf szintek között adjuk meg. A magasabb érték a terület kissé magasabban
fekvő ÉNy-i részére (színpad), az alacsonyabb a DK-i részére érvényes. Mértékadó szint
a maximum felett 50 cm.

A maximális talajvízszint helyenként elérheti, míg a mértékadó szint meghaladja a javasolt
alapozási síkokat. Átlagos esetben nem, de rendkívül magas talajvízállású időszakban
esetleg megjelenhet minimális talajvíz a munkagödörben-alapárokban. Eltávolítása
nyíltvíztartással lehetséges, néhány dm depresszióig.

Földmunka: Talaj fejtési osztálya III. Alapgödör függőleges oldalfallal kiásható. Dúcolás rövid
nyitva tartás esetén nem szükséges.

Terepfeltöltés: az alapgödrökből kikerülő feltöltés4es ill. iszapos talajt épületen belüli, terhelt
padozat alatti feltöltésre változó jellege miatt nem javasoljuk, oda szemcsés talaj ajánlott (pl. durva
homok, homokos kavics, kőbányai meddő, vagy zúzott kő). Külső feltöltésre az alaptestekből
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kiemelt talaj felhasználható, de optimális feltételek mellett szakszerű tömörítése szükséges, ha arra
burkolat kerül.

A jelen szakvéleményben nem részletezett, de a kiviteli tervezés vagy a kivitelezés során
felmerülő geotechnikai jellegű kérdések részletes talajmechanikai feltárások keretében
tisztázhatók.

Eger, 2017. július hó

Szakvéleményező:

Lénárd Miklós okl. geológusmérnök,
geotechnikai tervező GT 10-0040.
Eger, Rákóczi u. 93. Tel : 20/9 325 247
e-mail: geohunkft@gmail.com

GEOHUN Kft.

11

2017. július

