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Az építőmérnöki gyakorlatban mérnöki szerkezetek, műtárgyak tervezésekor tekintettel kell
lenni a külső hatásokra. Mérlegelni kell a természeti erőknek való kitettséget, illetve azt, hogy
ebből adódóan milyen károsodások alakulhatnak ki, milyen tönkremeneteli mechanizmusok
fordulhatnak elő. Leggyakrabb esetben ez a szél és a víz okozta hatások vizsgálatát jelenti.
Geotechnikai szempontból a talajszemcsék között található víz milyensége, eloszlása,
mennyisége kiemelt fontosságú szerepet játszik a talaj és műtárgy kölcsönhatásban, valamint a
talajok viselkedésében. Ennek megfelelően a víz romboló ereje következtében létrejövő erózió
is egy gyakran vizsgálandó jelenség.
Az árvízvédelmi gátak 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 csoportba
sorolhatók ilyen szempontból (Nagy 2000):
 az altalaj rétegződése és annak összetétele,
 a töltés anyagi összetétele és annak építési módja.
Ez utóbbi kategóriába tartozik a diszperzív talajok jelenléte okozta károsodás, mely
világviszonylatban már az 1940-es évek óta tapasztalt jelenség, Magyarországon pedig az 1980-
as évek óta vizsgálják behatóan (Szepessy 1983).

Diszperzív talajok fogalma

Diszperzív talajok alatt azon kötött talajokat értjük, melyek fizikai-kémiai tulajdonságaik
miatt az talajszemcsék közti kötőerő lecsökken, így kis energiával megbontható a szemcsék
szerkezete (Szepessy 1983), a talaj erodálható. Ennek következménye lehet, hogy bár
áteresztőképességi együtthatójuk miatt vízzáróan viselkednének, a víz erodáló hatása miatt
mégsem alkalmasak vízzárási feladatok megoldására.
A pusztulást a talaj belső (járatos) eróziója okozta, ezt az alagúthoz hasonló rendszer
kialakulását elnevezték "tunnel erosion"-nek. Száraz időben a gát rézsűjén keletkezett
repedésekbe csapadék idején, vagy a gát első feltöltésekor víz folyt be (1. ábra). A víz a
repedés alján járatot mosott ki magának, amelyek gyorsan mélyültek, illetve bővültek is
(Felkai, Nagy 2012). Ha a járat a vízzel kapcsolatba kerül, gyakran egy óránál rövidebb idő
alatt átszakadt a gát. A kezdeti repedést néhol az egyenlőtlen ülepedés is okozhatta. Az ilyen
járatos erózió ellen nem véd a humusztakarás, hiszen a repedés alján, a kezdődő járat falán a
víz a földfelülettel érintkezik. (Sherard et al.,1972).



1. ábra Diszperzív talaj jellegzetes eróziós járatai (Szepessy 1983)

A diszperzív talajok tönkremenetelét Szepessy a peptizált szerkezetre vonatkozva vizsgálta,
mi szerint a peptizált talajra a tömött szerkezet a jellemző. Ezzel a meggondolással
kimondható (Szepessy 1983), hogy gátak járatos eróziója szempontjából a peptizált talaj
veszélyes, mert:
 szemcséi között a kötőerő kicsi, ez a felületről az egyedi szemcsék leválását könnyíti meg, és
 mert morzsás szerkezet hiányában a peptizált talaj repedéseinek fala nem duzzad elég gyorsan.

Diszperzív viselkedés laboratóriumi vizsgálata

Az MSZ EN 1997-2-2008 a diszperzitási fok meghatározását is tartalmazza, melyre négy
lehetőség van:
 tűszúrásvizsgálat, mely a repedés mentén mozgó víz hatását modellezi;
 kétszeres ülepítési vizsgálat, amellyel a tiszta vízben, mechanikus keverés nélkül, illetve

diszpergálószerrel, mechanikai keverés után ülepített agyagszemcsék diszperzióját
hasonlítják össze;

 rögvizsgálat, amely azt mutatja meg, hogy 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.

Magyarországi gyakorlatban legjobban elterjedt a tűszúrásvizsgálat alkalmazása, mellyel így
hidraulikai szempontból közelítik meg a diszperzív talajok viselkedését (OVH 1987). A
vizsgálati berendezés vázlatos rajza a 2. ábrán látható. A teljes berendezés a laboratórium
falán vagy a fala mellett felállított függőleges alaplapra szerelhető. A vizsgálat során egy
kisméretű rézhengerbe töltött plasztikus határa körül beállított víztartalommal rendelkező
talajmintát két réz befoglaló fej közé fognak, majd ezen hengeres talajmintán egy acéltűt
átszúrnak, ezáltal alakítva ki rajta egy mesterséges járatot. Ezt követően különböző
nyomásmagasságok mellett vizet áramoltatnak a mintán át, és a kifolyó víz mennyiségét
mérik, illetve a víz áttetszőségét figyelik meg.



2. ábra Tűszúrásvizsgálat berendezése

Minél inkább diszperzív egy talaj, azaz minél hajlamosabb arra, hogy járatos erózióval
károsodjon, annál kisebb nyomásmagasságok mellett több és több szemcse kimosódása
tapasztalható, valamint a kimosódással egy időben a mesterségesen megnyitott járat bővülése
és megnövekedett vízáramlás is tapasztalható (Szepessy 1983).

A vizsgálat végeztével a hengeres talajmintát kiszárítva, majd a henger alkotója mentén
eltörve a kialakított mesterséges furat bővülése látható. Eróziónak ellenálló kötött talajok
esetén a járat jelentős bővülése nem tapasztalható, míg egy diszperzívnek besorolt minta
esetén a kialakított 1 mm-es furat jelentős mértékű bővülése alakulhat ki.

A vizsgálat eredménye az úgynevezett diszperzitási fok, mely segítségével egy talajminta
járatos belső erózióval való tönkremeneteli hajlama értékelhető. Az egyes fokozatok
minősítése a következő:
 D1 és D2: diszperzív talaj, gyors erózió 0,3 m/s sebességnél,
 ND3 és ND4: 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.

Diszperzív talajok kezelése

Miután kísérletileg kimutatásra került a diszperzív talajok jelenléte;
 töltésanyag kiválasztásának vizsgálatakor eldönthető, hogy a talaj felhasználható-e,

illetve kedvezőtlen viselkedés esetén tervezhető a kezelése.
 Meglévő töltés anyagának vizsgálata esetén intézkedés tehető a diszperzív

viselkedésből adódó eróziós probléma kezelésére, megelőzésére.



A következőkben a második lehetőséggel foglalkozunk röviden. Már meglévő töltéstestben
kimutatott diszperzív agyag jelenléte esetén a legfontosabb, hogy a vízoldal és a mentett oldal
között kialakuló szivárgás ne érinthesse a diszperzív réteget/rétegeket, hiszen ez előidézheti a
töltésanyag kimosódását. Ennek megfelelően olyan beavatkozások szükségesek, melyek
 vagy a talaj diszperzív tulajdonságát változtatják meg,
 vagy olyan szerkezetek, anyag beépítése szükséges, melyek elvezetik a szivárgó vizet úgy,

hogy az ne érintse a diszperzív viselkedésre hajlamos talajrétegeket.

Mind töltésanyag választási szempontból, mind már meglévő gáttest esetén a talaj kezelése
választható megoldás. Ezt számos módszerrel lehet kivitelezni, minden esetben fő szempont
az adott feladathoz illő adagolás és adalékanyag megválasztása. Meglévő töltés esetén ezt a
vízoldali rézsű és a korona alatti réteg átkeverésével lehet megoldani (3. ábra).

3. ábra Töltés átkeverése

Kiegészítő szerkezet beépítésekor a tervezés kiindulási paramétere a diszperzív rétegek
kiterjedésének pontos ismerete szükséges, hiszen a fő szempont a szivárgási úthosszt
befolyásoló megoldások esetén a víz távoltartása ezen rétegektől. Így határozható meg, a
befogási hossz egy vízoldalon kialakított szádfal esetén (4. ábra). Számos esetben burkolatlan
gátkorona esetén könnyen keletkeznek száradási repedések, így a korona burkolása is egy
megelőzési mód lehet, meggátolva a repedések kialakulását és ezzel a víz töltéstestbe való
bejutását.

4. ábra Kiegészítő szerkezet a szivárgási úthossz megnövelésére

Vizsgálati eredmények

Diszperzív talajokkal kapcsolatos vizsgálatok már a XX. század közepén is zajlottak, számos
kezelési lehetőségről van adat (Nagy et al. 2015). Ezek közül kiemelve néhányat az 1. táblázat
mutat.

Forrás Felhasznált anyag Ellenőrzési mód Adagolás (m%)



Ouhadi, Goodarzi
(2006)

Timsó Kétszeres
hidrometrálás,

röntgendiffrakció
1,5-3,0 %

Turkoz et al. (2014) Tűszúrásvizsgálat,
röntgendiffrakció 7,0-9,0 %

Goodarzi, Salimi
(2015) Kohósalak (GBFS, BOFS) Kétszeres

hidrometrálás 5,0-15,0 %

Bell, Maud (1994) Oltott mész
} N/A 3,0-4,0 %

Elgers (1985) Gipsz
{ N/A 2,0 %

1. táblázat Diszperzív talajok kezelésére felhasznált anyagok

Az egyes anyagok felhasználási tapasztalatai alapján a következők jelenthetők ki:
 Timsó (KAl(SO4)2·12H2O) alkalmazása során 0,5-0,8% adagolás mellett tapasztalták a

diszperzív viselkedés megszűnését, minél nagyobb a plasztikus index értéke, annál
nagyobb mennyiségben való adagolás volt szükséges a nem diszperzív minősítéshez
(Ouhadi, Goodarzi, 2006).

 Magnézium klorid adagolásával a talaj Atterberg határai közel azonos mértékben
csökkentek (Turkoz et al. 2014).

 Kohósalakkal történő kezelés során viszonylag nagy mennyiség (akár 10-15 m%)
szükséges a diszperzív viselkedés kezeléséhez (Goodarzi, Salimi, 2015).

 Meszes kezeléssel jól csökkenthető a talajok belső eróziós hajlama, a kötött talajok
„soványodnak”, Atterberg határaik közelítik egymást, a folyási határ csökken, míg a
sodrási határ nő (Bell, Maud, 1994).

 Meszes talajkezelés következtében a talaj pH-ja növekszik a bevitt többlet Ca ion miatt, ezt
árvízvédelmi töltésekben nem okoz jelentős problémát, mezőgazdasági művelés alatt álló
területeken viszont komolyabb hatása lehet.

A vizsgálat során három mintacsoporttal foglalkoztunk. Hazai gyakorlatban a meszes
talajkezelés terjedt el széles körben, így oltott mész adagolása mellett vizsgáltuk a diszperzív
viselkedés változását. Egy Berettyó menti töltésszakaszból származó talajmintán, valamint két
Karcag melletti öntözőcsatorna mellől származó talajokon végeztük el a vizsgálatokat.

Minden egyes minta esetén elsőként a geotechnikai azonosítást hajtottuk végre, majd
meghatároztuk a diszperzitási fokukat. Ezt követhette a talajok kezelése. Az oltott mésszel
való kezeléshez a talajokat szárítószekrényben 105°C-on tömegállandóságig szárítottuk, majd
a száraz talajtömeghez a természetes víztartalomnak megfelelő vízmennyiség és oltott mész
hozzáadásával készítettük elő a talajmintákat. A keverést követően 48 óra pihentetés után
hajtottuk végre a tűszúrásvizsgálatot, hogy a kezelés hatását ellenőrizni lehessen.
A Berettyó töltésszakasz vizsgálata során a három szelvényből összesen hat
tűszúrásvizsgálatot hajtottunk végre, melynek eredménye alapján mindegyik minta D2
diszperzív kategóriájúnak minősült. Mivel a diszperzív tulajdonság így kimutatható, a
töltésszakasz állékonysága érdekében a talaj kezelése szükséges a károsodások elkerülése
érdekében.

Tapasztalható volt, hogy a mész hozzáadásával a talajminták diszperzitási kategóriája a D1,
D2 „diszperzív”-től a mészmennyiség növelésével tolódott az ND4, ND3 „átmeneti”, majd
ND2, ND1 „nem diszperzív kategória felé. A vizsgált agyaghoz 4,0%-ban adagolva az oltott
meszet volt már elérhető az ND1 kategória, így ezen talaj esetén ez az adagolási arány



javasolt annak érdekében, hogy a diszperzív tulajdonságot kezeljük (2. táblázat). A diszperzív
viselkedés vizsgálatával párhuzamosan elvégeztük a minták azonosítását is.

Vizsgált
terület

Hozzáadott
mész [m%]

Sodrási
határ

wp (%)

Folyási
határ

wL (%)

Plasztikus
index
IP (%)

Megnevezés
(MSZ EN 1997-

1:2006)

Diszperzitási
fok

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/ND1Be
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ó
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.

5,0 29,3 51,5 22,2 közepes agyag ND1/ND1

2. táblázat Berettyó 13+800 tkm talajminta meszes kezelése

A karcagi minták kezelését két lépcsőben végeztük el. Először a Karcag I. csoport kezelését
0-2,5-4-6-8 tömegszázalékban hozzáadott mésszel hajtottuk végre. Ennek eredményeképp
már 2,5%-os adagolás mellett is ND1, azaz nem diszperzív besorolás adódott. Második
keverésként a Karcag II csoport finomabb lépcsőkben való kezelését végeztük. Ennek
eredményeképp jobban tapasztalhatók voltak a fokozatok a diszperzív és a nem diszperzív
kategóriák között. A Karcag II csoport eredményei alapján látható volt, hogy a diszperzív
tulajdonság kezelése 2,0-2,5% oltott mész adagolásával megoldható, ennek eredményei a 3.
táblázatban találhatók.
Fontos megjegyezni, hogy ez az adagolás nem kezelhető általános receptúraként. A kezeléshez
szükséges mennyiséget minden esetben laboratóriumi vizsgálatokkal igazolva kell megállapítani.

Vizsgált
terület

Hozzáadott
mész (m%)

Sodrási
határ

wp (%)

Folyási
határ

wL (%)

Plasztikus
index
IP (%)

Megnevezés
(MSZ EN 1997-

1:2006)

Diszperzitási
fok

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*K

ar
ca

g 
I.

8,0 23,0 38,6 15,6 sovány agyag ND1*
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/ND1K

ar
ca

g 
II

.

2,5 31,1 59,4 28,3 közepes agyag ND1/ND1

3. táblázat Karcag talajminták meszes kezelése. *: Feltételezett eredmény, a vizsgálat a tömör
talajszerkezet miatt nem volt elvégezhető.

Korábbi tapasztalatok (Szendefy 2013) kimutatták, hogy meszes kezelés hatására a talajok
Atterberg határai, így plasztikus indexe is megváltozik. Ez annak eredménye, hogy a meszes
kezelés hatására az aggregálódás, aminek hatására a talaj szemszerkezete a szemcsés talajok
irányába tolódik. A meszes kezelés után a talajminták azonosítását újfent elvégezve az 5.
ábrán látható tendencia tapasztalható. A hozzáadott mész mennyiségének növelésével a talaj
Atterberg határai ellenkező értelemben változtak. Míg a sodrási határa nőtt, a folyási határa
csökkenni kezdett, aminek eredményeképp a plasztikus index értéke is csökkenést mutatott.



5. ábra Atterberg határok változása a meszes kezelés hatására

A plaszticitási index és a hozzáadott mésztartalom kapcsolatát mutatja az 5. ábra. A
diagramon elkülöníthetők a diszperzív, átmeneti és nem diszperzív kategóriájú talajok. A 6.
ábrán látható a meszes kezelés egyik hatása, a kötött talaj szemcsésebb lesz, aggregátumok
alakulnak ki.

6. ábra 6,0%-os (balra) és 8,0%-os oltott mész adagolással készült minták

Érdemes megjegyezni, hogy a meszes kezelés hatására a három csoport plasztikus indexének
változása hasonló tendenciát követ. Feltehetőleg az egyes talajok esetén a diszperzív
viselkedés megszűntetéséhez szükséges hozzáadott mész mennyisége a plasztikus index
csökkenésével együtt csökken.
Ennek egy következménye a 7. ábrán látható zöld szaggatott vonal, mellyel a diszperzív és
átmeneti viselkedés határát húztuk meg. A kezeletlen, diszperzív kötött talaj feltételezéséből
kiindulva húztuk a határoló vonalat a 20%-os plasztikus indextől kiindulva, majd magasabb
érték esetén nagyobb mennyiségű oltott mész adagolása szükséges a viselkedés
megszűntetéséhez.



7. ábra Diszperzitási kategóriák a meszes kezelés hatására

Összefoglalás

A diszperzív talajok járatos belső erózióra hajlamos kötött talajok. Árvízvédelmi gátba való
beépítés előtt a talaj laboratóriumi minősítése elvégzendő, hogy a diszperzív viselkedésből
következő tönkremenetel elkerülhető legyen. Már megépült töltésszakaszban diszperzív talaj
kimutatása esetén a talaj kezelése, vagy kiegészítő mérnöki szerkezet beépítése szükséges az
állékonyság biztosítása szempontjából.

Hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a diszperzív talajok kezelése alkalmazható
megoldás, kutatásunk során az oltott mésszel történő talajkezelést alkalmaztuk. Ennek
keretében három magyarországi mintacsoport kezelését végeztük el, egy Berettyó menti
töltésszakasz, valamint két Karcag melletti öntözőcsatorna szelvény talajait vizsgáltuk.

A vizsgálatok során tűszúrásvizsgálattal a diszperzitási fokukat, majd különböző mennyiségű
oltott mész adagolásával kezeltük, majd a kezelés eredményét ismét tűszúrásvizsgált
elvégzésével ellenőriztük. Ennek következtében megkaptuk a diszperzív viselkedés
kezeléséhez szükséges oltott mész mennyiségét, valamint a kezelés hatását a talajok Atterberg
határaira. Ennek során látható volt, hogy a meszes kezelés következtében a kötött talaj
„soványodik” a plasztikus indexe csökken. Tapasztalataink szerint ez a 15-22%-os tartomány
felé tendál, azaz a sovány-közepes agyag kategóriájához közelít.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a vizsgált töltésanyag diszperzív, közepes agyag talajból áll.
Ezen talajok árvízvédelmi töltésbe beépítve a vízoldalról érkező víznyomás, illetve a száraz-
nedves időszakok váltakozása miatt kialakuló felszíni és felszín alatti repedésekbe jutó víz
hatása következtében járatos belső erózióra alakulhat ki. Ennek következtében már a kis
energiájú vízmozgás is képes eltávolítani egymástól a talajszemcséket, melyek a töltésanyag
kimosódásához vezethetnek.



Laboratóriumi vizsgálatok eredményei kimutatták, hogy a minta kezelése oltott mésszel
megoldható, aminek következtében a diszperzív viselkedés egyre kevésbé jellemző. A
vizsgált talaj esetében a „nem-diszperzív” kategóriába való besoroláshoz talajonként eltérő,
tapasztalataink alapján 2,5-4,0 tömegszázalék hozzáadott oltott mészre volt szükség, mellyel
való kezelés következtében a talaj árvízvédelmi gátba beépíthető. Ez az érték egybevág
azokkal a tapasztalatokkal amik a nemzetközi kutatási eredmények során adódtak.
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