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MÉRNÖKGEOLÓGIAI KÉRDÉSEK AZ ALAPOZÁS KÖRÉBŐL 

Paál Tamás

/
Az alapozások kérdésé a mémökgeológlának csak az egyik, viszonylag kis területét Jelenti. A kérdés azon

ban önmagában nem vizsgálható, mert rendkívül szoros kapcsolatban van a memökgeologla igen sok más te

rületével. Az egyes épületek, vagy lakótelepek telepítési kérdéséitől kezdve, a lakótelep teljes felépítése után 

kialakuló 14) hidrogeológiai viszonyokig mindent vizsgálni kell akkor, amikor tulajdonképpen "csak" alapozások

mémökgeológlájával foglalkozunk.

A következők ennek a szűk és mégis szerteágazó kérdéscsoportnak néhány problémáját kívánják röviden é- 

rinteni.

Mérnökgeológia és talajmechanika

Az alapozások kérdésénél különösen gyakran felvetődhet az a gondolat, hogy vajon nem csupán a talajmecha

nikára van-e szükség a helyes műszaki megoldás kialakításához?

Ha szabad a kérdést túlságosan leegyszerűsíteni, akkor azt lehet mondani, hogy a talajmechanika a kicsiből 

halad a nagy felé, viszonylag kis talajminták vizsgálatából következtet a teljes rétegösszlet viselkedésére. Ez

zel szemben a geológia, és Így a mémökgeológia is, általában a nagyból halad a kicsi felé, a terület felépíté

sét, a rétegek keletkezését vizsgálja először. Helytelen volna vitatni, hogy bármelyik is helyesebb, mint a má

sik, mert egyrészt vannak olyan esetek, melyek eleve az egyik, vagy másik megoldást helyezik előtérbe, más

részt általában mindkettőre szükség van.

A két tudományágat művelő szakemberek együttműködéséhez a leghelyesebb, ha mindkét fél igyekszik elsajá

títani a másik szemlélet-módot is és Így hozza létre a legszorosabb kooperációt.

A geológiai viszonyok és a telepítés kérdései

A

Az alapozási kérdések mérnökgeológiai vonatkozásai közül tulajdonképpen ez a legjelentősebb. Egyes épüle

tek, vagy kisebb épületcsoportok esetén a környezet beépítési adottságai olyan nagyfokú kötöttséget jelenthet

nek, hogy a mérnökgeológiai szemlélet háttérbe szorulhat. Lakótelepek, vagy különösen városrész nagyságú 

uj települések esetén azonban már nem lehet semmi olyan kötöttség, amely ezt indokolná. Ezért feltétlenül biz

tosítani kell, hogy a telepítési-, beépítési-tervek ne csak a városrendezés, az esztétika, stb. szempontjait ve

gyék figyelembe, hanem a mérnökgeológiai adottságokat is.

A leghelyesebb az lenne, ha az eljövendő település helykijelölése előtt már -  attól függetlenül -  mérnökgeoló

giai atlaszok, szakvélemények állnának a tervezők rendelkezésére. Természetesen ez a legköltségesebb elő

készítés is, mivel igen nagy területre kellene az előzetes feldolgozást elkészíteni, olyan területekre is, ame

lyek a későbbiek során valamilyen okból nem jöhetnek szóba.

A következő lehetőség az, hogy a leendő település közelítőleg meghatározott környezetében készül mérnökgeo

lógiai előkészítés. Ebben a stádiumban, még a település belső konstrukciója nincsen eldöntve, tehát figyelembe 

vehöő a terület mérnökgeológiai felépítése. Gazdaságossága miatt ez a megoldás tekinthető ma reálisnak és 

minden körülmények között betartandónak.

Sajnos ma még igen gyakori -  nemcsak Magyarországon-, hogy már kész építészeti kialakítás után kezdődik 

a mérnökgeológiai vizsgálat. Ez esetben a helyszín adottságainak figyelembe vétele már csaknem lehetetlen, 

tehát a gazdaságosság feltétlenül csorbát szenved.
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B.

A geológia és a telepítés kérdéseinek van egy érdekes "nagyvárosi" problémaköre, amelyik éppen az ur

banizáció világméretű növekedése miatt általánosnak tekinthető. Ez az un. kedvezőtlen területek beépítési 

kényszerűsége. A nagyvárosi fejlődés ugyanis elkerülhetetlenül azzal Jár, hogy a mérnökgeológiai szempont

ból kedvezőbb adottságú területek fokozatosan elfogynak és a város kénytelen Igénybe venni a korábban 

üresen hagyott kedvezőtlenebb területeket Is. Ugyancsak e kérdéscsoportba tartozhat az elavult beépítésű 

területek rekonstrukciója is, mivel a régi, alacsonyabb beépítésre való alkalmasság nem Jelenti feltétlenül 

ugyanezt a magasabb épületek esetére is.

B.l.

A kedvezőtlen területek két Jellegzetes típusa a tőzeges és feltöltéses terület, melyen az alapozás nehéz

ségei sok tekintetben közösek. A tőzeg lazasága miatt rendkívül összenyomható, szervesanyag tartalma kö

vetkeztében anyagában sem állandó és keletkezésének körülményeitől függően általában szeszélyes elhelyez

kedésű. A feltöltés antropogén réteg - általában szintén laza és átalakuló anyag, de elhelyezkedése már több

ször jobban körülhatárolható, főleg nagyobb vastagság esetén.

A feltöltéseknek egyik nehezebben felismerhető fajtája az, ha több ezeréves kulturréteg természetes talajré

teggel /pld. ártéri üledékkel/ boritottan jelentkezik. Ilyen esetben a természetes fedőréteg folytonossága bizo

nyíthatja a mélyen lévő feltöltésréteg antikvitását. Az Ilyen feltöltés mesterséges eredete ellenére már nem túl

ságosan kedvezőtlen alapozás szempontjából.

1. ábra Római kori kulturréteg ártéri üledék alatt az Óbudai-lakótelepen

Mind a tőzeg, mind a feltöltés esetében két lehetőség kínálkozik az alapozásra:

a) alapozás a kedvezőtlen réteg alatt,

b) felszinközeli alapozás.

Mindkét lehetőség szorosan összefügg épületszerkezeti kérdésekkel.

ad a) A kedvezőtlen réteg kikerülését Jelentő mélyebb alapozás lehet szó szerint mélyalapozás /cölöp, kút, 

stb./, vagy mélyített síkalap, esetleg résfal. Bármelyiknek az alkalmazása esetén viszonylag költséges az ala

pozás, tehát ha már ilyet kell létesíteni, akkor gazdaságos nagyobb terhelésű magasépületeket, toronyházakat



készíteni. Ezek ugyanis önmagukban Is Inkább Igényelnek komolyabb alapozást s emellett nagyobb Igény- 

bevételükkel jobban biztosítják az alapozás teherbiróképességének kihasználását.

ad b) A felszlnközell alapozás annak tudomásulvételét jelenti, hogy az épületszerkezet viselni kénytelen 

mndazokat a hatásokat, melyek a kedvezőtlen rétegződésből származnak. Ez bizonyos kötöttséget jelent az 

épület típusát illetően, de az épület merevségének kellő fokozásával, Illetőleg olyan szerkezet megválasztá

sával, anely a mozgáskülönbségekre kevéssé reagál, sokszor megoldhatók a nehézségek. Tőzeg esetén né

ha előfordul az a szerencsés eset Is, hogy a szerves réteget pld. futóhomok borítja be. E fedőréteg kellő 

vastagsága, valanint a tőzeg közel egyenletes volta esetén lehet a homokot puffer-rétegnek is tekintve, egé

szen felszín közelben alapozni. Az Ily módon történő a'apozás mellett kisebb repedések keletkezhetnek, ez 

azonban a gazdaságosság szem előtt tartásával megengedhető. Tőzeg felett, vagy közvetlenül tőzegen ala

pozott épületeknél számítani kell arra, hogy a talajvíz szintjének olyan mértékű leszállása /rendkívüli szá

raz idő, vagy mesterséges hatás miatt/, amely mellett már a réteg kapilláris utón történő vizutánpótlása is 

megszűnik, a tőzeg kiszáradását s ezáltal nagymértékű összenyomódását okozhatja. Az önsúlyból szárma

zó hatékony feszültség megnövekedése alatt ugyanis a tőzeg jelentős kompressziót szenved s külső teher 

esetén ez még fokozódik. A réteg újra elárasztása esetén csak minimális expanzióra lehet számítani.
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Alapozás szempontjából lehet kedvezőtlen, vagy legalább is nehézségeket okozó az agyagos rétegződésű 

terület. A legfontosabb két kérdés ilyen területeken

ad a) Montmorillonitban dusabb agyag esetén, ha a víztartalom nagyobb mértékű változására lehetőség van 

/napos domboldal, mélyen fekvő vagy időszakos talajvíz, stb./, a talajréteg felszíni, kb. 2 m vastagságú ré

szében duzzadás és zsugorodás váltakozása jön létre. A budai "klscelll" agyag elnedvesedésének hatására 

bekövetkező duzzadás! nyomás összefüggését a lineáris zsugorodással a 2. ábra tünteti fel. A térfogatvál-

B.2.

a) a talaj térfogatváltozó tulajdonsága,

b) a lejtőmozgások veszélye.

S S 11 13 *

2 . ábra Összefüggés a duzzadás! nyomás és a lineáris zsugorodás között
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tozás a felszín közelében alapozott, és elsősorban az alacsony fajlagos terhelésű épületeknél okoz prob

lémát, mivel az alternáló mozgás az épületszerkezetek károsodását idézi elő. Az okok ismerete egyúttal 

a nehézség kiküszöbölésének útját is megszabja, mert kellő alapozási mélység és többszintes, vagy 1 iga- 

láb b is nagyobb merevségű falszerkezet esetén károsodás nem keletkezik.

ad b) Lejtőmozgás kétféle képpen jöhet létre. JKz egyik lehetőség, hogy a rétegekben a nyirófeszültség 

a nyirószilárdság fölé nő, a másik, hogy a nyirószilárdság a nyirófeszültség alá csökken.

A mozgások létrejöttének bármelyik típusa általában csak kedvezőtlen rétegfelépités esetén várható. A leg

kedvezőtlenebb feltétlenül a lejtő irányába dőlő rétegződés. Lehet azonban nehézség önmagában kedvező 

dőlésű alapréteg esetén is, mivel a lejtőket - kevés kivétellel - lejtőtörmelékes fedőréteg borítja, mely már

mindenképpen a lejtő irányában dől.
>

A nyirófeszültség növekedése a lejtő megterheléséből származhat leginkább, ami uj építmények terhéből, te

reprendezéssel kapcsolatos feltöltésből adódhat. Előfordulhat, hogy valamely vízfolyás vagy szivárgás termé

szetes utjának elzáródásából a pórusviznyomás rendkívüli megemelkedése következik. Ez az eset már át

vezet a nyirószilárdság csökkenésének típusához, amely gyakorlatilag mindig a víz hatására bekövetkező ál

lapotromlásból származik.

Az emberi beavatkozás a természetes egyensulyu lejtők esetén mindig rendkívüli óvatosságot és gondos e- 

lőkészitést igényel. Ha a feszültségek növekedése elkerülhetetlen, akkor mindenképpen biztosítani kell a szi

lárdság arányos növekedését, ami legtöbbször a víznek szivárgók beépítése utján történő elvezetését jelenti.

C.

Érdekes mérnökgeológiai kérdések adódhatnak az alapkőzettel kapcsolatban Is, pedig általában az a hiede- 

leni hogy az e rétegen történő alapozás egyúttal a nehézségek csökkenését is eredményezi. /Alapkőzetnek 

e vonatkozásban azt a nagyobb vastagságú, idősebb geológiai korú réteget nevezzük, amely a felszíni réte

gek nagyobb területű, egységes alapja./

C.1.

A fenti definicióju alapkőzet - geológiai szemlélet nélkül - sokak számára legalábbis közel azonos tulajdon

ságú, egységes réteg kellene legyen. Pedig az azonos geológiai korú és eredetileg azonos kiíejlődésü ré- 

tegösszlct ma már nem feltétlenül azonos minden szempontból, mivel a réteget ért utóhatás lehet helyről-hely- 

re más.

Két, egymástól alig 1 km-re lévő budapesti lakótelep példáján jól látható e kérdés fontossága. Mindkét la

kótelep a középső oligocén kori "klscelli" agyag területén fekszik. Ez a több száz méter vastagságú agyag

réteg keletkezését követően kiemelkedett a tengerből és azóta állandóan szárazföldön van e két lakótelep 

téri Untén. A hosszú szárazföldi periódus alatt az atmoszferiliák hatására a rétegösszlet felső része átala

kult, a móllási folyamatok során az eredeti kékesszürke színe sárgává válik. így maradt fenn az agyag az 

Őrmezei lakótelepen.

A irásik területen, a Kelenföldi lakótelepen viszont a pleisztocén kori Duna-folyam rendkívüli eróziója kö

vetkeztében az agyag átalakult, sárga része teljesen lepusztult, sőt az erózió a kékesszürke agyagba is 

mélyen belevágott. A későbbi ártéri üledékek megvédtek az atmoszferiliáktól az agyagfelszint, tehát itt már 

a felső részek is közel olyan tulajdonságuak, mint az agyagösszlet mélyebben lévő részei. így a kékesszür

ke agyag vizsgálatai szabályos összefüggést mutattak: a tömörebb agyag összenyomhatósága kisebb. A vizs

gálati szórás viszonylag szűk tartományra korlátozódik.

Az előbbi lakótelepen viszont, ahol az agyag átalakulásának kémiai vonatkozású része /a vasvegyül etek 

oxidációja/ már az egész sárga rétegben végbement, a lazulás mértéke pontról-pontra más. Ez a változa

tosság valósziniileg az eredeti struktúra sajátosságaival és a behatások egyenlőtlenségével magyarázható, 

így jött létre az a helyzet, hogy azonos tömörség mellett az összenyomhatóság lényegesen jobban változik, 

nint a bondatlan kékesszürke agyagnál.
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/

3. ábra Az összenyomódás! modulus és a hézagtényező összefüggése

Az eredetében azonos kiscelli agyag jelenlegi különbözőségét jól mutatják az alábbi adatok:

kékesszürke /eredeti/ agyag 

sárga /bomlott/ agyag

e , emin max

0,40 0,83

0,55 1,0

C.2.

Ugyancsak az alapkőzetek átalakulásával kapcsolatos a másik kérdés, amely összefügg a B.l. alatt tárgyalt 

feltöltéses kérdésekkel. Viszonylag puha, jól megmunkálható mészkőréteg felszínén az atmoszferillák hatására 

mállás indul meg. Ez a mállás a kőzetrész helyzetétől, fedettségétől függően változó vastagságú réteget é- 

rint, s ennek során a kőzetanyag kőporrá, mészlszappá alakul át. A Jó megmunkálhatósága miatt építőkőnek 

Igen alkalmas anyagot természetesen már régóta fejtik. A bányászkodás csak a kemény kőzetanyagot keresi, 

a málladék meddő. Awz évszázadokon át folyó fejtés során a meddőt mindig a lehető legkisebb távolságra, kö

zeli, felhagyott bányarészekbe rakták. Dy módon a mészkő fölött ma lévő kőpor és mészlszap lehet természe

tes málladék az eredeti helyén, és lehet bányameddő, ugyanaz az anyag áthalmozott állapotban. Az elsődleges 

és másodlagos fekvésű anyag tulajdonságai közötti különbség alapozási jelentőségét nem kell kiemelni, ugyan

akkor viszont a kétféle anyag megkülönböztetése a legnagyobb nehézségekbe ütközik. A málladék eredeti fek

vésben is laza, de szerkezetes anyag, áthalmozott formájában is lehet hasonló lazaságu, de szerkezete nin

csen, tehát terhelésre, viz hatására egészen másképpen viselkedik. A kétféle fekvésű anyag megkülönbözte

tése esetlegesen megtalálható "Idegen" anyagok alapján lehetséges csupán, de ezek hiánya nem biztosit az 

eredeti fekvésről.
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Hidrogeológiai kérdések
«

A hidrogeológiai adottságok, Illetve az építés hatására megváltozó hidrogeológiai viszonyok is többféle 

nehézséget okozhatnak.

A mór említett Kelenföldi lakótelepen a folyami erózió az agyagfelszinbe teknő-szerü mélyedést vágott. 

A későbbi ártéri üledékek a teknő hosszirányú vízáramlását minimálisra csökkentették, s Így a talajviz 

csak kismértékben szivárog. Az agyagban lévő finom eloszlású piritszemcsék oxidációja és más ásvá

nyok /fóldpátok, blotit, klorit/ bomlása következtében gyógyhatású keserliviz jött létre, a talajviz SO -̂ 

tartalma rendkívül megnőtt. A legmagasabb agresszivitás /4-10 000 mg/liter S O j  az agyagteknő közepe 

táján volt található. A lakótelep épületalapjalnak agresszivitás elleni védelme sok szerkezeti nehézsé

get okoz és erősen befolyásolja az alapozás módját is.

4. ábra A talajviz agresszivitása a Kelenföldi-lakótelepen

Az építkezések, különösen a nagyobb lakótelepek építésének hatására, ideiglenesen megváltozó hidrogeo

lógiai viszonyokra éppen a fenti lakótelep lehet az egyik példa. A csaknem lefolyástalan és lapos agyag- 

teknőben építés előtt a talajviz igen magasra, időnként a terepszintig emelkedett. Az első néhány épület 

alapozása során még nagyfokú talajvizszintsüllyesztésre volt szükség. Később azonban egyre kedvezőbb 

lett a helyzet, a talajvizszint nagymértékben leszállt, mivel az agyagteknőből fokozatosan kifogyott a talaj

viz.

Hasonlóan ideiglenes talajvizszint csökkenés következhet be oly módon is, hogy a lakótelep építése előköz- 

müvesitéssel indul meg, s ennek során először a csatornahálózatot építik ki. A csatornák nagyobb mélysé

gük miatt jelentős talaj vízkivételt igényelnek, ami száraz időjárással párosulva nagymértékű talaj vizszint- 

süllyedést eredményezhet esetleg nagyobb területen Is. Természetesen mindkét esetben a talajviz lesüllye

dése csak ideiglenes jelenség és az épités előrehaladásával fokozatosan megszűnik.

A nagyobb települések ugyanis a hidrológiai viszonyokat általában inkább pozitív értelemben szokták be

folyásolni, vagyis a talajvizszint emelkedik a beépítés hatására Ennek természetes oka az, hogy a vegetá

ciót kiirtják, vagy legalább Is erősen csökkentik, a felszín burkolásával szintén csökkentik a párolgást.
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Igaz, hogy a csatornázás a lehulló csapadékot Is részben elvezeti, ez azonban kisebb hatású, mivel a ta

lajvíz szintjét nemcsak a helyi csapadék, hanem a talajvíz áramlás is befolyásolja. A növényzet, a parkte

rületek locsolása szintén pozitiv hatású, továbbá az is, hogy korábban a házi kutakból történő vízfogyasz

tás megszűnik a hálózati víz bevezetésével. Mindezeken kivi.il sajnos az is előfordul, hogy a vízcső és 

csatorna hálózat hibái következtében jut jelentős mennyiségűi viz a talajba, szinte vizdombot okozva a te

lepülés alatt.

Összefoglalás

Az alapozási vizsgálatok legnagyobb része tehát nem nélkülözheti a mérnökgeológiai szemléletet, a nagyobb 

összefüggések áttekintését. A korlátozott terjedelem miatt vázlatosan említett kérdések is Igazolják, hogy 

csak a különböző szakenberek szoros együttműködésével valósítható meg a helyi viszonyok és az épületek 

összhangja, a létesítmények gazdaságossága.


