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1. Bevezetés 

A kutatási probléma felvázolása 

Az elmúlt tíz évben mind többször kellett Magyarországon utak, vasutak töltéseit puha, szerves kö-

tött altalajra építeni. Várhatóan a jövőben is sok esetben kell ilyen feladatokat megoldani, mert a köz-

lekedési pályák föld- és környezetvédelmi okok miatt egyre gyakrabban szorulnak ilyen altalajú, 

másra nem használható területekre [Koch, 2011/a]. 

A puha altalajon való töltésépítés során kétféle földstatikai problémát kell megoldani: 

– a puha altalaj kompresszibilitása, alacsony áteresztőképessége, kúszási hajlama nagymértékű, 

egyenlőtlen és időben elhúzódó süllyedéseket okoz, s a tervezési feladat általában az, hogy egy bizo-

nyos időpont után a még hátralevő süllyedés, illetve süllyedéskülönbség legyen kisebb egy, a töltésre 

kerülő felépítmény számára már veszélytelen értéknél, 

– a puha altalaj gyenge nyírószilárdsága stabilitásvesztéssel (alaptöréssel, szétcsúszással, kipréselő-

déssel) fenyeget, a feladat: kellő biztonság elérése az állékonyságvesztéssel szemben.  

Ezek a veszélyek különösen akkor válnak kritikussá, ha az építési határidők szűkösek, gyorsan 

kell építeni és nincs idő a konszolidáció kivárására [Koch és tsai, 2012]. 

A földstatikai problémák elhárítására számos technológiát fejlesztettek ki. A lépcsős építés, a 

túltöltés, a kavicscölöpözés, a dinamikus talajcsere és a talajstabilizálás mellett, illetve ezekkel együtt 

a georácsos, geocellás talperősítés mára szinte teljesen kiváltották a korábbi idők módszerét, a puha 

altalaj kicserélését. A közelmúlt autópálya- és vasútépítési projektjein ezek az új eljárások Magyaror-

szágon is megjelentek. Külföldi közreműködőkkel több helyen alkalmaztak olyan eljárásokat, ame-

lyek tervezésében addig nem volt gyakorlatunk. Sok esetben már az is vitákat váltott, illetve vált ki, 

hogy az egyes eljárások közül melyiket válasszuk [Koch, 2007/b].  

A különböző töltésalapozási eljárások méretezésére sokféle, a hagyományos talajmechanikai 

elveken nyugvó eljárást dolgoztak ki, melyeket több-kevesebb sikerrel alkalmazunk ma is [Farkas, 

2005]. A tervezés megbízhatósága azonban nem éri el a mérnöki gyakorlatban megszokottat, illetve a 

projektszervezés – különösen az időbeli ütemezésre vonatkozó – pontossági igényeit. Ezért a kivite-

lezésben elengedhetetlen a monitoring, ami többnyire a süllyedések mérését jelenti, bár ennek költ-

ségét ma a gyakorlat széles körben megtakaríthatónak tekinti.  

A hagyományos számítási eljárásokkal kapcsolatban azonban sok elvi kétség merül fel, pl. a 

puha talajok feszültség-alakváltozás összefüggésével vagy az oszlopszerű talajjavítások modellezé-

sével kapcsolatban. Ezért mind többen próbálkoznak a végeselemes analízis alkalmazásával, mely-

ben van mód a fejlettebb anyagmodellek és a 3D tér- és szerkezetmodellek használatára is. A törek-

véseket ismertető közlemények nagy többsége azonban egy-egy konkrét szoftver alkalmazhatóságát 

igazolja és előnyeit méltatja, a mérlegelő tervezési gyakorlat számára fontos, mélyebb elemzések 

nélkül [Koch és tsai, 2008/a].  
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Kutatási célkitűzések 

A töltésalapozás jelentőségének növekedését, a gyakorlat előbbiekben vázolt igényeit érzékelve vá-

lasztottuk témavezetőmmel PhD-disszertációm témájául a töltésalapozási módszerek értékelését, 

modellezését, a modellezés fejlesztését.  

A következő kutatási programot, célokat fogalmaztuk meg: 

– a téma nemzetközi szakirodalmának feldolgozása,   

– a közelmúlt hazai töltésalapozási projektjeinek feldolgozása, értékelése, 

– technológiaválasztási kritériumok megfogalmazása, 

– a tervezés kritikus elemeinek feltárása, 

– a végeselemes programokban rejlő lehetőségek feltárása, 

– a végeselemes programok alkalmazásának elősegítése, 

– az egyes technológiák tervezésének javítása.  

Kutatásaim célkitűzéseinek elérése végett:  

 a szakirodalom és projektértékelés alapján fel kívántam tárni és meg kívántam mutatni a korszerű 

töltésalapozási eljárások alkalmazásának és tervezésének fejlesztési lehetőségeit, 

 vizsgálni kívántam az oszlopszerű töltésalapozások 3D végeselemes méretezésének lehetőségeit, s 

tisztázni akartam, milyen eredmények várhatók ettől,  

 laborvizsgálatok eredményeivel kívántam segíteni a legígéretesebb töltésalapozási technológia, a 

mélykeverés hazai bevezetését.  

A kutatás során alkalmazott módszerek 

Munkám első fázisában részletes szakirodalom-kutatást végeztem, a disszertáció 2. és 3. fejezete 

elsősorban erre épül. A szakirodalom tanulmányozása, követése azonban természetesen a munka 

legutolsó fázisáig tartott, amikor is saját új eredményeimet összevetettem másokéval.   

A tudományos publikációk tanulmányozása mellett áttekintettem a hazai töltésalapozási pro-

jektek dokumentumait, geotechnikai szakvéleményeket, töltésalapozási terveket, projektbeszámoló 

cikkeket. Kerestem és meg is kaptam a lehetőséget önálló részfeladatok megoldására azokban a pro-

jektekben, amelyekben a Szerkezetépítési Tanszék dr. Szepesházi Róbert irányításával vett részt. Így 

személyes tapasztalatokat is gyűjthettem a töltésalapozási feladatok megoldásának hazai színvonalá-

ról, a fejlesztési igényekről és reális lehetőségeiről [Koch, Scharle, 2010]. A disszertáció elkészítésé-

hez összefoglaltam ezen közreműködéseim tapasztalatait is, illetve kiegészítő interjúkat készítettem a 

résztvevőkkel, s megbeszéltem a projektek tanulságait a témakör szakértőivel. Mindezekről a disz-

szertáció 4. fejezete számol be.     

A Széchenyi István Egyetemen 2009-re sikerült beszerezni olyan számítógépes programokat, 

melyek számomra is lehetőségeket adtak az ezekkel végezhető korszerűbb számításokra. Közülük 
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néhányat már a projektek keretében is bevetettem, másokat disszertációmhoz kutatási céllal alkal-

maztam [Koch és tsai, 2008/a].  Különösen sok időt fordítottam a PLAXIS és MIDAS GTS 

végeselemes szoftverek használatának elsajátítására. Ehhez több külföldi tanfolyamon, „user’s mee-

ting”-en (Ljubljana, Delft, Frankfurt, Prága) is részt vettem, illetve doktorandusz társaimmal is 

együttműködtem. Futtatási tapasztalatot gyűjtöttem, melyeket a fejlesztőkkel is egyeztettem, ami 

őket is bizonyos változtatásokra sarkallt. A modellezés fejlesztésében nem csak töltésalapozási kér-

désekkel foglalkoztam, hanem más modellezési feladatokban is dolgoztam [Koch és tsai, 2009; Bak 

és tsai, 2010/a, 2010/b]. E tanulmányok összefoglalása a disszertáció 3. és 5. fejezetében olvasható. 

A disszertációm elkészítéséhez nagyszámú, időigényes futtatást végeztem a PLAXIS 3D szoft-

verrel az oszlopszerű talajjavítások vizsgálatára, melyet ilyen célra ismereteim szerint még nagyon 

kevesen használtak. A futtatások eredményeit grafikusan ábrázoltam, majd az azokon megmutatkozó 

trendeket közelítő matematikai összefüggésekkel írtam le. Ehhez alkalmaztam az Excel adatkezelő 

Solver bővítményét is. Ezeket a 7. és 8. fejezet ismerteti. 

A végeselemes szoftverek alkalmazásának javítását elősegítendő, feldolgoztam 153 saját ko-

rábbi ödométeres laboratóriumi vizsgálatainkat a legkorszerűbb talajmodellek matematikai összefüg-

géseit alkalmazva, az azokban szereplő talajparaméterek megállapítására. Ehhez alkalmaztam a ma-

tematikai statisztika módszereit. Erről a disszertáció 6. fejezete szól.  

Másféléves laboratóriumi vizsgálati program keretében – munkatársaim segítségével –  jelleg-

zetes gyenge hazai talajok cementes stabilizálásának lehetőségét vizsgáltam. Az előállított 275 keve-

rékekből hengeres mintákat készítettünk, majd azokat különböző időpontokban egyirányú nyomó-

vizsgálatnak vetettük alá. A vizsgálati eredményeket a keverékjellemzők függvényében értékeltem, s 

a grafikus ábrázolásból érzékelt összefüggéseket matematikai formulákkal írtam le. Ezeket a disszer-

táció 8. fejezet ismerteti. 

Kutatásaim ideje alatt a hivatkozott publikációk mellett több előadást is tartottam a töltésala-

pozás témakörében különböző szakmai fórumokon és továbbképzéseken. Ezek szerkestése, előadása, 

a kapott észrevételek megfontolása is nagyban segítette disszertációm összeállítását.       
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2. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

1. téziscsoport: szakirodalomi  kutatások és projekttapasztalatok értékelése 

A kutatásom során feldolgoztam a töltésalapozás elméleti és technológiai kérdéseivel foglalkozó 

szakirodalmat, tanulmányoztam az elmúlt tíz év töltésalapozási projektjeit. Ezek értékelése alapján a 

következő két tézist fogalmaztam meg. 

1/1. tézis: a töltésalapozási módszerek hatékonyságának értékelése 

A hazai projektek tanulságai, illetve a nemzetközi irodalomban talált esettanulmányok tapasztalatai 

alapján összeállítottam egy technológiaértékelő rendszert, mely a tervezés első fázisában segít a 

technológia kiválasztásában, illetve az ilyen döntések értékelésében (1. táblázat).  

1. táblázat. A töltésalapozási módszerek hatékonysága 

 

A technológiaértékelő rendszer megmutatja, hogy az egyes töltésalapozási módszerek 

– miként segítenek a talajmechanikai veszélyek elhárításában,  

– miként értékelhetők a gyakorlat szempontjából. 

A döntésekhez az általános talajadottságokat, a gyenge réteg jellegét, tulajdonságait és vastag-

ságát, a töltés alakját, méreteit, az építésütemezési és környezetvédelmi követelményeket kell figye-

lembe venni.  

alap-   
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dációs idő
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lépcsős építés  ++  +  + 0 -  ++  - -  ++

túltöltés  - -  - -  - 0  ++  +  -  +

töltésmagasság optimalizálása  +  +  +  +  +  +  + 0

töltésrézsű laposítás  +  +  + 0 0  +  + -

padkásítás  +  +  + 0 0  +  + -

töltéstömeg csökkentése  +  +  +  +  +  +  + +

geoműanyagos erősítés  ++  ++  + 0 0  + 0 +

vibrációs mélytömörítés  ++  +  ++  ++  ++  -  ++  -

vibrált kőoszlop (kavicscölöpözés)  +  +  +  +  ++  - -  ++ -

dinamikus konszolidáció  ++  +  ++  ++  ++  -  ++  -

dinamikus talajcsere (kőtömzs)  ++  +  ++  ++  ++  -  ++ -

oszlopszerű mélykeverés  +  +  +  ++  +  -  ++ 0

tömegstabilizálás  ++  ++  ++  ++  + -  ++ 0

betonoszlop  +  +  +  ++  +  - -  ++ 0

talajcsere  ++  ++  ++  ++  +  - -  ++ 0

szalagdrénezés 0  - 0 0  ++  ++  ++ 0

 ++   nagyon kedvező          +   kedvező          0   közömbös          -   kedvezőtlen          - -   nagyon kedvezőtlen

m
él

yt
öm

ör
íté

se
s 

m
ód

sz
er

ek
ta

la
jja

ví
tá

s 
kö

tő
-

an
ya

gb
ev

ite
lle

l
eg

yé
b 

m
ód

sz
er

ek

stabilitásnövelés deformációcsökkentés kivitelezés
technológia - konstrukció

el
őz

et
es

 ta
la

jja
ví

tá
s

ép
íté

s-
sz

er
ve

zé
s

cé
ls

ze
rű

 tö
lté

ss
ze

rk
ez

et



7 

1/2. tézis: a töltésalapozások méretezésének fejlesztési igényei és lehetőségei  

A hagyományos talajmechanikai elveken alapuló számítási eljárások hiányosságait és a legkorsze-

rűbb végeselemes szoftverek lehetőségeit elemezve megállapítottam, hogy a gyenge altalajon épülő 

töltések esetén felmerülő komplex problémák megbízhatóan csak nemlineáris, időfüggő anyagmodel-

leket is felkínáló 3D szoftverekkel modellezhetők, különösen, ha oszlopszerű talajjavításokat alkal-

mazunk.  

A mai tervezési gyakorlatban alkalmazott hagyományos eljárásokat illetően többek között a követke-

ző gyenge pontokat tártam fel:  

 A hagyományos állékonysági vizsgálatok közelítései nagy valószínűséggel gazdaságtalanok. Lé-

nyeges hiba, hogy a töltést csak terhelésként tekintik, a töltésben futó csúszólapon ébredő ellenállást 

elhanyagolják, az oszlopszerű talajjavítások modellezése sávokkal, illetve az „átlagos nyírószilárd-

ság” számításba vételével durva közelítésnek tekinthetők.  

 A hagyományos süllyedésszámításokban az állandó értékű összenyomódási modulus felvétele 

helytelen, mert a gyenge altalaj összenyomódása gyakran a 10 %-ot is eléri, ami a modulus terhelés 

közbeni komoly javulását is okozza. Az oszlopszerű talajjavítások süllyedéscsökkentő hatását a gya-

korlat Priebe módszerével számítja, mely a vízszintes feszültségek oszlopfali egyensúlyát a síkbeli 

állapotra érvényes Rankine-féle nyomások összevetésével vizsgálja, ami különösen a karcsú vibrált 

kőoszlopok esetében helytelen. 

A korszerű 3D végeselemes szoftverek által kínált lehetőségek közül a töltésalapozások model-

lezésében különösen az alábbiaknak van jelentősége:  

 a komplexitás, a deformációk, a konszolidáció és az állékonyság egyetlen modellen különböző 

építési fázisokra és eljárásokra kiterjedő vizsgálatának elvégezhetősége,  

 a valós geometriai viszonyok modellezése, beleértve a talajrétegződést, az oszlopszerű talajjaví-

tások 3D-modellezését, a padkás kialakítást stb.,   

 a talajok nemlineáris, időfüggő, inhomogén és anizotróp viselkedésének modellezése, beleértve 

a felkeményedést pl. a HS- vagy az SS-talajmodellel, az időbeni változásokat, így a dréneződést, 

a konszolidációt, a másodlagos összenyomódást, a különböző irányú vízmozgásokat stb., 

 a talaj-szerkezet kölcsönhatások modellezése, beleértve az oszlopszerű talajjavításokat, a 

geoműanyagos talperősítést, a töltésre kerülő szerkezeteket és az azokról ható terheléseket. 

Vonatkozó saját publikáció: Koch és tsai (2008/a), Koch és tsai (2012). 
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2. téziscsoport: a korszerű anyagmodellek input paramétereinek meghatározása  

A végeselemes programok képesek a talajok nemlineáris viselkedésének kezelésére. A ben-nük sze-

replő alakváltozási paramétereket illetően még kevés a hazai tapasztalat, ezért feldolgoztam az elmúlt 

években a Széchenyi István Egyetemen 153 kötött talajmintán végzett ödométeres vizsgálat eredmé-

nyét, s összefüggéseket kerestem az alakváltozási paraméterekre. 

2/1. tézis: a korszerű talajmodellek deformációs jellemzőinek viszonya 

Megállapítottam, hogy az első terhelésre, valamint a tehermentesítésre-újraterhelésre vonatkozó 

alakváltozási jellemzők között a következő lineáris összefüggések állnak fenn:  

 az összenyomódási modulusok esetében, melyek a Mohr-Coulomb és a HardeningSoil-

modellekben szerepelnek (1.ábra): 

 Eur = 5,0 · Eoed [MPa] 
 a módosított kompressziós és duzzadási index között, melyek a SoftSoil-modellben használatosak 

(2.ábra): 

 * = 0,175 · *    
Az alábbi ábrák mutatják, hogy a különböző plaszticitási tartományokra kissé különböző össze-

függések adódtak, de ezekkel sem kapunk megbízhatóbb becslést. A regressziós tényezők eléggé 

egyértelmű kapcsolatot jeleznek, de a szórás nem csekély. Az arányok összhangban vannak a szak-

irodalmi ajánlásokkal [Brinkgreve, 2002]. 

2/2. tézis: a korszerű talajmodellek deformációs jellemzőinek becslése  

Megvizsgáltam az alakváltozási jellemzők függését az egyszerűbb talajjellemzőktől és a következő 

hasznosítható összefüggéseket állapítottam meg: 

 a HS-modellben szereplő B paraméter a 0,4-0,8 tartományban változik, s nem mutatható ki, hogy 

a plasztikus indexszel nőne, mint azt az irodalom pl. Smolczyk [1990] tartja,  

 az összenyomódási modulus és a mélység viszonya r=0,86 regressziós tényezővel leírható az  

 Eoed = 0,25  z + 4,60 [MPa] 

képlettel, mint ahogy azt pl. Varga[1966], Katzenbach [2008] is kimutatták,  

 az SS-modell módosított kompressziós indexének a kezdeti víztartalomtól való  függése  az alábbi, 

az irodalomban [Kempfert, 2006] találhatókhoz hasonló képlettel becsülhető (r=0,81): 

 * = 0,0015 · (w0 - 3,3)  

Az összenyomódási modulus mélységtől való függése mögött valójában a mechanikai állapot 

hatása rejlik. Normálisan konszolidált talajok esetében azonban ez általában korrelál a mélységgel, 

ezért adódik jó E=f(z) összefüggés, melyet a gyakorlat szívesen használ.  

Vonatkozó saját publikációk: Koch (2009/a, 2009/b) 
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1. ábra. Az első terhelésre, valamint  a tehermentesítésre és újraterhelésre vonatkozó  

összenyomódási modulusok kapcsolata 

 
2. ábra. A  módosított duzzadási index és a módosított kompressziós index kapcsolata 
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3. téziscsoport: szemcsés anyagú cölöpalapozás süllyedés- és állékonyságvizsgálata 

A hazai gyakorlatban leginkább alkalmazott szemcsés anyagú, oszlopszerű talajjavításokat a valósá-

got legjobban közelítő 3D végeselemes modellekkel célszerű vizsgálni. A legújabban piacra került 

PLAXIS 3D programmal különböző altalajviszonyokra és töltésméretekre, illetve vibrált kőoszlopos 

és kőtömzsös technológiákra futtatásokat végeztem, hogy felmérjem, milyen eredményeket nyerhe-

tünk a süllyedést és az állékonyságot illetően.  

3/1. tézis: szemcsés anyagú cölöpalapozások 3D süllyedésvizsgálatának eredményei 

Különböző technológiákra és cölöpkiosztásokra végzett számítások alapján a következő grafikusan 

és képlettel leírt összefüggéseket, trendeket állapítottam meg a szemcsés anyagú, oszlopszerű talajja-

vítások süllyedéscsökkentő hatását illetően: 

– a drénezetlen nyírószilárdság és a vele arányosan változtatott rugalmassági modulus növekedé-

sével a talajjavítási megoldások hatékonysága csökkent, s kitűnt, hogy egy bizonyos szilárdság 

felett már nem érdmes talajjavítást végezni,  

– a leghatékonyabb javulást a 2,0×2,0 kiosztású vibrált kőoszloppal tudjuk elérni, a kőtömzsös 

talajjavítás pedig hatékonyabb, mint a 3,0×3,0 m kiosztású kőoszlop. 

Az Excel adatkezelő Solver bővítményének segítségével felállítottam egy összefüggést a kőoszlopos és 

kőtömzsös altalajjavítással várható süllyedések számítására: 

 푠 = 0,4 ∙
, ∙ ,

, ∙ 푒푥푝	(−1,5 ∙ ) [cm] 

ahol s (cm)=süllyedés, h (m)=töltésmagasság, l (m)=összenyomódó rétegvastgaság, cu (kPa)= 

drénezetlen nyírósziládság, Ac/A=egy cölöp keresztmetszeti területének s az általa javított területnek 

az aránya. 

3/2. tézis: szemcsés anyagú cölöpalapozások 3D állékonyságvizsgálatok eredményei 

A különböző technológiákra és cölöpkiosztásokra végzett számítások eredményeit elemezve, a követ-

kező összefüggéseket állapítottam meg: 

 az állékonyságvesztéssel szembeni biztonság   

 훾 = 0,14 ∙ ℎ , ∙ 푐 + 1,25 ∙ + 0,3  

 az altalaj egyensúlyhoz (RE=1,0 biztonsághoz) szükséges drénezetlen nyírószilárdsága: 

 푐 ; (훾 = 1,0) = 2,6 ∙ ℎ ∙ 푒푥푝 −2,2 ∙ + 5 [kPa] 

 az altalaj drénezetlen nyírószilárdságának azon küszöbértéke, melynél jobb esetén már nem ér-

demes az adott talajjavítást alkalmazni:  

 푐 = 4,1 ∙ ℎ ∙ 푒푥푝 −1,4 ∙ + 15 [kPa] 
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Rögzíteni kell, hogy a számítási eredményeket bemutató képletek a felvett geometriai körül-

ményekre és talajjellemzőkre vonatkoznak. Ezek ésszerű megválasztásának köszönhetően azonban 

mégis alkalmasak lehetnek általánosabb gyakorlati felhasználásra. A dolgozatban megadott ábrák, 

illetve az itt is közölt képletek megmutatják a trendeket, az összefüggéseket, melyek adaptálásával 

más gyakorlati esetekben néhány futtatással bemérhető lehet a süllyedés és az állékonyság. A bemu-

tatottak egyben úgy is tekinthetők, mint olyan eljárás, mely hasonló szimulációs számítások eredmé-

nyeinek feldolgozására alkalmas. 

Vonatkozó saját publikáció: Koch (2011/a, 2011/b) 

4. téziscsoport: a mélykeveréses technológia töltésalapozásként való alkalmazása 

Három jellegzetes gyenge hazai talaj, a zalai kissé szerves agyag, a hőgyészi tőzeg és a sárréti mész-

iszap laboratóriumi cementes szilárdításával, majd végeselemes programokkal végzett számításokkal 

vizsgáltam a mélykeveréses technológia töltésalapozásként való alkalmazását.  

4/1. tézis: a jellegzetes gyenge hazai talajok laboratóriumi szilárdításának eredményei  

Laboratóriumi kísérletek alapján grafikus összefüggéseket állapítottam meg az egyirányú nyomószi-

lárdság és a keverék cementtényezője, a nyomószilárdság és a teljes víz/cement-tényező, illetve a 

nyomószilárdság és a rugalmassági modulus között.  Az összefüggéseket a 2. táblázatban szereplő 

képletekkel közelítettem. 

 2. táblázat. A keverékek jellemzői közötti összefüggések 

kapcsolat 
qu – inpl qu – wT/c Eu – qu 

qu = B · inpl
2,5 qu = C / (wT/c)2,6 (*) qu = D / (wT/c)2,0 (**) Eu = E · qu 

konstans B C D E 

zalai agyag 0,9 16000 5300 100 

hőgyészi tőzeg 0,2 4000 - (***) 50 

sárréti mésziszap 1,5 14000 9500 70 
(*)   csak a wT/c > 3,0 tartományban érvényes 
(**)  csak a wT/c < 3,0 tartományban érvényes 
(***) nincs megbízható eredmény 

Jelölések:  qu    egyirányú nyomószilárdság (kPa) 
                  Eu    rugalmassági modulus (kPa) 

inpl  keverék cementtényező (kg/m3)  
wT/c teljes víz/cement-tényező (-)    

A táblázatbeli összefüggések megmutatják a cementes szilárdítás hatékonyságát az általam 

vizsgált tartományokban. Az eredmények összhangban vannak az MSZ EN 14679:2007 által idézett 

adatokkal. 
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4/2. tézis: A mélykeveréses töltésalapozás modellezésének eredményei 

A laboratóriumi egyirányú nyomóvizsgálatok eredményeit felhasználva végeselemes modellezéssel 

vizsgáltam a három jellegzetes gyenge hazai talaj oszlop-, illetve tömbszerű mélykeveréses talajjavítá-

sának hatékonyságát, s ezek alapján a következőket állapítottam meg:   

– a mélykeveréses technológia töltésalapozásként való alkalmazása a vizsgált kedvezőtlen hazai 

talajok esetében alkalmas eljárás, mert ésszerű cementadagolással képes mind a süllyedések 

csökkentésére, mind az állékonyság növelésére, 

– a szerves agyagok esetében az oszlopszerű mélykeverés előnyösebb, mint a tömegstabilizálás, 

mivel az állékonyságvesztés kevéssé fenyeget, 

– a tőzegtalajok esetében a teljes tömegstabilitás a leghatékonyabb, de gazdaságossági okok miatt 

célszerű lehet sűrű „oszlopszerű” részleges tömegstabilizálással is próbálkozni, 

– mésziszap talaj esetén mindkét technológia alkalmazása helyénvaló, a sűrűbb kiosztású oszlop-

szerű mélykeverés vagy a ritkább kiosztású részleges tömegstabilizálás alkalmazásának mérlege-

lésében a konkrét projekt költségelemezése segíthet. 

Vonatkozó saját publikáció: Koch, Szepesházi (2011) 

3. Javaslatok 

Javaslatok a tervezési gyakorlat számára 

Kutatási eredményeim alapján az alábbi javaslatokat teszem: 

 A szakirodalomban található esettanulmányok és a hazai projektek monitoring eredményei alapján 

összeállított technológiaértékelő táblázat gyakorlati alkalmazását javaslom. Ez figyelemmel a felme-

rülő talajmechanikai veszélyekre, a kivitelezésre rendelkezésre álló időre, költségekre és a környe-

zetvédelmi szempontokra segítheti a megfelelő technológiák kiválasztását a tervezés első fázisában. 

Az előtervezés fázisában, a tervek értékelésében használhatók a hagyományos méretezési eljárások 

is, de tudni kell, hogy azok általában a biztonság javára közelítenek, ezért gazdaságtalan tervet ered-

ményeznek. 

 Töltésalapozási feladatok megoldására a végeselemes programok és azok nemlineáris anyagmo-

delljeinek alkalmazását javasolom. A puha altalajon épülő töltések viselkedését általában a legjobban 

a SoftSoil-talajmodellel tudjuk lekövetni, míg a tehermentesülési-újra-terhelési folyamatokat is ma-

gukba foglaló megoldásokat (pl. többlettöltés) a HardeningSoil-modellel célszerű vizsgálni. Ezek 

eddig kevésbé ismert input paramétereire adott összefüggéseim jól használhatóak az előtervezésben, 

amikor még igényes laboratóriumi vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésre.  

 A töltésalapozási technológiák közül a lépcsős építés, a többlettöltés, a geoműanyagos töltésala-

pozás és a függőleges szalagdrénezés jól modellezhető 2D modellel és nemlineáris anyagmodellel. 

Az oszlopszerű talajjavítások vizsgálatára a 3D programokat javasolom alkalmazni, mert a talaj és az 
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oszlopszerkezetek kölcsönhatása korrekten csak ezekkel vizsgálható, ám tudni kell, hogy ezek futta-

tási ideje tetemes lehet. A süllyedéscsökkentő és állékonyságnövelő hatásokra vonatkozóan adott 

összefüggéseim alkalmazhatóak konkrét projektek tervezésekor is. A megállapítások, a képletben 

szereplő függvények jellege ugyanis valószínűleg más körülményekre is igazak, csak a konstansaik 

lehetnek mások. A bemutatott értékelési módszer viszont ilyen „más” esetekben is alkalmazható, s a 

konstansok néhány futtatás alapján megállapíthatók. 

 Az utóbbi időben több projekt keretén belül felmerült a mélykeveréses technológia töltésalapo-

zásként való alkalmazása. Az egyirányú nyomószilárdság és a keverék jellemzők, valamint a rugal-

massági modulus között megállapított összefüggések jól alkalmazhatóak a tervezés előfázisában, 

segítenek a keverékek összeállításában, melyet természetesen helyszíni próbakeverésekkel kell elle-

nőrizni. A különböző technológiákra végzett végeselemes számítások eredményei megmutatják a 

trendeket, az egyes technológiáknak a süllyedésre és az állékonyságra gyakorolt hatását, melyek 

támpontot nyújtanak a megfelelő technológia kiválasztásában.  

Javaslatok további kutatásokra 

A tudományos eredmények továbbgondolásának lehetőségeit illetően az alábbiakat javaslom. 

– A végeselemes programok input paramétereivel kapcsolatos kutatást célszerű folytatni a tőzeg 

talajok ödométeres vizsgálati eredményeinek feldolgozásával. Ez alapján a kúszásra hajlamos talajo-

kat leíró „Soft Soil Creep” (SSC) anyagmodell input paramétereivel kapcsolatban állapíthatnánk meg 

összefüggéseket. 

– A végeselemes programokkal végzett süllyedés és stabilitásvizsgálatokat indokolt kiterjeszteni 

más technológiákra is, pl. más méretű mélykeveréssel előállított oszlopokra, a CMC cölöpökre. A 

jelen disszertáció futtatási eredményeit célszerű lenne a fejlett HS és SS anyagmodellekkel végzett 

modellezési eredményekkel felülvizsgálni. 

– A mélykeveréses technológia alkalmazásának kiterjesztését más hazai talajtípusok (pl. erősen 

térfogatváltozó kőrősi agyagok, lösz) vizsgálatával lehetne megalapozni. A tőzeg talajra vonatkozóan 

magas cementtényezővel kiegészítő vizsgálatokat célszerű végezni. 
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