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A FÖLDTANI ADOTTSÁGOK HATÁSA LAKÓÉPÜLETEK ALAPOZÁSI KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSÁRA

Reményi Péter — Varga Marton

A nemzetközi szakirodalorrból és a napi gyakorlatból egyaránt ismeretesek olyan kirívó egyedi esetek, amikor 

a helyi mérnökgeológiai adottságok következtében az alapozási - vagy egyéb mélyépítési — munka költségei kü

lönösen magasait voltak,*

Magyarországon az 1966-1970 közötti időszakban épitendö lakások műszaki - gazdasági előkészítése során mód 

nyilt viszont a tömeges adatgyűjtésre és feldolgozásra. Ez már a kirívóan magas költségeken túlmenően lehetővé 

tette az átlagostól eltérő költségek kimunkálását is, s ezek rávilágítottak azokra a törvényszerűségekre, hogy a 

helyi mérnökgeológiai viszonyok átfogó ismeretében milyen gazdasági hatásokat kell az Iparági és nemzetgazda

sági tervezés során már eleve számításba venni,

A telepitésl döntések előkészítése

A település-tervezés rendkívül széleskörű és sokoldalú elemzések alapján hozza meg döntéseit, hogy egy ipar

telepet, lakótelepet az adott lehetőségek között hová telepítsen, a település fejlesztésének és rekonstrukciójának 

milyen irányt szabjon, hogy a ráfordítás /R/ minimális legyen. A ráfordítás általános képletében természetesen 

nemcsak a beruházás /megvalósítás/ költségei szerepelnek, hanem az üzemeltetési, karbantartási, felújítási és 

korszerűsítési költségek is. A szokványos számítási módokban azonban éppen a legtöbb eltérést és zavart oko

zó területi adottságok nem jelentkeznek elkülönülten, s igy ezek hatása sem mérlegelhető. Ebből következett az 

a korábbi gyakorlat, hogy a színt alatti munkák költségkihatásai a beruházások előkészítésében nem tudatosod

tak, s azokat elhanyagoltuk a telepítési döntések előkészítése során. A továbbiakban vázlatosan be kívánjuk 

mulatni néhány elemzésünk eredményét, melyek nemcsak a településtervezés és a telepítési döntések műszaki- 

gazdasági megalapozottságát növeli, hanem a mémökgeológia tevékenységi körét is teljesebbé teszi.

Az 1966-1970 közötti időszakban 65 város kereken 200 területegységét jelölte ki a terv tömeges állami lakás

építés céljára. Ezen területek építésföldtani jellemzését a rendelkezésre álló korábbi vizsgálati eredmények alap

ján végeztük el. Minden területre, vagy azokon belüli részteniletekre vonatkozóan meghatároztuk:

-  a felvehető alapozási sik mélységét

- az itt elhelyezkedő réteg teherbíró képességét /határfeszültségi alapérték

- a munkagödör kiemelés! során előforduló talajok fejthetőségét

- a talajviz felszin alatti mélységét, ingadozását és a viztelenités módját

- a talajviz szulfátagresszivitását

- a beépítés költségeit befolyásoló egyéb helyi természeti adottságot.

A 200 terület ilyen részletes elemzése után regionális és országos áttekintő térképeken ábrázoltuk az alapvető 

építésföldtani paraméterek területi koncentrációját és meghatároztuk azokat a törvényszerűségeket, amelyek az or

szág földtani felépítéséből következően az alkalmazható alapozási mód műszaki megoldását és költségét befolyá

solhatják. /Ezekről sajnos jelen tanulmány kereteiben nem számolhatunk be./

A munka eredményeként tehát rendelkezésre állt területegységenként és országos áttekintés szintjén is a helyi 

természeti adottságok mindazon paramétere, melyek az alapozási munka módjának és várható költségeinek elő

becsléséhez szükségesek voltak.

LakóépiJetek alapozási költségeinek elemzése

Az előzőekben vázolt előkészítéssel párhuzamosan feldolgoztuk a Magyarországon 2 év alatt kivitelezett lakóé

pületek alapozási tényköltségeit.

Az 1111 lakóépület alapozási költségeit az alábbi 3 szempont szerint elemeztük:
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- alapozás módja

- felépítmény szerkezeti sajátosságai

- telepítés módja és a természeti adottságok.

Az eredmények részletes Ismertetésétől helyszűke miatt el kell tekintenünk, csupán a legfontosabb megállapí

tásokra szorítkozhatunk. Így megállapítást nyert, hogy a kiviteli összköltségre vetítve az alapozási költségek

országos átlagértéke 5,63 % volt, míg a lakóépület hasznos alapterületére vetített fajlagos alapozási költség
2

az adott Időszak árszintjén 175,0 Ft/m volt.

A következő lépésben az országos átlagnál magasabb alapozási költségek területi előfordulását térképen rög

zítettük /l. ábra/, s összehasonlító elemzéssel meghatároztuk azokat az építésföldtani adottságokat, melyek e- 

-eket a magasabb alapozási költségeket előidézték.

0
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1. ábra A tényleges alapozási költségek területi alakulása

1. AkZ 1961-1962 években kivitelezett lakóépü

letek alapozási költsége az országos átlag

nál magasabb.
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2. ábra A tényleges alapozási költségek megoszlása Budapesten

1. Az alapozási költségek az országos átlagnál magasabbak

2. A vizsgált Időszakban tömeges építkezés nem történt

Budapest főváros területén külön elemeztük az alapozási költségeket, s azok területi alakulását /2. ábra/. 

Itt szeretnénk utalni a Kongresszusnak benyújtott másik tanulmányunkra /dr. Karácsonyi-Reményi: A vá

rosfejlesztéshez kapcsolódó feltárások jelentősége a mérnökgeológiai térképezésnél./, mely szerint a mér

nökgeológiai viszonyok bonyolultsága /n., XU, XL kerületek/, Illetve a szanálással együttjáró régi város

részek rekonstrukciója /ÜL, V., VL, VIL, VDL, XIIL, kerületek/ egyértelműen Indokolják az átlagosnál maga

sabb alapozási költségeket. Félreértések elkerülése céljából megemlítjük, hogy az ugyancsak bonyolultnak 

ninősltett X. és XVIL kerületekben a vizsgált Időszakban még sem számottevő fejlesztés, sem rekonstruk

ció nem Indult meg.
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Az építésföldtani viszonyok és alapozási tényköltségek közötti összefüggések feltárása után az a feladat 

állt előttünk, hogy az 1966-1970 közötti időszakban tervezett lakásépítkezés várható alapozási költségeit 

előre becsüljük.

Lakóépületek alapozási költségeinek becslése

A gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva elméleti utón logikai okoskodással levezetett összefüggések alap

ján meghatároztuk a lakóépületek alapozási összköltségének Ik J modelljét:

KA " f/Am’ Pn* Ft* H* Fa' V  »’ o* ^

ahol

Am - az alapozás módja,

- az épület összterhelése /n <• szintszám/

Fj » az épület'teljes alapterülete,

■ a talaj határfeszültsége,

F& m az épületalap területe, 

m - teherhordó talaj mélysége, 

t ■ a talajvi zszint mélysége, 

s - a talajvíz SO^-től függő tényező 

t » a  talaj osztály,

k « a  talaj vízáteresztő képességi együtthatósága.

Ezek alkalmazásához azonban előfeltétel, hogy a helyi építés földtani adottságok és a felszerkezet függvé

nyében meghatározzuk az alapozás módját. Abból a kérdésből indultunk ki, hogy az épület teljes alapterü

letének hányadrészét kell az adott körülmények között alaptestekkel beépíteni. Ebből az arányból már megle- . 

hetősen nagy biztonsággal levezethető az alapozás módjai.

Első közelítésben az épület teljes eilapfelületére vonatkozott egyenletes talpfeszültség és a talaj határfeszült

ségének viszonyszámából indultunk ki. A modell felállítása és a számítások elvégzése után eredményként a 

következő táblázatban mutatjuk be az alapozási mód kiválasztására vonatkozó irányértékeket:

0,2 rövid fúrt cölöp

0 ,2  - 0,3 pillér alap

0,3 - 0,8 sáv alap
0 ,8  - 1,0 lemez vagy mélyalap

1 ,0 épület alapterületénél nagyobb lemez vagy mélyalap

A kijelölt 200 területre elvégezve a számításokat az iparági távlati tervezés rendelkezésére álltak a vár

ható alapozási költségek, sőt a figyelembe veendő alapozási mód is. /A teljesség kedvéért megemlítjük, 

hogy bár jelen tanulmány keretében nem áll módunkban bemutatni, az alapozás módjára, viztelenités mér

tékére és módjára, korrózióvédelemre, stb. az országos áttekintő térképeket ugyancsak elkészítettük./ Az 

alapozási költségek várható alakulását áttekintő térképen ábrázoltuk /3. ábra/. Összehasonlítva az CL. áb

rán közölt tényköltségek területi megoszlásával, meglehetősen szoros azonosságot tapasztalhatunk, ami 

igazolja a modellek és számítási módszerek helyességét is.
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3. ábra A HL. ötéves tervben várható alapozási költségek területi megoszlása 

3- Az 1966-1970. között tervezett lakóépületek alapozási 

költsége az országos átlagnál magasabb lesz.

A teljesség kedvéért a lakás-alapterület egységére vetített fajlagos alapozási költségek területi alakulását 

is feldolgoztuk térképen /4. ábra/. Az alapozási költségek területi változása természetesen csak akkor len

ne egyértelműen értékelhető, ha az épitésföldtani-talajmechanikai paraméterek, az alapozás módja, víztelení

tés, stb. körülményeit ábrázoló áttekintő térképek bemutatására Is lett volna lehetőség.

Következtetések - megállapítások

A mémökgeológla hazai - de nagyobb többségében nemzetközi - gyakorlata a múltban a helyi természeti 

adottságok feltárására, értelmezésére és a különböző tényezők közötti összefüggések elemzésére, Illetve 

végső soron ezek együttes eredő hatásainak elemzésére szorítkozott. Különösen érvényes volt ez a na

gyobb területek mérnökgeológiai térképezésére. A mérnökgeológiai munka végterméke tehát közvetlenül nem 

volt hasznosítható sem a várostervező, sem az építőmérnök számára. Mindkettőből mérnökgeológiai Ismerete

ket és szemléletet megkövetelve rájuk hárította a dokumentált eredmények műszaki és gazdasági átértékelé

sét. Ez Igen gyakran a mérnökgeológiai helyzet figyelmen kívül hagyására vezetett, sőt a mérnökgeológiai 

előkészítő munka intézményes mellőzését eredményezte. A felhasználók részéről jelentkező Igények mara

déktalan kielégítését tehát nemcsak nemzetgazdasági, hanem szükebb szakmai érdekek Is megkövetelték.
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4. ábra 

1.

A fajlagos alapozási költségek területi alakulása 
2

Az 1  m lakásalap területre vetített fajlagos alapozási költség

Így a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat kifejlesztette Magyarországon azokat a műszaki és gazdasági 

értékelő módszereket, melyek a mérnökgeológiai térképezés és egyéb előkészítő munkálatok közvetlen 

alkalmazását biztosítják a felhasználó számára.

A törekvés helyességét azóta a gyakorlat Igazolta, mivel a várostervezés a telepítési variációelemzések 

során a tanulmányban vázolt módszereket rendszeresen alkalmazza, Illetve azokat a mérnökgeológiai elő

készítést végző szervektől megköveteli.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a mérnökgeológiai térképezés és előkészítés az alapozási mód és költségek 

elemzésére vonatkozó modellek és számítások kialakításával és alkalmazásával kiteljesedett, a gyakorlat 

számára még használhatóbbá vált. A gazdasági hatékonyság szempontjából legfontosabb tényezőket a kö

vetkezőkben foglalhatjuk össze:

A területrendezési tervezés minden telepítési döntését az alapozás - mélyépítés terén eleve meghatá

rozott műszaki és gazdasági konzekvenciák ismeretében hozhatja meg.
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- Az iparági tervezés középtávú terveiben a rendelkezésre álló összes erőforrás felhasználását térben 

és időben úgy finomíthatja és variálhatja, hogy az optimális hatékonyságot biztosítsa.

- A műszaki fejlesztési célkitűzéseket és intézkedéseket az iparigazgatás központilag koordinálhatja, s 

azok hatékonyságát vállalati szinten is optimalizálhatja.

- A központi szabályozási /szabványok, stb./ és tipizálási törekvések műszakilag és gazdaságilag meg

alapozó ttabbakká válnak, s ezáltal azok gyakorlati alkalmazása könnyebben realizálható.

A mérnökgeológiai adottságok jellemzésére szolgáló paraméterek tömeges feldolgozása, összefüggései

ben egyeztetett komplex értékelése és a várható műszaki és gazdasági következmények levezetésének 

egyetlen folyamatban történő elvégzése uj távlatokat nyit meg a gépi számításoknak a mémökgeológi- 

ában való alkalmazhatósága előtt.

A város- és területrendezési tervezést előkészítő mérnökgeológiai térképezés, de az egyéb egyedi beru

házásokat szolgáló komplex mérnökgeológiai előkészítés is jelentősen növelheti hatékonyságát és közvet

len felhasználhatóságát, ha tevékenységét kiegészíti műszaki és gazdasági számításokkal. Magyarországon 

a lakóépületek alapozási módjának és várható alapozási költségeinek meghatározására vonatkozó modellek 

és számítási - értékelési módszerek kerültek első lépésként kidolgozásra. Az építésföldtani viszonyok és 

a felszerkezet függvényében meghatározható alapozási mód és a várható költségek számítását mutatja be 

a tanulmány országos áttekintésben.


