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DR. GABOS GYÖRGY

A "Budapest Alapozási viszonyai" témán belül a pesti tízemosés és tőzeges 
rétegek ta la j mechanikai és alapozási kérdéseivel ldvánok röviden foglal
kozni,

A fen ti kérdésosoporton belül két témát ismertetek:
1# A szemcsés talajokkal kapcsolatos problémákat és 
2- a tőzeges talajokkal kapcsolatos problémákat,

1» Szemosés talajokkal topcsc:latpn problémák,

1,1, A szemcsés talajokkal, kapcsolat os alapozási problémák.
Általában úgy vetődnek fe l, hogy a tapasztalatok szerint az ilyen talajokra 
egyes esetekben nagyobb talajigénybevételek engedhetők meg, mint amekkorát 
a jelenleg elfogadott elméletek alapján k ia lak íto tt képletekbe! számíthatunk. 
Különb sói paradox módon jelentkezik a probléma álkor, amikor régebben épült 
épületek alapozását kell felülvizsgálni, p l, emeletráépítés, vagy kiváltás 
folytán előálló nagyobb terhelésekkel kapcsolatban. Ilyenkor az esetek egy 
részében azt tapasztaltuk, hogy a jelenlegi számítási módokkal na kisebb 
ta la j igénybevétel adódik, mint amennyi t  az épület már ' jelenleg is  átad a 
ta la jra  és igy a többletterhelés alapszélesítés, vagy más építési beavatko
zás nélkül nem adható át a ta la jra 0 Ugyanakkor a sok évtizedes tapasztalat
ta l  ellenkezik, hogy ezek az épületek alapjai ille tő leg  az a lta la j 1 5 - 2 5  

os többletterhelést ne tudna káro3 alakváltozás nélkül elv iseln i.

/  Készült az 01, Földmérő és Talajvizsgáló V állalatnál, Elhangzott a Mérnök
geológiai Szakcsoport I.9G3, november 13-i előadóülésén.
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Évtizedek óta keresik a talajmechanika tudósai az elméleti fejlődés uj 
ú tja it  a talajok határteherbÍrása területén is» Ma már kétségtelennek 
lá tsz ik , hogy a terhelés á l ta l  Igénybevett egész földtömeg feszültségi 
és alakváltozási állapotát kell vizsgálni és nem egyes szinguláris pon
tokét vagy felületekét, Ez a v izsgálati módszer a valóságot kétségtele
nül jobban megközelíti, mint az eddigiek, azonban Igen nagy matematikai 
és szilárdságtani apparátust követel, amely jelenleg a gyakorlat számá
ra, de még a kutatás számára is  nehézséget je len t,

i

Ponti negállap ltd  sokat bizonyítják az utóbbi évtizedekben végzett nagy
méretű alapozási és te rhe lési kísérletek is ,  /Muhs, Schultzö, s tb ,/  Ezek 
az Igái költségeskisérletek is  rámutattak, hogy a je la ileg i ta la jtö ré s i 
elméletek finomítása már aligha vezet óéira. Talán nem is  helyes, hqgy 
a gyakorlatban kapott eredményekhez igyekeznek az elméleteket utána ala
k ítan i és Így többé-kevésbé helytálló vagy vitatható módon növelni a 
megengedett talajigénybevételeket,

1,2, Budapesti szemcsés rétegok földtani .jellemzése,

A probléma meglehetősen közismert és a szakirodalom igen bőven tárgyalja. 
Összefoglalva; a fen ti képződmények zlmmel pleisztocén, kisebb részben 
holocén korúak. Az ős-Duna lo-13 km szélességből "folyt" nagyjából a mai 
Budapest területén, A meder állandóan nyugat felé tolódott, 4-5 különbö
ző magasságú tarraszba vágott magnak uj medret. Az ős-Duna nagy sz á llí
tó erejére jellemző, hogy a Cinkota környéki kavicsok egyrésze Alsó-Auszt- 
rlából való, A hegyszerkezeti mozgások és a klimatikus viszonyok függvé
nyében ingadozott a vízhozam és ezzel együtt ingadozott a folyó munkaké
pessége is# Ennek megfelelően az ős-Duna hol bevágódott a környezetbe, 
hol lerakta a hordalékát,

i «2*. Szemcsés rétegek teherbírása.

Az előzőekben már utaltam rá, hogy a tapasztalatok e téren nem egyeznek 
az elméleti erednéryekkel. Ennek okát többek között a következőkben le 
het össz efoglalni:
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1» A jelenleg allnlmazott elméletek ergednényekot tesznek a talajok 
törésállapotában előálló geometriája, egyensúlyi helyzete és más vonat
kozásban.

2. Az elméletek jelentős része ellentmondást tartalmaz, vagy sta tik a i
lag vagy kinematikailag, vagy geometriailag.

3c A to la jtö rés i elméletek nem veszik figyelembe az alakváltozásokat 
/süllyedéseket/, pedig sok esetből ezek a mértékadónk a méretezés szem
pontjából,

4» A téglaszerkezetű építmények több mozgást és mozgáskülönbséget tud
tak szerkezeti károsodás nélkül elv iseln i, mint a mai korszerű épület- 
szerkezetek,

5, Régebben az építmények szerkezeteinek kis mozgását gazdaságossági ok
ból megengedték, ma azonban ezek -  véleményem szerint helytelenül -  már 
jcgi f  elelősségrevonást orednéryennek. Ezért kell p l. sok esetben emelet
ráépítésnél épületalapot erősíteni annak tudomásulvétele helyett, hogy a 
terhelés-növekedés kismértékű süllyedést fog előidézni, de az Így kelet
kezett károkat egyszerű módon helyre lehet á l líta n i az alapmegerősités 
költségének egy tö rt részéből, /Egyes helyiségek kifestése, nyílászáró 
szerkezetek utána igazítása, ledobott osempék visszahelyezése, s tb ,/

1,4» Laboratóriumi modell- és helyszíni k ísérletek tanulságai.

A szemcsés rétegek törőterhelésének helyszíni nagyméretű, valaminfJ.abora- 
táriumi modellkísérletekkel történő meghatározására a külföldi és hazai 
kutatók számos kísérlet sorozatot végeztek. Egy kísérletsorozatot szeretnék 
i t t  megemlíteni, amelyet egy konkrét alapozási problémával kapcsolatban 
végeztem, A kis őrlet sorosat két részből á l l t :  nagyméretű helyszíni k ísér
le t ,  valamint az ehhez kapcsolódó laboratóriumi modellkísérlet.

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a legegyszerűbb modellkísérlet 
megvalósítása is  igen nehéz volt, és a mérési, valamint kísérletezési pon
tatlanságok okozta végerednényekűlönbségek nem egy esetben nagyságrendileg
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2. ábra.
A modellkísérlet elrendezési váz loto



Y mm

teljesen laza salaktöltés, felület: terhelés nélkül

kissé tömörített salak, (0,2 kg /cm s) felületi terheléssel

közepesen tömörített salak, közepes (0,kkg/cnf) felü
leti terheléssel

©  közepesen tömörített la'ak, nagy (1,0 kg/cm 2) felü
leti terheléssel

( 5 )  eresen tömörített salak, nagy (1,0 kg /cm 2) felü
leti terheléssel

3. ábra.
A modellkísérletek eredményei
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elérték a meghatározandó mennyiséget és Így a kísérletek eredményét 
értékelhetetlenné t  ették#

A másik, általánosan levonható tanulság az, hqgy a laboratóriumi kísér
letek negl diet ősén nagy s záródást mutattak és Így az az irodalomban 
sokszor alóforduló e ljárás, hogy egyetlen kis érle t sorozat 5 - 8  eredményé
ből méghatáróznak egy görbét, ebből egyenletet vezetnek le , vagy elméle
te t  alakítanak k i, a gyakorlatban nem követendő mód#

Az elvégzett modellkísérletek nem homogén réteg teherbírását voltak hi
vatva meghatározni, hanem -  a valóságban megépült állapotot utánozva -  
egy viszonylag laza kohósalakba beépített tömör állapotú homokos kavics- 
oszlop teherbírását« /1# ábra/ A modellkísérlet elrendezését, valamint 
a jellemző eredményeket a 2-3 ábrák mutatják, A modellkísérlet során elő
ször a lazán betö ltö tt salakba helyeztem el erősen döngölt homokos kavi- 
osot, majd a második kisérletsorozotnál a felsz in t leterheltem# lényegé
ben a fe lü le ti le terhelés nélküli, tehát a fe lsz ín i terhelés analógiájá
ra végzett kísérletek esetén 2 , 5 - 3  kg/cm2 -aél törés mutatlozott# Érdekes 
vo lt, hogy már igei kis fe lsz in i leterhelés /o , 2  kg/cm2 , mely a lig  1  mé
teres mélyített alapozásnak fe le l meg/ a törőértéket ugrásszerűen, közel 
8  kg/cn2-re növelte. Amikor a salak tömörségét is növeltem, a törőértéle 
ennek duplájára ugrott, Ezaa kiséri e tsorozat is bizonyította, hogy azok 
a tö rési elméletek, amelyek fokozottabb /nem lin e á ris / értőében veszik 
figyelembe az alapozás mélységének, valamint az a lta la j tömörségének nö
vekedését, közelebb állnak a valósághoz, mint a többi elméletek.

í'enti perobi énárai kapcsolatban nagymértékű helyszíni kísérleteket i s  vé
geztéi# A megépült alapokat megfelelő átalakítás után 4 tonna súlyú vas
öntecsekkel 4 kg/cn2 igénybevételig terheltem# A próbaterhelések eredmé
nyeit a 4r ábra mutatja. A k ísérle t rámutatott, hogy a kezdeti, vagy a 
terhelés közben keletkező emcentricitásnak igen lényeges hatása van a törő
terhelésre,

A másik megfigyelt érdekes jelenség az volt, hogy az alapok magas fa jla 
gos terhelésénél a homokos kavics réteg plasztikus állapotba került* Ezt
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Jelmagyarázat-
•  oz MSz. 15004 szabvány szerint számolva ¥ < 30°
® az MSz. 15004 » " » ¥ > 30°
4- Balla A képletével számolva ¥ <30°
© Balia A. " " ¥ >30°
* Brinch Hansen képletével számolva ¥ <300
® Brinch Hansen " * ¥>30°
o Az elázó 3 6h számtani közepe ¥<30°

-(j>- Az előző 3 6h " " ? *30°
6h Számított terhelés
6t Tényleges terhelés

5. ábra.
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a terhelések során úgy észleltük, hogy az egész rendszer elvesztette 
addigi s tab ilitá sá t és -  az összterh eléshez képest viszonylag elenyé
szően kis -  külpontos többletterhelésre ide-oda férdűlt» Tehát olyan 
jelenséget észleltünk, mintha az alaptest a ráhelyezett többszáz ton
na terheléssel együtt "úszna" a honokos kavics te tején . Ez a jelenség 
Igazolta, hegy a tö rési állapotot elértük, ille tv e  megközelítettük,

Nagyméretű k ísérlete t végeztem az alaptest és a szenosés ta la j közötti 
súrlódás tanulmányozására is .  Ez a k ísérle t lényegében a jelenleg a l
kalmazott értékek helyességét igazolta.

1.5. Nagykörúti épületek alapozási és ta la jte rh e lé s i viszonyainak 
elemzése,

A bevezetésben em lített problémát a Nagykörúton épült épületek tanulmá
nyozásával kíséreltem meg megoldani. A kiválasztást indokolta, hegy nagy
jából homogén, szemcsés réteg® álló  hasonló szerkezetű és terhelési 
rendszerű épületek sorozatáról volt szó* A vizsgálat sarán 177 épület 
adatait dolgoztam fe l,

A vizsgálat aouete- címszavakban «• az alábbi vo lt; Talajtérkép készítése, 
ta la jfiz ik a i jellemzők átlagának meghatározása, az épületekre vonatkozó 
te rv tá rl és helyszíni adatgyűjtés /épületenként 26 adat/. Jellegzetes é- 
pületvázlat elkészítése, jellemző sta tika i számítások elvégzése és végül 
a téryleges terhelés összehasonlítása az MSZ 15oo4 sz. szabványból adódó 
határiészültségi értékkel, valamint a jelenleg korszerűnek tekinthető 
Balla Árpád és Brineh Hansen-féle képletek erednéry eivel. / 5, ábra/

1.6, Szenosés talajokkal kapcsolatos megállapítások rövid összefoglalása.

1. Szenosés talajok igénybevétele /határfeszültsége/ a jelenleg alkalma
zott értékekhez képest nyelhető ,

2, Helytelennek tekinthető az a tervező v á lla la ti gyakorlat, hogy a határ- 
feszültségek alapértékeit általában csak a szabvár#>ól veszik k i. Az össze
hasonlító adatok bizonyítják, hogy már a jelenleg f e lá l l í to t t  elméletekkel
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is  magasabb határfbszültségek adódnak az esetek túlnyomó részében, mint 
amit a szabvány táblázatainak gépies alkalmazásakor kapunk.

3, Az MSZ 15oo4 szabvány és az ennek alapján készült műszaki előírások 
számértékei feltOLvizsgálandók az újabb elméletek, valamint a gyakorlati 
tapasztalat de figyelembevételével,

4« Káros az a gyakorlat, amely szerint ép itési tap asz ta la tta l nem rendel
kező f ia ta l kollegák mechanikusan értelmezett ta la jf iz ik a i jellemzők alap
ján számolnak hat ár fesz ü lt ség eket. Az abből származó alánéretezések eny
hítésére a gyakorlati tapasztalatok pub Ilká i an dók és az előírásokban foko
zottan kell felh ívni a figyel net a környező ta la j-  és épületadatok gondos 
tanulmányozásának jelentőségére,

5, A talajmechanika fejlődésének egyik iránya a korszerűbb ta la jtö ré s i el
méletek megalkotása. Ezeket a tervszerű, gondosan előkészített nagyméretű 
helyszíni kísérletekkel ke ll alátámasztani. A modellkísérletek általában 
csak a talajok általános viselkedésére mutatnak rá , belőlük számszerű kö
vetkeztetéseket levonni a legtöbb esetbai nem volna helyes,

6 , A szemcsés talajok határteherbirásának elméletét far, ébb kell finomítani 
a ferde és excentrikus terhelések esetére, miután ezen a téren a bizonyta
lanság még a szokásos központos és függőleges terheléseknél is  nagyobb,

7, Nem elhanyagolandó kérdés a szemcsés talajok teherbírásánál a talajok 
tényleges ta la j fiz ik a i jellemzőinek megállóit ása. Ezen belül elsősorban a 
tömörség és súrlódási szög megállapításának van nagy kihatása a számítandó 
értékekre, A különböző mintavételi és természetes fekvésben dolgozó módsze
rek /izotópos vagy elektromos tönörségmérés, s tb ./  összehasonlítása arra az 
eredményre vezet, hogy a mintavételi eljárások, valamint a helyszíni kísér
letek finomítása csak addig célszerű, amíg a berendezések viszonylag egysze
rűek, hibamentesek és különleges felkészülést nem igényelnek. így minden 
további nélkül alkalmazható a fagyasztásos mintavevő és alkalmazható lesz
az izotópos berendezés is .
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8« A talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok az általában szokásos módon 
elvégezve viszonylag kis szórást adnak és igy azok további finomit&sán le 
nem volna értelme»

9«Bizonyos helyszíni k iséri etékat, igy pl» nagyobb méretű alapok teherbírá
sának igazolását konkrét építkezésekkel kapcsolatban k e ll elvégezni, miu
tán hazánkban a Muhs-féle kísérletekhez hasonló, csak kutatási célokat 
szolgáló nagy Isis érietekre nincs anyagi lehetőség» Módot kell ta lá ln i, hogy 
a k ísé rle ti építkezések fogaim ne csak a felszerkezetre, hanem indokolt 
esetben az alapozásra is  k it erjeszthető legyen.

lo f A h&fyezixd. és modellkísérletek dokumentálását mindig a lehető legna
gyobb olapossággd kell elvégeznünk, miután nem egy esetben azokból később 
az eredeti elképzelésen túlmenően következtetéseket kell levonnunk.

11* Igen nagy súlyt kell helyezni a különféle te rv tá ri adatok gondos 
gyűjtésére, hogy azok bármilyen, szempontból való tanulmányozása lehetőség 
szerint te lje s  ás megbízható eredményekre vezessen. Különösen fontos volna 
az érdekesebb ép ítési tapasztalatok, valamint a valamilyen okból meghibáso
dott építmények adatodnak központi gyűjtése és elemző feldolgozása. Célsze
rű volna eloszlatni azt a műszaki körökben még eléggé élő tévh ite t, hogy 
számos magyarországi és kllLfcldi épületkár oka a megengedettnél nagyobb 
ta la j igényb evét el alkalmazása volt,

12« A talajigénybevételek cöo ̂ hasonlításánál a régebbi adatok felhaszná
lásakor nem hagyhatjuk figyelmen icLvül a régebbi és a mai modern épület- 
szerkezetek különbözőségét és az épületekre műszakilag és jogilag megenge
dett legnagyobb alakváltozások mértékét*

13* Pokozni kell a geológus mérnök, talajmeohanilcusok és statikusok együtt
működését, ügyeled)övévé, hogy a ta la j és az építmény nem kezelhető egymás
tó l független szex-kőzetként, azok egymással kölcsönhatásban vannokc

Pgntiek lényegét összefoglalva; adatokat ős báto rítást kívántam adni azok- 
nak az elméleti kutatóknak 4* gyakorlati tervezőknek, akik lá tják , hegy a
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szemcsés talajok töleterhelésének jelenlegi számítási módjai nem he
lyesek ás e.tH.k törekednek a gazdaságosabb méretezést lehetővé tevő újabb 
elméletek megalkotására, ille tv e  azok gyakorlati alkalmazására.

2 ,  gőzeges rétegek _alaTrzá.Pl_)-,obiénál^

A hazai ép ítési, ille tv e  tervezési gyakorlat a tőzeges rétegeken történő 
építkezésekkel kapa so latban ma még tisz tázatlan  problémákat vet fe l. Ezek 
az alábbiakban-foglalhatók össze:

a / Az átlagosan e lterjed t vélemény szerint a tőzeges rétegek alapozásra
*

alkalmatlanok, ezeket a rétegeket a teherbírásból ki ke ll kapcsolni. Ma 
a tervezők gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy épületeiket városraide- 
zési okokból tőzeges rétegen kell elhelyezniük. Kisebb épületeknek mély- 
alapozással a tőzeg szintje alá történő lealapozása igen költséges volna*

Számos tapasztalat bizonyltja., hegy megtotározott ép ítési módok és fe l
tételek betartása esetén tőzegre is  alapozhatók épületek. Meg kell tehát 
határozni ezeket a módokat és fe lté te leke t.

b . /  A tervezési tevékenység kiterjedése következtében szükség van olyan 
m intavételi,vizsgálati és tervezési nődok, ille tv e  előírások rögzítésére, 
amelyek a ta la j mechanikában, ille tv e  alapozásban még kellő gyakorlattal 
nem rendelkező tervezőknek is lehetővé teszik a biztonságos és viszony
lag gazdaságos alapozás megváló s i t i  rát«

c , /  A tőzeges területeken történő építés bizonyos falszorkezeti Icialaki- 
tá s t kivan meg. Lényegében olyan szerkezeteket ke ll tervezni, amelyek a 
kisebb és egyenletes mozgásokat károsodás nélkül képesek elv iseln i.

d»/ Olyan térképeket kell készítői-, amelyek alapján a városrendezők k ije
lö lhetik  asck,at a tőzeges terü leteket, ahol a fentiekben em lített felszer
kezeti megkötöttségek betartása szükséges. Az ilyen térkép készítésénél 
a pillanatnyi állapoton kívül az egész te rü le t mérnökgeológiai múltját, 
a ’végbemenő folyóiratokat és azok tendenciáját is  figyelembe kell venni.
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e , /  Megfelelő osztályozási rendszert leéli kialakítani a tőzeges ré te
gekre» Ezen belül meg kell á llap ítan i, hol van az a határ, amelynél a 
tőzeges rétegen történő építés mái- egyáltalán nem gazdaságos, ille tv e  

’ milyen határnál szükséges egyáltalán tekintetbe venni a tőzeges rétegek 
különleges tulajdonságait.

A hazai irodalom meglehetősen mostohán foglalkozik a tőzeges /szerves/
rétegek, talajmechanikai problémáival, Blozók Imre vetette fe l  a problé-,rn" ^
mát 1 5 5 5 -ben: ism ertette a tőzegképződés kétféle folyamatának kémiai és 
fiz iká i jelentőségét és rámutatott a kétféle folyamat közben lévő tőzeges 
rétegek különböző viselkedésére, terhelés hatására, A külföldi irodalom 
részlet es abbbn tárgyalja a kérdést, de hazai viszonylatra egyértelműen 
alkalmaz haté megállapitást csak igen keveset tesznek.

Az PTI-ben 1 5 6 0 -ban tanulmány készült a rétegei: szervesanyag tartalma és 
plasztikus határa közötti összefüggés vizsgálatára. A kutatás során több 
mint 3oo k ísérlet értékei' terültek  feldolgozásra. A szervesanyag ta rta 
lomra jellemző paraméternek a plasztikus határt választottuk. A labora- 
tériumi munka párhuzamosan folyt a talajmechanikai és vegyészeti labora
to rí. un okb on. A szervesanyag tartalom meghatározása Dennstädt készülékkel 
tö rtén t. A kísérletek kitérjedtek orra Is , hogy a plasztikus határ és a 
szerves tartalom közötti összefüggést befolyás alja-e a réteg CaCô  ta r 
talma?i

t
Az* elvégzett ßoo összeha.30hlitó k ísérle t szerint P^> 22-25% esetéből a 
szervesonyag tartalom sohasem éri el a kritikusnak mondható 5 %-ot. Meg
jegyzem, hogy az 5  % érték felvétele meglehetősen önkényes /éppen úgy, 
mint a szabványok lo  %-os iz z itá s i veszteségi határa/, az kizárólag egyes 
szerzők gyakorlati tapasztalatán alapul, bizonyítás nélkül, A Cassogranda 
fé le  "A" vonal fölé .eső pontoknak mintegy 15 %-a bizonyült szervesnek, de 
ezek 6 0  %-a /tehát az eredeti mennyiség 5  %-a/ 6  %-nál alacsonyabb szerves 
tartalmat mutatott. A nésztartalon a vizsgált összefüggésekre nem (yokorolt 
befolyást.
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Ugyancsak megemlítem, hqgy a kiíb jezettai szálas tőzeg rétegből nég a 
mintavétel sem megoldott, bár külfölden vannak kifejezetten erre a 
célra készült mintavevők,

2.1, Építési tapasztalatok tőzeges területeken,

A két jelentősebb budapesti tőzeg előfordulás területén k iv itelezett 
építmények tapasztalatainak részletes elemzése alapján az alábbiakat le 
he te tt megállapítani;

2.1.1, A tőzeges területen kivi-telezett épületek károsodása tulnyomró- 
részt nem érin te tte  az épület állékonyságátg sőt legtöbb esetben magát 
az épületet is  áLig, Az esetek legnagyobb részében az épületek fő részé
hez lazán csatlakozd melléklétesítmények /kerítés , lépcsőfeljáró, s tb ./  
sérültek meg, vagy padló süllyedés következett be. Lényeges, tehát szerke
ze ti elemeket is  érintő épületkárok az angyalföldi elmegyógyintézet és 
környékén következtek be, az előbbit a magyar szkirodalom részletesei tá r 
gyalja,

Egy-két esetben a magfia ta la jv íz  miatt a hagyományos alapnegerősités költ
ségei oly nagyra adódtak volna, hogy gazdaságosabbnak mutatkozott az épü
letrészek lebontása és más módszerrel, vagy más szerkezettel történő újra 
felépité so*

2.1.2, A tőzeges rétegen mutatkozott épületkárok megoszlása időben nem 
egyenletes; a hosszabb, átlagosnál magasabb csapadé'ktartalmu, valamint a 
szárazabb időszakok 7~lc éves változásának határán mutatkoztak nagyobb- 
nérvü károk. Ez érthető is , Íriszen a tőzegrétogek kiszáradása éppen úgy 
épületmozgásban jelentkezik, mint a vizzel való elárasztás, A víz mozgá
sának a tőzegek kémiai mechanizmusára i s  jelentős hatása von, mely meg
gyorsíthat j a, vagy la ss íth a tja  a tőzeges rétegek redukcióját.

2,1,3. A VI, és VH« kerületi tőzeges területeket régebben lecsapolták és 
fe lt öltöt ték, A terület  hidrológiai yiszotya i a burkolással és csalorná-

a ta la jv íz  szintje állandóan mélyen helyezkedik
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ol, I t t  az épületek egyenletesen siEJyedtek a tőzegen vagy a szerves 
tartaLnu honokon és Így épületkárok alig  keletkeztek« Későbbi foghjjxeépi*- 
tések során azonban többször előfordult, hogy az uj épület természetes 
és a más rétegeknél nagyobb mértékű konszolidációja a szomszédos épülete
ket nagával v itte  és ezá lta l mindhárom épületben károsodások keletkeztek«

2*1»4* Ugyancsak a fqghijbeépitések nufcattak rá arra a régebben elhanya
golt szempontra, hogy a tozeges területeken történő építkezéseknél az 
alapokkal minél feljebb kell maradnunk a tőzeg f e le t t i  homokrétegen, hc^y 
ezáltal a tőzeg rétegre jutó feszültséget a lehető legkisebbre szorítsuk 
le , Ahol a fqghij épületek a lap ja it kellő feltárás és építési tapasztalat 
hiányában lejjebb v itték , mint a meglévő épületek a lap ja it, ezek közelebb 
kerülték a tőzeghez és igy az uj épületek erősebben megsüllyedtek és nâ - 
gukkal v itték  a már konszolidált épületek egy részét is ,

2 *1 *5 » Általánosságban megállapítható, hegy a tőzegos terü le ta i épült, azo
nos szintai alapozott, teljesen alápincézett 3 - 4  emeletes épületeknél a 
jelentékeny mértékű abszolút süllyedés ellenére épületkárokat nem találunk,

I ;
A sülüynedésre nem érzékeny régi. téglaépületeken az együttdolgozás b iz to sít
va vo lt. Azonban az épület állagában bajt nem okozó repedésekben jelentkező 
egyenletes süllyedésnek gyakran velejárója vo lt az alagsori, vagy pince
helyiség padlójának felpuposodása, a pince-műhelyekben elhelyezett gépek 
megdőlése stb 0 Ezek a mozgások időszakosan változtak*

Ott, ahol az épületnek csak egyrésze volt alápincézve, az alápincézett és 
az alá nem pincézett épületrész más és más süllyedése állandóan megújuló 
repedéseket okozott. Ezek a repedések pontoson követték a két rész határát*

i 2ol,6* Az adatgyűjtés során bizonyosodott be az a tőzeges rétegekkel kap- 
I csolatban eddig az irodalomban nem tárgyalt ^lenség, hegy az ilyen réteg-

i  * *re épült épületnél az épületkárok jelentős r észe dinamikus hatásokból szár
mazik. Hyen hatásokat k ivá lto tt a gépek rázó hatása, nehéz jármüvek for
galma, robbantások, háborús események, iöbb, a tőzeges rétegve közvetlenül

’* ’ i
alapozott igen kis terhelésű gép'- aXsipí&tsX együtt •• valósággal besüllyedt
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a talajba* A dinamikus hatások következtében előálló épületkárok jelen
tés része a toldalék és tartozék épitményészeken mutatkozott. Ezek ke
vésbé ellorxálléak és alapozásuk is  kevésbé gondosan készült, Legtöbbször 
alapozási síkjuk is  e l té r  a foépkletelet51. Nem egy olyan kerítés és elő
lépő oŐ volt i omsly évekig, sót évtizedekig károsodás mentesen á l l t ,  míg 
a megnövekedőit forgalom hatására viszonylag rövid idó a la tt  erős sérü
léseket szenvedtek.

2*1, Te A te rv tá r! adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a talajok igény 
bevétele szempont jábél az 1 9 5 o-es éveket megelőzően nem té t tele különbsé
get szerves és a közönséges termett talajok között, A ta la j igénybevéte
lek /  megengedett feszültségek/ 2 , 5 - 3  kg/ca2  között mozogtak.

A tőzeges területeken történő építkezésekkel kapcsolatban fentebb te t t  
megállapít ás ólait , valamint a további kutatások Irányát az alábbiakban 
foglalhatom összes

2.2,1 o A tőzegrétegek minősítése ma még megoldatlan probléma. Nincs szám
szerűen értékelhet összefüggés az egyes ta la jfiz ik a i jellemzők ©3 a tőze
gek szerves-anyag tartalma között. így mind az irodalomban, mind a szab
ványban közölt határ /5 %/ önkényesnek tekinthető. Ezen a téren kutatásra
van szükség.

2,2.2,, A tervezés során meg kell különböztetni a szálas tőzegek és nem 
szálas /por—/  tőzeg fogalmát, továbbá figyelembe kell venni a tőzegben 
végbemenő kémiai folyamat je llegét és azt, hogy ez a folyamat állandónak 
tekinthetőbe vagy később velanllyai külső ok miatt megváltozik.

2,2,3» Az eddiginél nagyobb figyelmet ke ll szentelni a tőzegrétegek vi
selkedésére dinamikus hatások következtében.
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2,2,4c A főépületek osatlakozó és kiegészítő részét képező létesítmények 
alapozását vagy külön meg kell oldani5 vagy ezeket az ó pille trés zfcet a fő- 
épülethez kell mereven kötni. E llái kéz5 esetben a csatlakozó és toldaléké 
részek a főépülettől elválnak ás ezálta l rendeltetésszerű használatukban 
akadály képződik,

2.8.5, Finomítani kell a többrétegű talajokban való feszültsóg-térjedés 
számítási módszerét, A tőzeg nagy összenyomhat óságánál fogva igen érzé
keny a rá  jutó feszültségekre és ezek számítása ma még elméletileg nem 
megnyugtatóan megoldott,

2.2.6, Tőzeg fölé alapozott épületeknél célszerű olyan szerkezeteket vá
lasztan i, amelyek a mozgásokra kevésbé érzékenyek, A mélyalapozás leho- 
tőségét csak végszükségen, megfelelő gazdasági számításokkal alátámasztva 
szabad választanunk, különösen nem nagy terhelésű létesítmények esetén.

Befejezésképpen szeretném kiemelni a mérnök* eolófjü-a' és a talajmechanika 
szoros együttműködésének szüks égességét. Ma még a két rokon tudományág . 
együttműködése naa te ljesen  zavartalan és ez sok esetben te lep íté s i, te r 
vezési, építési munkák kárára válik. Nyilvánvaló, hegy egy-egy nagyobb 
terület jellemzésére, az ott végbemenő földtani folyamatok le írására  a 
mémökgeológia módszereit kell alkalmazni ink, mig egy-egy konkrét építmény 
műszaki tervezéséhez a talajmechanika valamivel egzaktabb és több számsze
rű eredményt adó módszereivel kell élnünk,

A fentieken kivüL keresnünk kell mindkét tudományágban azokat a módszere
ké, amelyek alkalmasak arra, hegy általánosíthatók legyenek és mindkét 
tudományágban egyaránt felhasználhatók, így p l, sok esetben szükség van a 
kavicsos rétegek eredetének megállapít ás ára, hogy azok teherbírására követ
keztethessünk, A t  olaj mechanika egyes esetekben ma már nem nélkülözheti a 
röntgen, a DTA és más hasonló, a mémökgeológiábon k ifejlődött v izsgálati 
módszerek alkalmazását, Az előzőekben már rámutattam, hogy a tőzeges ré te
gek alapozási lehető epreit csak azok fejlődési /é ré s i/  folyamatának figye
lemnél kisérése után dönthetjük e l, A aómökgeológus és geológus kollegák 
viszont e lsa já títhatják , i l l c al Icáin azhat j ák a mérnöki tudományok sok részét, igy 
elsősorban a feszültségeinél eteket 03 a mérnöki szemlélet mennyiségi, és gazdasági 
van'&íjito 
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