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ÖSSZEFOGLALÁS 
Egy folyamatban levő kutatási projekt keretében a dinamikus 

tömörítőeszköz és a talaj kölcsönhatást vizsgáljuk a vibrációs 

mélytömörítés során. A mélyvibrátor mozgásának kísérleti vizsgálata 

mellett szeizmikus statikus szondázást (SCPTu) végeztünk a 

talajdinamikai jellemzők mélyvibrációs tömörítés hatására történő 

változásának meghatározására. A cikk a szeizmikus statikus szondázási 

vizsgálatokat helyezi előtérbe, különös tekintettel a mérési folyamat 

ismertetésére és a mérési eredmények bemutatására. 
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1. MÉLYVIBRÁCIÓS ELJÁRÁSOK VIZSGÁLATA 
 
1.1. VIBRÁCIÓS MÉLYTÖMÖRÍTÉS 
A vibrációs mélytömörítés (vibroflotáció) az 1930-as években jelent meg 
Németországban, napjainkban világszerte használatos szemcsés talajok 
tömörítésére. A tömörítőeszköz, a mélyvibrátor egy 25 – 40 cm átmérőjű 
acélcső, mely a vibrátorcsúcs közelében elhelyezett excentrikus tömeg 
forgása következtében keltett rezgések segítségével tömöríti a talajt. 
Az eljárás célja a talaj tömörségének és ezáltal merevségének növelése, 
és homogenizálása. Ezen felül a talajjavítás kedvező hatást gyakorol a 
dinamikus talaj-szerkezet kölcsönhatásra is. 
Bár a mélyvibrációs eljárás egy régóta, széles körben alkalmazott 
talajjavítási módszer, a tömörítési munka minőségellenőrzése napjainkig 
nem tekinthető teljesen megoldott témakörnek. A tömörítési folyamat 
során végbemenő folyamatokról rendelkezésre álló ismeretek elsősorban 



a kivitelezés során szerzett tapasztalatokból származnak, nem pedig 
tudományos alapú vizsgálatokból. 
A tömörítési munka minőségének ellenőrzése általában a talajkezelés 
előtt és után végzett összehasonlító altalajvizsgálatokra, valamint a 
tömörítés során utántöltött anyag és egyéb paraméterek 
dokumentálására szorítkozik. 

 

1. ábra Munkafolyamat a mélyvibrációs tömörítés során 

 
1.2. KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 
Gyakorlati tapasztalatok, valamint Fellin [3], [4] által kidolgozott elméleti 
összefüggések és Nendza [7] által végzett modellkísérletek eredményei 
alapján összefüggés fedezhető fel a tömörítőeszköz mozgása és a 
tömörítendő talaj pillanatnyi tulajdonságai között. Egy aktuális kutatási 
projekt a mélyvibrátor térbeli mozgásán alapuló minőségellenőrzési 
módszer tudományos alapjainak fejlesztését tűzte ki céljául. A 
vizsgálatok elsődleges célja a mélyvibrátor térbeli mozgásának és a 
tömörítőeszköz és a talaj dinamikus kölcsönhatási rendszerének 
megismerése, próbatömörítések és numerikus szimulációk segítségével. 
A próbatömörítési vizsgálatokat 2015 nyarán egy az ausztriai Fisching 
közelében levő kavicsbányában, egy erre a célra kialakított kísérleti 
területen végeztük. A kísérleti vizsgálatok során egy átfogó vizsgálati 
program került megvalósításra, először sikerült egy mélyvibrátort nagy 
pontosságú méréstechnikai és adatátviteli rendszerrel felszerelni és a 
mélyvibrátor térbeli mozgását kísérleti körülmények között megfigyelni. 
A kísérleti vizsgálatok nem csupán a mélyvibrátor térbeli mozgásának 
méréstechnikai megfigyelésére korlátozódtak. A próbatömörítési 
vizsgálatok során mértük a mélyvibrátor mozgásának és előzetes és 
utólagos helyszíni vizsgálatokat végeztünk a talajdinamikai jellemzők 
mélyvibrációs tömörítés hatására történő változásának meghatározására. 



 

2. ábra Próbatömörítési vizsgálatok a kísérleti területen 

A talajdinamikai jellemzők meghatározására irányuló helyszíni vizsgálatok 
az 1950-es évektől jelen vannak a geotechnikai mérnöki gyakorlatban, 
szélesebb körű elterjedésük az utóbbi évtizedekben tapasztalható, a 
méréstechnikai eszközök fejlődésének köszönhetően. 
A talajdinamikai jellemzők meghatározására irányuló helyszíni vizsgálatok 
nagy előnye a laboratóriumi vizsgálatokkal szemben, hogy a helyszíni 
vizsgálatok során a altalaj fekvésbeni állapotának vizsgálatára nyílik 
lehetőség, így elkerülhető a talaj természetes feszültségállapotának 
mintavételezés során történő megváltoztatása. Talajdinamikai jellemzők 
meghatározására irányuló helyszíni vizsgálatok során vagy közvetlenül 
mérjük a kompressziós- és nyíróhullámok terjedési sebességet, vagy a 
felszíni hullámok terjedési sebességéből következtetünk a 
talajrétegződésre illetve a talajrétegek mechanikai tulajdonságaira. A 
vizsgálatok során rugalmas alakváltozások lépnek fel a talajban, így a 
meghatározott talajdinamikai jellemzők a kis alakváltozások 
tartományában érvényesek [9]. 
A talajdinamikai jellemzők mélyvibrációs tömörítés hatására történő 
változásának meghatározására a szeizmikus statikus szondázási 
vizsgálatot (SCPTu) alkalmaztuk. 
 

2. A SZEIZMIKUS STATIKUS SZONDÁZÁSI VIZSGÁLAT 
ALAPELVE 

A hagyományos CPTu (Cone Penetration test with pore pressure u) 
statikus szondázás során a kúp alakú szondafejet egy rudazat 



segítségével, konstans sebességgel nyomjuk a talajba. A lemélyítés 
során mérjük a fajlagos csúcsellenállást, a fajlagos köpenysúrlódást és a 
lokális pórusvíznyomást. A szeizmikus SCPTu (Seismic Cone Penetration 
test with pore pressure u) statikus szondázási vizsgálat esetén a 
hagyományos statikus szondázásnál mért adatokon túl a „downhole” 
geofizikai eljárással analóg módon meghatározható a nyíróhullám 
terjedési sebessége a talajban. A szeizmikus mérés során a talajfelszínen 
acélgerendára mért kalapácsütéssel szeizmikus hullámot keltünk, melyet 
a szondacsúcsban található gyorsulásmérők segítségével regisztrálunk. A 
mérés lényegesen gyorsabban és egyszerűbben végrehajtható, mint a 
downhole eljárás esetében. Továbbá a szeizmikus statikus szondázás 
során nincs szükség fúrólyukra, hiszen a szondacsúcsba épített 
gyorsulásmérők a rudazat segítségével mozgathatók a talajban [2]. 
 

 

3. ábra Szeizmikus statikus szondázási vizsgálat ([5] alapján) 

A szondacsúcsban rendszerint két darab háromtengelyű gyorsulásmérő 
található, egymástól 50 cm távolságra. A szeizmikus hullámok kis 
amplitúdója miatt a gyorsulásmérők rendkívül nagy érzékenységűek, 
ezért a vizsgálat ideje alatt az esetleges külső forrásokból (úgymint 



járműforgalom, gépalapok, stb.) származó rezgéseket lehetőség szerint 
ki kell zárni. Gyakorlati tapasztalatok alapján a szeizmikus mérések 70 m 
mélységig problémamentesen kivitelezhetők. A nagy vizsgálati mélység 
legfontosabb feltétele a zajmentes környezet. 
 

3. SZEIZMIKUS STATIKUS SZONDÁZAVIZSGÁLAT A KÍSÉRLETI 
TERÜLETEN 

 
3.1.  ALTALAJVISZONYOK 
A tömörítési kísérletek előtt a kísérleti területen átfogó altalajvizsgálatot 
végeztünk fúrások és dinamikus szondázások segítségével. Az altalajt a 
feltárási mélységig homokos kavics alkotja, < 5% finomrésztartalommal. 

4. ábra Altalajviszonyok a kísérleti területen 

 balra: szemeloszlási görbék, jobbra: dinamikus szondadiagram 

A talajfelszín közeli, 1,5 – 2,0 m vastagságú réteg nagy tömörsége a 
folyamatos gépforgalom általi tömörítésre vezethető vissza. A tömörítési 
kísérletek során az altalajt 9,0 m mélységig tömörítettük a mélyvibrációs 
eljárással. 
 
3.2.  MÓDOSÍTOTT SZEIZMIKUS STATIKUS SZONDÁZÁSI VIZSGÁLAT 
A szeizmikus statikus szondázási vizsgálatokat a tömörítési kísérletek 
befejezése után végeztük. A vibrációs mélytömörítés célja, homogén 
összefüggő tömörített talajtömeg létrehozása. Ennek érdekében a 
talajkezelési pontok meghatározott minta szerint, általában háromszög- 
vagy négyszögraszterben kerülnek kiosztásra. A talajkezelési pontok 
távolságát az altalajviszonyok és a választott tömörítőeszköz paraméterei 
határozzák meg. 



A szeizmikus szondázási vizsgálatok során nem összefüggő tömörített 
talajtömegeket, hanem egyes talajkezelési pontokat vizsgáltunk, ezzel 
lehetővé téve a kezeletlen és a tömörített talaj tulajdonságainak lokális 
összehasonlítását. A kísérleti terület négy részből állt, a szeizmikus 
szondázási vizsgálatokat az SCPT kísérleti területen végeztük (l. 2. ábra). 
 

 

5. ábra Módosított szeizmikus statikus szondázási vizsgálat 

egyes talajkezelési pontok vizsgálata során 

Az A, B és C jelű kísérleti területeken (ld. 2. ábra) végzett tömörítési 
vizsgálatok tapasztalatai alapján az adott altalajviszonyok és az adott 
tömörítőeszköz használata mellett a mélyvibrátor körül körülbelül 1,5 m 
távolságig volt érzékelhető tömörítési hatás. Ezért az SCPT kísérleti 
területen a talajkezelési pontok kiosztása során 5,0 m ponttávolságot 
választottunk, hogy az egyes tömörítési pontok egymásra hatása 
kizárható legyen. 



A szeizmikus szondát minden esetben az adott talajkezelési ponttól 
1,5 m távolságra mélyítettük le. A szeizmikus méréseket 1,0 m 
mélységintervallumokban végeztük. A kísérletet a hagyományos 
eljáráshoz képest módosított változatban végeztük, az egyes mérési 
mélységekben a talajfelszín nem egy, hanem két pontján keltettünk 
szeizmikus hullámokat acélgerendára történő kalapácsütés segítségével. 
Az acélgerendákat úgy helyeztük el, hogy a terjedési sebesség a 
kezeletlen illetve a tömörített talajtömegben meghatározható legyen (l. 
5. ábra). 
 
3.3. A MÉRÉSI ADATOK KIÉRTÉKELÉSE 
Az acélgerendára mért kalapácsütés következtében kompressziós és 
nyíróhullámok terjednek a talajban, melyeket a szondacsúcsban található 
gyorsulásmérők regisztrálnak. A nyíróhullámok nagyobb amplitúdójuk 
miatt könnyebben azonosíthatók a mérési adatsorokban, mint a 
kompressziós hullámok, ezért az adatok kiértékelése során általában a 
nyíróhullámokat részesítik előnyben a kompressziós hullámokkal 
szemben. 
A vizsgált talajkezelési pontoknál a kezeletlen és a tömörített talajban 
mért adatokat külön értékeltük ki, majd a kapott nyíróhullám terjedési 
sebességeket közös grafikonon ábrázoltuk. A 6. ábra a nyíróhullám 
terjedési sebességeket mutatja a tömörített és tömörítetlen talajban egy 
kiválasztott talajkezelési pont esetében. A talajtömörítés hatására 
minden esetben jelentősen növekedett a nyíróhullám terjedési sebesség, 
legtöbb vizsgálati mélységben 1,30 – 1,80, bizonyos esetekben akár 
2,30-szoros növekedés volt tapasztalható. 



 

6. ábra Nyíróhullám terjedési sebességek a tömörített és 

tömörítetlen talajban 

4. A NYÍRÁSI MODULUS MEGHATÁROZÁSA A NYÍRÓHULLÁM 
TERJEDÉSI SEBESSÉG ALAPJÁN 

A talaj nyírási merevsége erősen alakváltozásfüggő, az alakváltozás 
mértékének növekedtével jelentős mértékben csökken a nyírási 
merevség. A nagyon kis alakváltozások tartományában (l. 7. ábra) a talaj 
viselkedése rugalmasnak tekinthető és a talaj mechanikai viselkedésre a 
Hook-törvénnyel írható le. A nagyon kis alakváltozások tartományában 
mérhető nyírási modulus G0 (kezdeti nyírási modulus) a nyíróhullám 
terjedési sebesség vs és a sűrűség ρ alapján a következő módon 
számítható: 

 

2
s0 vG   (4.1) 



Talajdinamikai jellemzők meghatározására irányuló helyszíni vizsgálatok, 
így a szeizmikus szondázás során is rugalmas alakváltozások lépnek fel a 
talajban [2]. Ennek alapján a mért nyíróhullám terjedési sebesség 
alapján, a 4.1 számú összefüggés segítségével számítható a tömörített 
és a tömörítetlen talaj nyírási modulusa. 

 

6. ábra 

balra: Nyírási modulus leromlási görbe ([1] alapján)  

jobbra: Nyírási merevség a hézagtényező függvényében ([8] 

alapján) 

A vibrációs mélytömörítés során növekszik a talaj térfogatsűrűsége, a 
térfogatsűrűség változása a hozzáadott anyag mennyiségének 
segítségével becsülhető. A sűrűség változását a nyírási modulus 
számítása során figyelembe vettük, bár az eredményre gyakorolt hatása 
csekély. 
A talaj nyírási merevsége – különösképp a kis alakváltozások 
tartományában – erősen függ a hézagtényező nagyságától (l. 7. ábra). 
Tömörítés következtében csökken a hézagtérfogat a talajban, mely a 
merevségnövekedést jelent. A szeizmikus szondázás során mért adatok 
segítségével kimutatható a vibrációs mélytömörítés segítségével elért 
merevségnövekedés. A 8. ábra a kezeletlen és a tömörített talaj, fenti 
összefüggés segítségével számított merevségét mutatja a kiválasztott 
talajkezelési pont esetében. A nyírási merevség számítása a 6. ábrán 
megadott nyíróhullám terjedési sebesség alapján történt. 



 

7. ábra nyírási modulus a tömörített és tömörítetlen talajban 

A szeizmikus szondázás során, a kísérleti területen egyes talajkezelési 
pontokat vizsgáltunk, a nyírási merevséget egyes talajkezelési pontok 
esetében határoztuk meg. A vibrációs mélytömörítés során az egyes 
talajkezelési pontok távolságának gondos megválasztásával homogén, 
összefüggő tömörített talajtömeget hozunk létre, így az egyes 
talajkezelési pontoknál meghatározott merevségnövekmény átvihető 
összefüggő tömörített talajtömegre. 
Itt még egyszer megjegyezzük, hogy a számított merevségek a nagyon 
kis alakváltozások tartományában érvényesek, a konvencionális 
laborvizsgálatok során meghatározott talajmerevség akár 50 – 70 
százalékkal alacsonyabb lehet. 
  



5. TALAJOSZTÁLYOZÁS NYÍRÓHULLÁM TERJEDÉSI SEBESSÉG 
ALAPJÁN 

Földrengés esetén különféle szerkezetek gyakran nagyon eltérő módon 
reagálnak a dinamikus hatásokra, mely gyakran az eltérő 
altalajviszonyokra vezethető vissza. Ennek figyelembevételére számos 
szabvány és előírás, így az Eurocode 8 is tartalmaz egy bizonyos 
talajosztályozási rendszert. A dinamikus talaj–szerkezet kölcsönhatás 
megítélése érdekében az Eurocode 8 talajosztályokat ad meg, majd a 
különböző talajosztályokhoz különböző válaszspektrumokat rendel hozzá. 
 

1. táblázat Talajosztályok az Eurocode 8 [6] szerint (részlet) 

Altalaj-
osztály 

A rétegszelvény leírása 

Paraméterek 

vs,30 
(m/s) 

NSPT 
(ütés/30 cm) 

cu 

(kPa) 

A 

Szilárd kőzet, vagy 
kőzetszerűen viselkedő 
geológiai képződmény, 
amely felett gyengébb 
fedőréteg van 

> 800 - - 

B 

Nagyon tömör homok-, 
kavics- vagy kemény 
agyagrétegek, legalább 
több 10 m vastag-
ságban, a mechanikai 
jellemzők a mélységgel 
fokozatosan 
növekednek 

360 – 800 > 50 > 250 

C 

Tömör vagy közepesen 
tömör homok-, kavics- 
vagy merev agyag-
rétegek, több tíz vagy 
akár több száz m 
vastagságban 

180 – 360 15 – 50 70 – 250 

D 

Laza vagy közepesen 
tömör kohézió nélküli 
talaj (némi puha kötött 
réteggel vagy anélkül), 
vagy túlnyomóan puha 
– gyúrható kötött talaj 

< 180 < 15 < 70 

 



A tervezés során az altalaj felső, 30 m vastagságú rétege tekintendő 
mértékadónak, a talajosztályokba sorolás elsődleges paramétere a felső 
30 m vastag rétegtartományra vonatkozó átlagos nyíróhullám terjedési 
sebesség [10]. 
A szabvány szerint nyíróhullám terjedési sebesség meghatározását arra 
alkalmas vizsgálattal kell elvégezni. A szeizmikus statikus szondázási 
vizsgálat a nyíróhullám terjedési sebesség meghatározására alkalmas 
vizsgálatnak tekintendő, a vizsgálati eredményeket világszerte 
előszeretettel alkalmazzák a dinamikus talaj–szerkezet kölcsönhatás, 
valamint a szeizmikus tervezés kiindulásai paramétereként. 
A talaj tömörítése során változnak a talajdinamikai jellemzők, mely 
befolyásolja a dinamikus talaj–szerkezet kölcsönhatást. A talaj–szerkezet 
kölcsönhatás javítását a talajjavítási munkák legfontosabb céljai közé 
szokás sorolni. A kísérleti területen meghatároztuk a nyíróhullám 
terjedési sebességet a kezeletlen és a tömörített talajban, minden 
vizsgált pont esetében az értékek jelentős növekedése tapasztalható a 
mélyvibrációs tömörítés hatására. Ily módon kimutatható, hogy 
megfelelő altalajviszonyok esetén mélyvibrációs tömörítéssel a dinamikus 
talaj–szerkezet kölcsönhatás kedvezően befolyásolható. 
 
6. ÖSSZEFOGLALÁS 
A szeizmikus statikus szondázást (SCPTu) kísérleti vizsgálatok során 
talajdinamikai jellemzők meghatározására használtuk kezeletlen és 
mélyvibrációs eljárással tömörített talajban. Minden vizsgált pont 
esetében jelentősen magasabb nyíróhullám terjedési sebességet sikerült 
kimutatni a tömörített talajban, mint a kezeletlen talaj esetében. 
A kísérletek során szerzett tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a 
szeizmikus statikus szonda kiválóan alkalmas a nyíróhullám terjedési 
sebesség meghatározására. A nyíróhullám terjedési sebesség 
segítségével meghatározható a talajmerevség a nagyon kis nyúlások 
tartományában, illetve elvégezhető a dinamikus talaj–szerkezet 
kölcsönhatás megítélése földrengésre történő méretezés során. Továbbá 
a vizsgálati eredmények segítségével kimutatható mélyvibrációs 
tömörítés a dinamikus talaj–szerkezet kölcsönhatásra gyakorolt kedvező 
hatása. 
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