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Jelölésrendszer 

a  A CPTu szonda belső tengelyének (erőmérő) és a szondacsúcs keresztmetszeti 
területének hányadosa 

Bq Pórusvíznyomási viszonyszám 

c Kohézió 

Cc Kompressziós index 

Cr Rekompressziós index 

Cs Duzzadási index 

cu Drénezetlen nyírószilárdság  

cu,VST Drénezetlen nyírószilárdság szárnyas nyírószondázásból 

cv Konszolidációs együttható 

e Hézagtényező 

e0 Kezdeti hézagtényező 

d Talajminta átmérője 

E50 Teherbírás 50 %-ához tartozó húrmodulus (triaxiális vizsgálatból) 

E50
ref Teherbírás 50 %-ához tartozó húrmodulus alapértéke (triaxiális vizsgálatból) 

Eoed Összenyomódási (húr)modulus (ödométeres vizsgálatból) 

Eoed
ref Összenyomódási (húr)modulus alapértéke (ödométeres vizsgálatból) 

Eur Tehermentesítési-újraterhelési modulus (triaxiális vizsgálatból) 

Eur
ref Tehementesítési-újraterhelési modulus alapértéke (triaxiális vizsgálatból) 

Fr Normalizált súrlódási tényező 

fs Köpenysúrlódás 

Fx Vízszintes földnyomás 

G Nyírási modulus 

G0 Kezdeti nyírási modulus 

H Talajminta magassága 

h Támfal magassága 

Hmin.erosion Erózió minimális magassága 

Hmax.erosion Erózió maximális magassága 

IR Merevségi index (drénezetlen) 

K0, K0.NC Normálisan konszolidált talaj nyugalmi vízszintes földnyomási tényezője  

K0.OC Túlkonszolidált talaj nyugalmi vízszintes földnyomási tényezője 

Ka Aktív vízszintes földnyomási tényező 

KD Dilatométeres mérésből származó vízszintes feszültségi index 
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kocr Túlkonszolidáltsági szorzótényező 

Kp Passzív vízszintes földnyomási tényező 

M Cam-Clay talajmodellben az átlagos normálfeszültség és a deviátorfeszültség 
koordinátarendszerben értelmezett törési vonal meredeksége 

m Feszültség-merevség függvény kitevője 

mv Térfogati összenyomódási modulus  

n Adatpontok száma 

OCR Túlkonszolidáltsági tényező (Overconsolidated Ratio) 

OCRM Mechanikai előterheléshez tartozó túlkonszolidáltsági tényező 

OCRS Másodlagos hatásokhoz tartozó túlkonszolidáltsági tényező 
OCD, 
POP 

Túlkonszolidáltsági különbség (Overconsolidation Difference, vagy Pre-
Overburden Pressure) 

OCDM Mechanikai előterheléshez tartozó túlkonszolidáltsági különbség 

OCDM.min  
Mechanikai előterheléshez tartozó túlkonszolidáltsági különbség minimum 
értéke 

OCDM.max 
Mechanikai előterheléshez tartozó túlkonszolidáltsági különbség maximum 
értéke 

OCG Túlkonszolidáltsági gradiens (Overconsolidation Gradient) 

OCGlin Túlkonszolidáltsági gradiens a PSL vonal alapján 

p0 Lapdilatométeres vizsgálat első leolvasáshoz tartozó korrigált feszültség 

pL Határnyomás pressziométeres vizsgálatból 

pref; σatm Referencia feszültség (légköri nyomás) 

q Deviátor feszültség 

qc Csúcsellenállás 

Qt Normalizált csúcsellenállás  

qt Korrigált csúcsellenállás 

Rf Súrlódási arányszám 

R2 Korrelációs tényező  

u0 Semleges feszültség 

u1 A CPTu szondakúp közepén mért pórusvíznyomás 

u2 A CPTu szondakúp vállövében mért pórusvíznyomás 

ux Vízszintes elmozdulás 

v Terhelési sebesség 
va Az aktív földnyomás mozgósításához szükséges falmozgás 
vp  A passzív földnyomás mozgósításához szükséges falmozgás 
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z Mélység 

ϕ Belső súrlódási szög 

γ Nedves térfogatsúly 

γref Nyírási alakváltozás 

γs Telített térfogatsúly 

γw Víz térfogatsúlya 

∆Wi Alakváltozáshoz szükséges munkanövekmény 

ε1 Függőleges fajlagos deformáció 

Λ Plasztikus térfogatváltozási potenciál 

ΛMP Mechanikai előterheltségi hányados (ratio of Mechanical Preloading of 
Overconsolidation) 

ν Poisson-tényező 

νur Rugalmas tehementesítés-újraterheléshez tartozó Poisson-tényező 

σ'p Előkonszolidációs feszültség 

σ'pM Mechanikai előterheléshez tartozó előkonszolidációs feszültség 

σ'pS Másodlagos hatásokhoz tartozó előkonszolidációs feszültség 

σv0 Függőleges geosztatikus feszültség 

σ'v0 Hatékony függőleges feszültség 

σ'Av Átlagos hatékony függőleges feszültség 

ψ Dilatációs szög 
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Rövidítések 

CIUC Izotróp feszültségállapotban konszolidált minta drénezetlen triaxiális vizsgálata 
(Consolidated-isotropically undrained, triaxial compression) 

CPTu Statikus szondázás pórusvíznyomás méréssel (Cone Penetration Test) 

CSSM Talajmechanikai határállapot elmélete (Critical–State Soil Mechanics)  

DSEM Disszipált alakváltozási energia módszer (Dissipated Strain Energy Method) 

DSS Egyszerű nyíróvizsgálat (Direct Simple Shear Test) 

GWL Talajvízszint (Ground Water Level) 

NC Normálisan konszolidált talaj (Normally Consolidated) 

OC Túlkonszolidált talaj (Over-Consolidated) 

PSL Előkonszolidációs feszültségi pontok közelítő egyenese (Preconsolidation Stress 
Line) 

RQD Kőzettest tagoltsági érték (Rock Quality Designation) 

SBP Önbefúró presszióméteres vizsgálat (Selfboring Pressuremeter) 

TCR Teljesmag-kihozatali érték (Total Core Recovery) 

VST Szárnyas nyírószondázás (Vane Shear Test) 
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1. Bevezetés, célkitűzések 

A geotechnikai praxis fontos és gyakori feladata a földmegtámasztások tervezése. Ennek 

megfelelősége elsősorban a talajfelderítés minőségétől, és az ez alapján meghatározott 

számítási paraméterek megbízhatóságától függ. Az Eurocode 7 szabvány a geotechnikai 

kategóriáknak, tervszinteknek megfelelően ajánlásokat ad a feltárások, a vizsgálatok 

mélységére, mennyiségére vonatkozóan. Amennyiben lehetőség van rá, mind helyszíni, mind 

laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni, összehasonlítani, majd a konklúziókat követve a 

tervezési és/vagy az utólagos ellenőrzési folyamatokba beépíteni az optimális mérnöki döntések 

kialakítása céljából. Nem elégséges bizonyos számú vizsgálatot elvégezni, azok minősége is 

meghatározó. 

Korszerű számítási módszerek és anyagmodellek állnak rendelkezésünkre, de a 

használatukhoz szükséges talajfizikai jellemzők olykor hiányosak, értékeik pontatlanok 

lehetnek. A geotechnikai feladatok megoldásánál gyakran alkalmazzák a felkeményedő 

talajmodellt (vagy ennél összetettebb modelleket), amelyhez helyenként speciális paraméterre 

van szükségünk, mint input adat. Ide sorolhatók például az egyes alakváltozási modulusok, 

azok egymáshoz való viszonyszáma, mélységgel való változásuk, és a talajok 

feszültségtörténetét definiáló túlkonszolidáltsági tényező. 

Budapest területén 2014-ben adták át a 4-es metró vonalát, ahol nagymélységű 

munkagödör-határolásokra volt szükség. Az állomásokhoz, az alagútrendszerhez és más 

korábban megépült mélygarázsokhoz kapcsolódóan a kutatások, a feltárások és az építkezések 

során gyakran előfordultak túlkonszolidált, vagyis a talaj „előéletében” már geológiailag 

előterhelt rétegek. Hasonló jellegű műtárgyak előfordulásánál, de már 6-8 m mélységű 

munkagödör esetében is kellő figyelmet kell fordítani a túlkonszolidált talajrétegeknek a 

szerkezetre gyakorolt hatására. Az egyes speciális talajparaméterek figyelembevétele kedvező 

és kedvezőtlen irányba is hathat az alakváltozások és az igénybevételek tekintetében, amelyek 

a szükséges geometriai kialakítást, ezáltal a kivitelezési költségeket is meghatározzák. A 

számítógépes modellezés célja a valóság, a szerkezetek tényleges viselkedésének minél jobb 

közelítése, ahol az egyik legjobb megoldás, amennyiben lehetőség van rá, a megfelelő mértékű, 

mélységű és mennyiségű talajfelderítésből származó információ feldolgozása és a modellbe 

való beépítése. Ezt követheti a kész szerkezet viselkedésének rögzítése monitoring rendszeren 

keresztül, az eredeti modellbe való betáplálása és a feladat újraszámítása finomított 

beállításokkal (back analysis). Ezzel a módszerrel a kezdeti invesztáció után optimalizált 

tervezési folyamatot és gazdaságosabb kivitelezést érhetünk el.  
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Az előzőekben ismertetett mérnöki problémák részletesebb megismeréséül, valamint új 

tudományos eredmények felismeréséül disszertációm céljaként a földmegtámasztó szerkezetek 

és a talajok kölcsönhatásának vizsgálatát, ezen belül is a túlkonszolidált talajok vizsgálatát 

tűztem ki, ahol az alábbi témák kérdéseire kerestem a választ.  

I. Az alakváltozási modulusok (Eur, E50, Eoed) mélység szerinti változásának és 

egymással való kapcsolatának vizsgálata kiscelli agyagban. 

II. Előkonszolidációs feszültségek meghatározási lehetőségei ödométeres és triaxiális 

vizsgálatokból kiscelli agyagban. 

III. A túlkonszolidáltsági típusok szétválasztása, azok mértékének meghatározása 

kiscelli agyagban. 

IV. A kiscelli agyag túlkonszolidáltságából eredeztethető erózió meghatározása. 

V. A túlkonszolidáltság és a CPTu vizsgálatok kapcsolata hazai talajoknál. 

VI. A földnyomások határértékeinek alakulása túlkonszolidált talajok esetében. 
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2. A túlkonszolidáltság típusai, eredete 

A talajok feszültségtörténetét számos tényező befolyásolhatja, ezen tényezőket szeretném 

áttekinteni e fejezetben. A talajok előterheltsége több oldalról is megközelíthető, e tulajdonsága 

különféle vizsgálatok alapján kimutatható. Az előterheltség, vagyis az előkonszolidációs 

feszültség (σ'p) megállapítása legegyszerűbben egy egydimenziós terhelés – 

kompressziós/ödométeres vizsgálat – során lehetséges, ahol is a „folyási pontot” kell keresni. 

 A háromdimenziós folyási felület a rugalmas és a plasztikus pontokat különíti el egymástól, 

amelyet az 1. ábra szemléltet. 

 
1. ábra: A konszolidációs folyamat alatt változó feszültségállapot (Chen and Mayne, 1994) 

Ha a talaj normálisan konszolidált (NC), akkor az adott feszültségállapota a folyási ponttal (A 

pont) egyezik meg. A felső talajréteg eltávolításával, talajvízszint emelkedéssel, vagy éppen a 

talajmintavételi folyamatokkal tehermentesítést végzünk (A pontból B pontba), amely a talaj 

túlkonszolidáltságát eredményezi. A feszültségállapot megváltozásával a folyási ponton belül 

vagyis a rugalmas tartományon belül maradhatunk, de ha a terhelés túllépi a folyási pontot, 

akkor maradó plasztikus deformációk jönnek létre (C pont). Amennyiben a folyási ponton 

belülre változik a feszültségállapot, úgy a talaj „emlékezni” fog a már elért maximális 

feszültségi állapotra, vagyis az előkonszolidációs feszültségre (σ'p). Az előkonszolidációs 

feszültség (σ'p), valamint a hatékony függőleges feszültség (σ'v0) hányadosaként a 

túlkonszolidáltsági tényező (OCR) értéke számítható: 

(1) 

Amennyiben ez az érték 1-nél kisebb, alulkonszolidált, ha 1-gyel egyenlő, normálisan 

konszolidált, ha pedig 1-nél nagyobb, akkor túlkonszolidált talajról beszélünk.  

 A túlkonszolidáltságnak több előidéző oka is lehet. A különböző folyamatok okozta 

feszültségtörténeti típusokat az 1. táblázat alapján különböztethetjük meg (Chen and Mayne, 

1994). 

Az 1. táblázat a) típusa szerint a talaj normálisan konszolidált (NC), a konszolidáció lejátszódott 

és a hatékony feszültség megegyezik az előkonszolidációs feszültséggel.  

0v

pOCR
σ

σ

ʹ

ʹ
=
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1. táblázat: A különböző folyamatok okozta feszültségtörténeti típusok  

a) Normálisan konszolidált talajok 
 

 
b) Talajvízszint ingadozás 

Tvsz. csökkenés majd emelkedés. 

 
c) „Öregedett” (aged) normálisan 

konszolidált talajok 

  
d) Normálisan konszolidált talajok, felső 

kiszáradt réteggel 
 

 
e) Mechanikai értelemben előterhelt 

túlkonszolidált talajok (erózió, glaciális 
hatások, exkaváció)  

 
f) Kiszáradás okozta túlkonszolidált 

talajok 

 
g) Cementáció okozta túlkonszolidált 

talajok 

 
 

OCR = konstans 
          = γ  / (γs-γw) 

OCR = konstans 

Kiszáradt talaj 
 

Ép talaj 

OCD= konstans 

OCR = (OCD + σ'v0) / σ'v0 
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A b) ábra szerint a NC talaj túlkonszolidáltságát a talajvízszint ingadozása, vagyis csökkenése, 

majd emelkedése okozza, feszültségváltozás lép fel, OCR érték a telített és a nedves 

térfogatsúly hányadosa szerint alakul. Ezt a jelenséget Parry (1970) vizsgálta puha talajoknál. 

Puha talajok esetében felléphet egy ún. kvázi-túlkonszolidáltsági hatás (1. táblázat c) ábra), 

amelyet az „talaj öregedés” vagy másodlagos konszolidáció okozhat (Bjerrum, 1972). NC 

talajok esetében előfordulhat, hogy a felső 1-5 m vastag talajréteg kapilláris vízmozgás, vagy 

szoláris hatásra kiszárad (d) ábra), túlkonszolidált (OC) lesz, majd ezalatt a talajréteg már NC 

vagy kissé OC (Parry, 1970). A leggyakoribb ok a túlkonszolidáltságra a mechanikai 

értelemben vett tehermentesítés (1. táblázat e) ábra). Az előterheltség, ill. a függőleges 

feszültség változását okozhatja természetes erózió, glaciális tevékenység (geológiai terhelés, 

jégtakaró olvadás), mint például a Londoni agyagnál (Skempton, 1961). Ebben az esetben ∆σv 

(1. táblázat e) ábra) vagy más néven előterhelési vagy túlkonszolidáltsági különbség (OCD = 

Overconsolidation Difference) konstans a mélységgel (Chen and Mayne, 1994). OCD értéke 

(Plaxis végeselemes szoftverben POP) az alábbi összefüggés alapján adható meg (Olsen et al. 

1986): 

𝑂𝐶𝐷 = 𝜎′( − 𝜎′*+.               (2) 

Erősen és sokáig napsütötte földrajzi területen a felső agyagréteg kiszáradhat, amely szintén 

túlkonszolidáltságot eredményezhet (1. táblázat f) ábra). Ilyen talajok Texas és Louisiana 

(Beaumont agyag), ill. Kalifornia és Florida területén egyaránt találhatóak, σ'p értéke közel 

konstans a mélységgel, OCR pedig gyorsabban csökken, mint az e) esetben. Geokémiai 

folyamatok okozhatnak cementáltságot, amelyek szintén csak látszólagos túlkonszolidáltságot 

hoznak létre, mint például Kanada és Olaszország területén (Jamiolkowski et al. 1985). 

Cementált talajoknál (1. táblázat g) ábra) OCR értéke gyorsabban csökken a mélységgel és 

magasabb szintről indul, mint a kiszáradás okozta esetben.   

 Néhány esetben (pórusvíznyomás változás, talajvízszint-változás, drénezetlenség okozta 

feszültségváltozások, kiszáradási folyamatok, kémiai átalakulások, cementálódás) 

túlkonszolidáltság-szerű effektust tapasztalhatunk, ezért a valós túlkonszolidáltság 

meghatározása és annak eredete meglehetősen nehézkes feladatnak bizonyulhat. 

A túlkonszolidáltság további értékeléséhez bevezették (Perret et al. 1995) az 

előkonszolidációs feszültségtöbbletre (OCD) és a hatékony feszültségre vonatkozó 

növekmények hányadosát, vagyis a túlkonszolidáltsági gradienst (OCG): 

𝑂𝐶𝐺 = ∆./0
∆./12

.      (3) 
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A túlkonszolidáltság Perret et al. (1995) szerint három paraméterrel jellemezhető, OCD, 

OCR és OCG, amelyek mélységbeli változásuk a 2. ábra szerint alakulhat. 

 
2. ábra: OCD, OCR és OCG mélységbeli változása (Perret et al, 1995)  

A fentebb ismertetett OCD, OCR és OCG értékek mélységbeli változását, valamint a különböző 

hatások okozta túlkonszolidáltságot (főként a kiscelli agyagra vonatkozóan) részletesen 

vizsgáltam, amelyet a 7-8. fejezetben ismertetek. 

3. A túlkonszolidáltság meghatározása ödométeres vizsgálat alapján 

Az agyag talajok feszültségtörténete meghatározható ödométeres (kompressziós) vizsgálattal 

jó minőségű zavartalan minta felhasználásával.  

Az ödométeres vizsgálatnál a mérési eredmények pontajaira illesztett egyenesek 

töréspontja mutatja az előkonszolidációs feszültséget (σ'p). Az ödométeres vizsgálat lehetőséget 

ad további paraméterek meghatározására is, mint például kompressziós index (Cc), duzzadási 

index (Cs), függőleges konszolidációs együttható (cv). A konszolidációs tulajdonságok 

elengedhetetlenül fontosak az időfüggő folyamatok, elmozdulások követéséhez, főként 

töltéseknél, alapozásoknál és földmegtámasztó szerkezeteknél. Elsődleges terhelés hatására a 

minta térfogata lecsökken, a feszültség átadódik a pórusokra, ezáltal pórusvíznyomás-

növekedést eredményezve. Konszolidáció közben a pórusvíznyomás fokozatosan csökken, 

majd kialakul a hatékony feszültség, a térfogatcsökkenést szenvedett mintában.  

Általában kavics, homok és nem plasztikus iszap esetében terhelés hatására gyorsan 

létrejön a konszolidáció, különösebben nem kell tartani a süllyedések okozta épületkároktól. A 
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puha iszap és agyag talajok jobban összenyomhatóak, mint a kemény agyagok, ezért nagy 

figyelmet kell fordítani a konszolidáció időbeni lefutására, amely akár évekig is eltarthat az 

építkezés befejezése után.  

Az ödométeres vizsgálat eredményeképpen meghatározható a talajminta 

előkonszolidációs feszültsége. A vizsgálatból kapott eredmények ábrázolásának módja és azok 

feldolgozása szerint több módszer is rendelkezésre áll, amelyeket a 2. táblázatban foglaltam 

össze.  

2. táblázatban: Az előkonszolidációs feszültség meghatározának módszerei ödométeres vizsgálat alapján 

Szerzők Vizsgált paraméterek Megjegyzés 
Casagrande (1936) - 4. ábra e            - log σ'v0 

 e = hézagtényező; 

σ'v0 = hatékony függőleges feszültség; 

∆e = (ei+1 - ei) hézagtényező változás; 

mv = térfogati összenyomódási modulus; 

σ'Av = (σ'i + σ'i+1)/2; átlagos hatékony 

függőleges feszültség; 

∆W = egységnyi térfogaton végzett munka 

cv = konszolidációs együttható 

DSEM = Disszipált alakváltozási energia 

módszer (Dissipated Strain Energy 

Method) 

Schmertmann (1955) - 5. ábra ∆e         - log σ'v0 
Janbu (1969) 1/mv      - log σ'Av 
Jamiolkowski and Marchetti 

(1969) log (1/mv) - log σ'Av 

Ladd et al. (1977) cv           - log σ'Av 
Sowers (1979) e            - log σ'v0 
Butterfield (1979) ln (1+ e) - ln σ'v0 
Becker et al. (1987) - 6. ábra ∑W       - log σ'Av 
Sridharan et al. (1991) - 7. ábra log e      - log σ'v0 
Wang and Frost (2004) DSEM 
 

σ'p megállapításához a következő módszerek kerülnek ismertetésre: 

1. „Szemrevételezés” alapján 

2. Casagrande (1936) módszer alapján 

3. Munkavégzés módszer alapján (Becker et al. 1987)  

4. Log-log módszer alapján (Sridharan et al. 1991) 

5. Metsző egyenesek módszere 

A rendelkezésre álló minta adatok (Bowles, 1997) feldolgozásával a 2., 3., és 4. módszert 
összehasonlítottam a metsző egyenesek módszerével (3.6 fejezet).  
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3.1. „Szemrevételezés” módszere 

A legegyszerűbb módja az előkonszolidációs feszültség maghatározásának, ha az ún. 

„szemrevételezési” módszer alapján megkeressük azt a pontot, ahol a görbe leszálló ágára 

illesztett egyenes elválik magától a pontokat összekötő görbétől (3. ábra).  

 
3. ábra: Az előkonszolidációs feszültség meghatározása szem alapján, (Bowles, 1997) Magyarul 

Az alakváltozás és a hézagtényező változás közötti kapcsolatot a (4) egyenlet írja le.  

 

(4) 

3.2. Casagrande módszer  

Casagrande 1936-ban megfogalmazta az előkonszolidációs feszültség meghatározásának 

lépéseit (4. ábra) kompressziós vizsgálat eredményei alapján, amelyek a következőek: 

1. A hézagtényezőnek vagy a függőleges fajlagos alakváltozásnak a görbéjén, 

amelyet a hatékony függőleges feszültség függvényében ábrázoltunk, 

megkeressük a legnagyobb görbülethez tartozó (A) pontot.  

2. (Az) A ponthoz megrajzoljuk az (AB) érintőt.  

3. Az A ponttól indulva megrajzoljuk a vízszintes (AC) egyenest.  

4. Legyen a BAC szög nagysága 2α, ehhez rajzoljuk meg a 2α szög AD 

szögfelezőjét. Meg kell hosszabbítani visszafelé az első terhelés egyenes 

szakaszát, az így kapott EF egyenes metszi az AD egyenest. A metszésponthoz 

tartozó feszültséget tekintjük a σ'p előterhelő feszültségnek. 

Az itt ismertetett módszert alkalmazza a MSZE CEN ISO/TS 17892-5:2010 szabvány is.  
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4. ábra: Az előkonszolidációs feszültség meghatározása Casagrande módszer alapján, (Bowles 1997) 

A 4. ábra bemutatja egyben a kompressziós index (Cc), valamint e0, a kezdeti hézagtényező 

figyelembevételével javított kompressziós index meghatározását (Schmertmann, 1955). Az 5. 

ábrán egyszerűen elkülöníthető az előkonszolidációs feszültségi pont, vagyis az ezt megelőző 

és követő szakasz. Schmertmann (1955) itt már beépíti a talajminta ’’zavartságát’’ is. Cr értéke 

a visszaterhelési görbe alapján számítható, erre a szakaszra vonatkoztatott egyenes az N-O 

szakasszal párhuzamos. 

 
5. ábra: A minta zavartságának szemléltetése, (Bowles 1997) 

  

Log (σ) 

Log (σ), kPa 
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3.3. Munkavégzés módszere 

Vannak esetek, amikor hézagtényezőnek és a hatékony függőleges feszültség függvényében 

ábrázolt pontok egy enyhén ívelt görbét tudnak csak kirajzolni a Casagrande-féle módszer 

alapján. Ekkor a kialakult görbe az egyeneshez közelít a minta zavartságának növekedésével. 

Ha egyértelműen nem határozható meg a keresett pont, akkor Becker et al. (1987) által 

kidolgozott munkavégzésen alapuló módszerét is alkalmazhatjuk. 

A (5) egyenlet a tehernövekményhez és az alakváltozáshoz szükséges 

„munkanövekményt” adja meg két terhelési lépcső között. Ezt az értéket az i+1-edik terheléssel 

együtt ábrázolhatjuk, majd a pontokra illesztett egyenesek metszéspontja adja meg az 

előkonszolidációs feszültséget (6. ábra).  

 

(5) 

 
 

6. ábra: Az előkonszolidációs feszültség meghatározása a munkavégzés módszere alapján, (Bowles 1997)  
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σ'p  = 168 kPa 
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3.4. Log-log módszer 

Sridharan et al. (1991) módszere alapján log-log léptékes ábrázolásmódban keressük a 

töréspontot, (7. ábra).  

 
7. ábra: Az előkonszolidációs feszültség meghatározása log-log léptékű ábrázolásmóddal, (Bowles 1997)  

3.5. Metsző egyenesek módszere 

Saját számításaim során az (e) – log(σ) ábrázolási módszert választottam, a keresett töréspontot, 

vagyis az előkonszolidációs feszültséget a pontsorra illesztett két regressziós egyenes alapján 

határoztam meg. Alapadatként ε és σ értékpárok állnak rendelkezésünkre az ödométeres 

vizsgálatból. A (4) egyenlet felhasználásával a hézagtényező (e) számítható, majd az (e) – 

log(σ) ödométeres feszültség koordináta-rendszerben a pontokra illesztett két egyenes 

metszéspontja meghatározható, amelyet a 8. ábra szemléltet (módszer alkalmazása: Józsa, 

2014). A közelíteni kívánt pontok az összetartozó (e) – log (σ) értékek (e0 kivételével), ahol is 

a regressziós egyeneseken értelmezett adott feszültséghez tartozó hézagtényező (ecalc) és az 

eredeti hézagtényező közötti különbség négyzetét ((6) egyenlet) minimalizálja az EXCEL-be 

beépített Solver program, nemlineáris algoritmusával.  

(6) 

Amennyiben megfelelő számú pont áll rendelkezésre, a program futtatása után az 

előkonszolidációs feszültség (σ'p) és a hatékony függőleges feszültség (σ'v0) hányadosaként a 

túlkonszolidáltsági tényező (OCR) külön számítható. A program számítja a σ'p előtti és utáni 

szakasz meredekségét. Ha tehermentesítés-újraterhelés is történt a vizsgálat során, akkor 

kiegészül az eredmény az erre vonatkozó meredekséggel: 

- Cc1 : σ'p előtti szakaszra vonatkozó kompressziós index 

- Cc2 : σ'p utáni szakaszra vonatkozó kompressziós index 

- Cs : duzzadási vagy rekompressziós index. 
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A duzzadási index a visszaterheléshez tartozó, míg a rekompressziós index az újraterheléshez 

tartozó meredekséget jelenti, jelen esetben a két meredekség egy közbenső egyenessel közelít.  

 
8. ábra: Az előkonszolidációs feszültség meghatározása (Józsa, 2014) 

3.6. Módszerek összehasonlítása 

A metsző egyenesek módszerét az alábbiak szerint részletesen ismertetem a 6. ábra értékeinek 

felhasználásával, majd azokat összehasonlítom.  

A keresett töréspont számításához kezdőértéket kell megadnunk, (x2;y2) koordinátákat. 

(x1;y1) és (x3;y3) pontok értelemszerűen a közelítő egyenesek végpontjai, amelyek az 

ábrázoláshoz szükségesek (3. táblázat). A feszültségi értékek logaritmusainak (log(σ)) 

minimuma x1, maximuma x3, végül y1, x2, y2, y3 értékek számított értékek. Az a1 és a2 

értékek a törési pont előtti és utáni szakasz meredekségét jelölik log(σ) –ra vonatkozóan, 

amelyek Cc1 és Cc2 kompressziós indexekként is értelmezhetőek (ellentétes előjellel). 
3. táblázat: A metsző egyenesek módszerének részletes számítása 

σ e	 log(σ)	 ecalc	 ∆e2	 e y=a*x+b	 e0	=0,936	
10,00	 0,933	 1,000	 0,940	 4,8E-05	 0,002	 x1	 1,000	
25,00	 0,922	 1,398	 0,918	 1,9E-05	 0,007	 y1	 0,940	
50,00	 0,915	 1,699	 0,901	 2,1E-04	 0,011	 x2	 2,070	

100,00	 0,872	 2,000	 0,884	 1,4E-04	 0,033	 y2	 0,880	
150,00	 0,840	 2,176	 0,851	 1,3E-04	 0,050	 x3	 3,505	
200,00	 0,815	 2,301	 0,818	 9,4E-06	 0,063	 y3	 0,496	
300,00	 0,778	 2,477	 0,771	 4,9E-05	 0,082	 a1	 -0,0562	
400,00	 0,745	 2,602	 0,738	 5,4E-05	 0,099	 a2	 -0,26724	
600,00	 0,698	 2,778	 0,691	 5,5E-05	 0,123	 	 	
800,00	 0,656	 2,903	 0,657	 1,4E-06	 0,145	 	 	

1200,00	 0,615	 3,079	 0,610	 2,4E-05	 0,166	 	 	
1600,00	 0,571	 3,204	 0,577	 3,3E-05	 0,189	 	 	
3200,00	 0,491	 3,505	 0,496	 2,8E-05	 0,230	 	 	

	 	 	 Szum:	 7,965E-04	 	 	 	
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9. ábra: Ödométeres vizsgálat tehermentesítés-újraterhelés alkalamazásával  

A felsorolt módszereket összehasonlítottam, miután a következő eredményt kaptam az 

előkonszolidációs feszültség meghatározására: 

- Casagrande (1936) alapján (10. ábra) 120 kPa 

- Becker et al. (1987) alapján (6. ábra) 168 kPa 

- Sridharan et al. (1991) alapján (7. ábra) 150 kPa 

- Metsző egyenesek módszere alapján (9. ábra) 117,5 kPa 

 
10. ábra: Casagrande módszer, (Bowles 1997)  

Számításaim során egyszerűségét, gyorsaságát és programozhatóságát tekintve a metsző 

egyenesek módszerét alkalmaztam. 
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4. A túlkonszolidáltsági tényező meghatározása CPTu szondázás alapján 

4.1. Bevezetés 

A geotechnikai paraméterek CPTu szondázásból kapott eredményekből való 

meghatározása elméleti, numerikus, analitikus és empirikus módszereken alapul. A 

továbbiakban ismertetem a túlkonszolidáltság és a talajosztályozás kapcsolatát, annak 

fejlődését, valamint σ'p és OCR meghatározásának lehetőségeit CPTu szondázás alapján. Az 

előbb felsoroltak ismertetése leginkább Mayne (2007) alapján történik. 

4.2. Talajosztályozás, konszolidáltság besorolása 

Ebben a fejezetben a CPTu talajosztályozási módszerek kerülnek bemutatásra, amelyet Lunne 

et al. (1997) széles spektrumban foglal össze. A mechanikus szondabehatolási vizsgálat szerinti 

talajosztályozást, valamint annak egy módosított változatát Schmertmann (1978) készítette el. 

Douglas and Olsen (1981) a talajokat viselkedésük alapján osztályozták a CPTu szondázási 

eredmények szerint. A besorolást a vizsgálatból kapott csúcsellenállás (qc) és súrlódási 

arányszám (Rf) függvényében adták meg, ahol a súrlódási arányszám a köpenysúrlódás (fs) és 

a csúcsellenállás (qc) közötti hányados a vizsgált mélységben (Robertson, 1989): 

(7) 

Szokás még a súrlódási arányszámot az ft /qt hányadossal is meghatározni, ahol a t index a 

korrigált értékre vonatkozik. Pár év elteltével a nagyszámú méréseknek köszönhetően 

pontosították a talajosztályozást, ahol már megjelenik a talaj túlkonszolidáltsága, cementáltsága 

is (11. ábra). A különböző szondakialakítások miatt, valamint Wroth (1984, 1988) javaslata 

alapján bevezetésre kerültek az un. normalizált paraméterek, mint például: 

Pórusvíznyomási viszonyszám  

 

(8) 

Normalizált súrlódási viszonyszám 

(9) 

Normalizált csúcsellenállás 
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ahol a = An / Ac , a belső tengely (erőmérő) és a szondacsúcs keresztmetszeti területének 

hányadosa, értéke 0,70 és 0,85 között mozog. Homok talaj esetében alkalmazható a qt = qc 

egyenlőség, mivel minimális eltérés tapasztalható a két érték között. A CPTu szonda vállövében 

mért pórusvíznyomást u2 jelöli, σv0 pedig a függőleges feszültség adott mélységben. 

 
11. ábra: Talajosztályozás CPTu szondázás alapján (Robertson et al. 1986) 

 

A további években több talajosztályozási módszert dolgoztak ki a különböző korrigált 

szondázási paraméterek alkalmazásával (Robertson, 1990, 12. ábra) (Jeferries and Davies, 

1991). Jól leolvasható, hogy a túlkonszolidáltság mértéke nagy, ha a normalizált csúcsellenállás 

és a normalizált súrlódási viszonyszám magas, a pórusvíznyomási viszonyszám pedig nulla 

körüli értéket vesz fel. Tegyük fel, hogy egy talaj a CPTu szondázás alapján qt = 0,9 MPa, fs = 

40 kPa, u2 -u0 = 72 kPa értéket vesz fel egy adott mélységben, ahol σv0 = 180 kPa, és σ'v0 = 90 

kPa, akkor Qt = 8, Fr =5,6 % és Bq =0,1. A 12. ábra bal oldali grafikonja szerint kissé 

túlkonszolidált agyag, iszapos agyag, míg a jobb oldali grafikon alapján agyagos iszap, iszapos 

agyag. A talaj besorolása nem feltétlenül fog egyezni, hiszen több befolyásoló tényező veszi 

körül a folyamatot, mint például a pórusvíznyomás disszipációja. Ha a disszipáció lassú, akkor 

agyagként, ha pedig gyors, akkor iszapos agyagként kezelhetjük a réteget (Mayne, 2007). 

Mindenesetre a túlkonszolidáltságra vonatkozóan a talajazonosító ábrák megfelelő előzetes 

információval szolgálnak. 
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12. ábra: Talajosztályozás (Robertson, 1990)  

4.3. Agyag talajok vizsgálata 

σ'p értéke ödométeres vizsgálatból, CPTu szondázásból vagy más in-situ vizsgálatból is 

meghatározható. Zavartalan agyag talajok előkonszolidációs feszültségének becslését 

elsősorban a korrigált csúcsellenállásból származtatták (Mayne 1995; Demers és Leroueil 

2002), amelyet a (12) egyenlet szemléltet a 13. ábra alapján: 

(12) 

A CPTu eredményeket befolyásolják az agyagokban található törések, repedések (13. ábra). 

Mayne (2014) később pontosította egyenletét, szétválasztva az egyes talajtípusokat (14. ábra).  

 További összefüggésekkel közelítették (Mayne, 2005) az előkonszolidációs feszültséget a teljes 

csúcsellenállás és a pórusvíznyomás felhasználásával ép agyag talajokra ((13) és (14) egyenlet). 

Megemlítendő, hogy repedezett agyagok esetében negatív pórusvíznyomás is létrejöhet, ezért 

nem mindig használhatóak ezek az összefüggések (Mayne, 2007). 

A szondakúp közepén található piezométer esetén: 

(13) 

A kúp vállövében található piezométer esetén: 

(14) )(60.0 2uqtp −⋅=ʹσ

)(75.0 1uqtp −⋅=ʹσ

)(33.0 0vtp q σσ −⋅=ʹ
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13. ábra: Az előkonszolidációs feszültség és csúcsellenállás kapcsolata agyag talajoknál (Mayne, 2007) 

 
14. ábra: Az előkonszolidációs feszültség és csúcsellenállás kapcsolata különböző talajokra (Mayne, 2014) 
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4.4. Homok talajok vizsgálata 

A feszültségtörténet megállapítása tiszta, nem cementált, kvarchomok esetében körülményes 

feladatnak tudható be, két ok miatt is: az ödométeres e - log (σ) görbék nagyon laposak, ezért a 

„folyáshoz” tartozó feszültségérték megállapítása problémás; valamit nagyon nehéz tiszta 

homokból zavartalan mintát venni, amely például drága fagyasztási módszerek mellett 

valósulhat meg. OCR értékét empirikus módon statisztikai összefüggésekből származtatták 26 

különböző típusú homok alapján (n=636), ahol a talajt egy speciális ’’kamrába’’ töltötték majd 

vizsgálták (Kulhawy and Mayne 1990; Lunne et al. 1997; Mayne 2001). A kamrás vizsgálat 

(Chamber test) egy nagyméretű triaxiális vizsgálat, ahol a berendezés átmérője 0,9 m, 

magassága pedig 1,5 m, itt mechanikailag előterhelt talajt hoznak létre. A Cornell Egyetemen 

létrehoztak egy 1,5 m átmérővel és 2,3 m magassággal rendelkező berendezést is. 

Megállapították, hogy a minták túlkonszolidáltságának értéke (1<OCR<15) a hatékony 

függőleges feszültség (σ'v0), a vízszintes feszültség, és a számított csúcsellenállás (qt) 

függvénye. Az eredmény a következő zárt formulában adható meg (Mayne, 2005): 

(15) 

 

ahol φ a belső súrlódási szög, σatm a referencia feszültség, amely megegyezik a légköri 

nyomással (1 bar = 100 kPa). Majd ezt követve OCR felhasználásával kiszámítható a homok 

előkonszolidációs feszültsége: 

(16) 

4.5. Különböző talajtípusok együttes vizsgálata 

Amennyiben szeizmikus CPTu szondát alkalmazunk, akkor a kezdeti nyírási merevséggel 

(small strain stiffness) és a takaráshoz tartozó feszültségi szinttel (hatékony függőleges 

feszültség) számolva meghatározható az előkonszolidációs feszültség. Mayne et al. (1998) 26 

különböző, a világ minden tájáról származó, diszkontinuitásokat tartalmazó agyag talajok 

adatbázisát kiegészítette két új típusú cementált agyaggal (Fucino agyag Olaszországból és 

Charlestonból származó Cooper márga), majd összevetette őket. További homok talajok 

kerültek feldolgozásra a Pó folyóból, Holmen területéről (Holmen homok) (Lunne et al. 2003), 

valamint Piedmont (homokos iszap) és Alabama területéről (Mayne and Brown, 2003). A végső 

összefüggést a 15. ábra mutatja be, valamint a 

(17) 
420.0

0
478.0

0
102.0101.0 vatmp G σσσ ʹ⋅⋅⋅=ʹ

0'vp OCR σσ ⋅=ʹ
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összefüggéssel adható meg (σatm = 100 kPa). Ép agyagoknál az összefüggés korrelációs 

tényezője R2=0,919, amely megfelelően magas értéket vesz fel, de repedéseket tartalmazó 

agyagokra már más összefüggés javasolt. Ennek a különleges módszernek az az előnye, hogy 

az összes talajtípus azonos módon vehető figyelembe. 

 
15. ábra: Az előkonszolidációs feszültség és a kezdeti nyírási modulus közötti összefüggés (Mayne, 2007) 

4.6. További in-situ vizsgálatok  

A laboratóriumi méréseket a különböző in-situ vizsgálatokból kapott értékekkel összevetve 

további összefüggések adhatóak meg. Az előkonszolidációs feszültség ép agyag talajoknál:  

Lapdilatométeres vizsgálat esetén 

(18) 

Önbefúró presszióméteres vizsgálat esetén 

(19) 

Szárnyas nyírószondázás esetén 

(20) 

egyenlet szerint számítható (Kulhawy and Mayne, 1990). Megjegyzendő, repedezett agyag 

talajoknál, a 13. ábra pontjaihoz hasonlóan magasabb előkonszolidációs feszültség érték 

tartozik. 

Horváth–Kálmán E. (2012) által készített Nyugalmi feszültségállapot meghatározása a 

túlkonszolidált kiscelli agyagban c. doktori disszertációjának meghatározó része az önbefúró 

presszióméteres vizsgálatok alapján meghatározott OCR és K0 értékekkel foglalkozik a 

Budapesten található kiscelli agyagra vonatkozóan.  

)(51.0 00 upp −⋅=ʹσ

Lp p⋅=ʹ 45.0σ

)(54.3 ,VSTup s⋅=ʹσ
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4.7. Túlkonszolidáltsági tényező további számítási lehetőségei 

Az előző fejezetek szerinti előkonszolidációs feszültség és a hatékony függőleges feszültség 

hányadosaként a túlkonszolidáltsági tényezőt kapjuk. OCR meghatározásának módját 

megkülönböztethetjük még a drénezetlen nyírószilárdságon alapuló, a szonda kialakításától 

függő és a közvetlenül CPTu adatokból származtatott módszerek szerint. Az egyes módszerek 

együttes alkalmazását mutatja be a képlékeny zóna kiterjedésének és a talajmechanikai 

határállapot elméletének kombinációja, amelyet Mayne (1991) javasolt.  

A képlékeny zóna kiterjedése (Cavity Expansion, Critical State Soil Model) 

A szonda csúcsellenállása a Vesic-féle elmélet (Vesic spherical cavity expansion theory) 

felhasználásával: 

(21) 

ahol IR =G/cu = drénezetlen merevségi index, és G a nyírási (szelő)modulus, amely a maximális 

nyírófeszültség (τmax = cu) és az ahhoz tartozó nyírási alakváltozás (γref) hányadosa. A 

drénezetlen nyírószilárdság (cu) normalizált alakja a (22) egyenlet szerint (Wroth and Houlsby, 

1985) CIUC vizsgálat alapján, DSS egyszerű nyíróvizsgálat alapján pedig a (23) egyenlet 

szerint vehető figyelembe (Wroth, 1984). Ha λ és φ nem ismertek, akkor a (24) egyenlet 

használható (Jamiolkowski et al., 1985; Ladd, 1991; Ladd és DeGroot, 2003).  

 

(22) 
 

(23) 
 

(24) 
 

ahol M = 6·sin(φ) / (3-sin(φ)) triaxiális vizsgálatból, Λ = 1 - (Cs / Cc) a plasztikus 

térfogatváltozási potenciál. Az agyagok többségére, amelyek kevésbé és közepesen érzékenyek 

a Λ ≈ 0,7-0,8 alkalmazható, cementált agyagok esetében Λ ≈ 0,9-1,0 körül mozog, míg más 

átgyúrt és/vagy mesterséges anyagok esetében alacsonyabb érték ajánlott (Λ ≈ 0,6). A Vesic-

féle elméletet felhasználva a piezométer elhelyezkedésének megfelelően megkapjuk OCR-t, 

(qt-u)/σ'v0 normalizált formában (Mayne, 1991):  
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A szondakúp közepén található piezométer esetén (típus 1) 

 

(25) 

A kúp vállövében található piezométer esetén (típus 2) 

(26) 

A (26) egyenlet (2-es típusú piezométer) származtatását a 16. ábra szemlélteti.  

 
16. ábra: Analitikai modell OCR meghatározására 2-es típusú szondával, agyag talajoknál (Mayne, 2001) 

A 16. ábra 20 helyről származó agyagot, illetve a rájuk illesztett görbéket mutatja be, ahol a 

φ=20°, 30°, és 40° különíthető el Λ = 0,75 és 0,88 esetekre vonatkoztatva. Megemlítendő, hogy 

puha agyagok esetében 1-es típusú piezométer (lásd feljebb) esetében a korrigált 

csúcsellenállással kapott érték már nem teljesen megbízható.  

Egyszerűsített formula 

Megfelelő információ hiányában a normalizált csúcsellenállást (Qt, lásd: (10)) 

felhasználva származtatható OCR értéke. A kapcsolatot a (27) összefüggés írja le (Wroth, 1984) 

Powell et al. (1988) ajánlásainak figyelembevételével: 

(27) 

 

ahol kocr a túlkonszolidáltsági szorzótényező, értéke 0,2 és 0,5 között mozog. Szokás kocr=0,3, 

illetve erősen konszolidált agyag esetében magasabb érték alkalmazása. kocr =0,33 alkalmazása 

esetén a Mayne-féle (12) összefüggést kapjuk meg σ'v0-val való osztása nélkül.  
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A kocr értéke megadható a normalizált csúcsellenállás (Qt) és normalizált súrlódási tényező (Fr) 

figyelembevételével is (CPTu adatok feldolgozására szolágó CPeT-IT szoftver alapján):  

 

(28) 

Saját publikációm (Józsa, 2013a) keretén belül vizsgáltam a fentebb ismertetett 

összefüggések szerint a statikus szondázási eredmények felhasználhatóságát a 

túlkonszolidáltságra vonatkozóan és a legjobban alkalmazható módszernek a (27) egyenletet 

állapítottam meg, miszerint minden talajtípusra alkalmazható, így a saját vizsgálataim is erre 

az összefüggésre vonatkozóan, illetve a kocr értékének meghatározására terjednek ki. 
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5. Az alakváltozási modulusok meghatározása felkeményedő talajmodellhez 

A felkeményedő talajmodellnél (Hardening Soil model) az elsődleges terhelések hatására 

egyszerre keletkeznek rugalmas (tehermentesítéskor visszanyerhető) és képlékeny (nem 

visszanyerhető) alakváltozások. Figyelembe veszi a feszültségek talajmerevségre gyakorolt 

hatását. E modell alaptulajdonsága a modulusok feszültségfüggése, a σ3 növekedésének 

hatására történő felkeményedés, amelyről a nevét is kapta. A másik alaptulajdonság a triaxiális 

kísérlet alapján a hiperbolikus összefüggés a függőleges fajlagos deformáció (ε1) és a 

deviátorfeszültség (q = σ1-σ3) között. Jelen fejezetet Schanz et al. (1999) és Czap (2012) alapján 

foglaltam össze.  

A modell alkalmazásahoz a merevségi paraméterek (E50
ref, Eoed

ref, Eur
ref, υur, m) és a 

Mohr-Coulomb modellből származó paraméterek (ϕ, c, ψ) megadása szükséges. A feszültségi 

állapot számításához a feszültségtörténet jellemzésére használatos OCR vagy POP (=OCD) is 

megadható. Ezen értékek meghatározásával és mélység szerinti változásukkal részletesen a 6. 

és a 7. fejezetben foglalkozom.  

Az E50
ref modulust (17. ábra) csak jó felszereltségű triaxiális berendezéssel lehet 

meghatározni, ezért e helyett gyakran az Eoed
ref összenyomódási modulussal azonos értékre 

veszik. 

 
17. ábra: Hiperbolikus feszültség-alakváltozás összefüggés drénezett kísérletnél (triaxiális vizsgálat) 

Az ödométeres feszültség és alakváltozási körülmények alapján a modell az  

(29) 

kapcsolatot feltételezi, ahol Eoed
ref a pref referenciafeszültséghez tartozó modulus, m pedig a 

modulus növekedését, a talaj felkeményedését kifejező, 0 és 1 közé eső kitevő. Szokás még a 

tört nevezőjéhez és számlálójához egy c·ctg (φ) értéket adni, amellyel úgy kezeljük a kohéziós 

talajt, mintha minden normálfeszültséget ezzel az értékkel megnövelnénk. A triaxiális 

vizsgálatból származó modulusokat az alábbi összefüggés szerint definiálhatjuk:  

m

ref
refoedoed p
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(30) 

pref általában 100 kPa-ra választandó (18. ábra), míg az m kitevő homokok esetében 0,5 körül 

mozog, agyag esetében kb. 1,0, iszap esetében kb. 0,75. 

 

18. ábra: Felkeményedő talajmodell (HS) ödométeres kísérletből (A terheléssel nő a merevség)  

A 19. és a 20. ábra a Bocskai út 4-es metró állomáshoz készített fúrásból vett talajminták 

laboratóriumi eredményeit mutatják be, az előzőekben bemutatott ideális görbéktől kissé 

eltérően.  

  
19. Bocskai úti (4-es Metró) minta kompressziós vizsgálati eredménye 

 
20. ábra: Bocskai úti (4-es Metró) minta triaxiális vizsgálati eredménye  
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6. Az alakváltozási modulusok értékelése a kiscelli agyagra vonatkozóan 

6.1. Bevezetés 

A 4-es metró építéséhez nagyszámú és jó minőségű talajfeltárásra volt szükség, amelyek 

feldolgozásával további információt kaphatunk a talajrétegződésről, a talajfizikai paraméterek 

mélységgel való változásáról. A folyamatos magkihozatalú mintákból triaxiális és ödométeres 

vizsgálatok készültek. A véges-elemes modelleket használó fejlett számítógépes szoftverek 

talajmodelljeihez (mint például: felkeményedő talajmodell) meglehetősen fontos a 

talajparaméterek ismerete, azok meghatározási módja.  

A 4-es metró vonal budai szakaszára az alábbi talaj/kőzet környezet jellemző: 

 A kelenföldi pályaudvartól a Szent - Gellért térig pleisztocén korú, laza, hegylábi 

törmelékből álló üledékek alatt középső és alsó oligocén agyag, agyagmárga található több 

száz méter vastagságban. Az 1997. és 1999. évi kutatófúrások során alkalmazott 

fúrástechnológia és az RQD, TCR értékek meghatározása mutatott rá a harmadidőszaki 

képződmények alábbi geotechnikai tagozódására: 

- Expandált zóna, amely felosztható egy mállott, töredezett felső, valamint  

- Repedezett alsóbb szakaszra; 

- Expandációs hatáson túli szakasz, ép kőzettömeg. 

A földtörténeti folyamatok során, amikor is az oligocén felszín szárazulattá vált, több száz 

méteres lepusztulás következett be, melynek során a kőzetfelszín expandált, összetöredezett és 

az expanzió hatásának mélységéig a szilárdsági tulajdonságai is csökkentek. Az összetöredezett 

kőzetfelszín elősegítette a mállási folyamatot, amely mind a mai napig folytatódik a holocén, 

pleisztocén rétegekben áramló és tározódó talajvíz hatására. 

(http://www.metro4.hu/nyomvonal_kornyezet_mernok.php, valamint Horváth (2005c) 

alapján.) 

A 4-es metró vonala a budai oldalon meghatározó részt a kiscelli agyagban (Kiscelli 

Agyag Formáció) halad, így vizsgálataim erre vonatkozóan terjednek ki. A jellemző vázlatos 

geotechnikai hossz-szelvényt a budai oldalra, illetve a Duna alatti keresztezésre vonatkozóan a 

mutatja be (21. ábra, Horváth, 2010). A kiscelli agyag tengeri üledék, középső oligocén korú, 

a Budai-hegység területén 100-200 m vastagságban ülepedett le (Vendl, 1932), a Pesti-síkság 

területén eléri az 500-600 m vastagságot is, Ny-on a hárshegyi homokkőre, míg keleten a tardi 

agyagra települ (Wein, 1977). 
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21. ábra: Vázlatos mérnökgeológiai hossz-szelvény, Duna alatti szakasz, (Horváth, 2010) 

Geológiai kutatások alapján több száz méteres (400-600 m), illetve a Kelenföldön készített 

önbefúró presszióméteres vizsgálatok alapján hozzávetőlegesen 400 m (Horváth-Kálmán, 

2012) lepusztulás, vagyis erózió következett be, amelyet a laboratóriumi eredmények alapján 

újra megvizsgáltam és új megállapításokat tettem. Ebben, valamint a következő fejezetben az 

előterhelés, a túlkonszolidáltsági tényező meghatározásával és az alakváltozási modulusok 

értékelésével foglalkozom a 4-es metró vonalán mélyített fúrásokból vett minták, valamint az 

állomások környékén mélyített szondázások eredményei alapján. 

OCR értékét kompressziós vizsgálatból a Casagrande-módszert (1936) alapul véve egy 

egyszerűsített módszer (metsző egyenesek módszere) segítségével, valamint CPTu 

szondázásból határoztam meg.  

A BME Geotechnikai Tanszék laboratóriuma által a budai oldalon található kiscelli 

agyagon végzett triaxiális vizsgálatokból a tehermentesítési-újraterhelési modulus (Eur) és a 

teherbírás 50 %-hoz tartozó húrmodulus (E50), valamint ödométeres vizsgálatokból az 

összenyomódási modulus (Eoed) értékét, annak mélység szerinti változását vizsgáltam. 

Az adatok felhasználása, értékelése és az azokból levont új következtetések, 

eredmények a 4-es metróhoz köthető vizsgálatok és szakvélemények (Farkas et al. 1997, Farkas 

et al. 2006, Horváth and Móczár, 2011; Horváth, 2005a, 2005b, 2005c; Horváth and Kálmán, 

2008, Horváth and Móczár, 2011) figyelembevételével történtek. 

6.2. Triaxiális és ödométeres vizsgálatok 

A fúrások (meghatározó része) speciális ún. „triplafalú” fúróberendezéssel készültek, 

zavartalan folyamatos mintavétellel, kiscelli agyagra vonatkozóan hozzávetőlegesen 10 és 40 

m közötti mélységből. A Poisson-tényező (ν), az Eur és E50 meghatározásához triaxiális 
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nyomókísérletek készültek nagyméretű (d≈10 cm, H=15-22 cm) talajmintákon nyílt 

rendszerben, v=0,3-0,5 mm/perc sebességgel. A minták túlkonszolidáltak voltak, nem volt 

szükséges a kísérlet előtti konszolidáltatás, sem a kísérlet során a pórusvíznyomás mérés, mivel 

a mintákban lévő víz nagyrészt ún. kötött víz. A kísérletek a felkeményedő talajmodellhez 

(isotropic hardening) szükséges paraméterek figyelembevételével készültek el az alábbiak 

szerint. (Farkas et al. 1997; Farkas et al. 1997; BME, 2006-2009) 

A minta mélységének megfelelő hidrosztatikus feszültség (σ1=σ3) ráadása után, a függőleges 

ún. deviátor feszültség növelése következett, hozzávetőlegesen a törés 90%-ig, majd a 

visszaterhelés, a minta eltörése az újbóli terheléssel történt. A vizsgálat közben a feszültségek 

mellett a függőleges és a vízszintes alakváltozások (ε1, ε3) is rögzítésre kerültek. Az ödométeres 

modulus (Eoed) értéke nagyméretű minták (d=7,5-10 cm, h≈2-3,5 cm) vizsgálata alapján került 

meghatározásra. Eoed a minta zavartságának, expanziójának, becsült előterheltségének, 

valamint az azonos helyről származó triaxiális vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével 

különböző feszültségtartományra lett meghatározva, nagyrészt hozzávetőlegesen az önsúlynak 

megfelelő feszültségi állapot és 1000 kPa-nak megfelelő feszültségtartományra. A vizsgálatok 

végeredményét táblázatosan az 1. Függelékben adom meg.  

Az E50, Eur, valamint az Eoed mélység szerinti változását vizsgáltam, amelyet a pontoknak 

megfelelő színű egyenesekkel közelítettem, valamint szaggatott vonallal az összesített pontok 

közelítő tartományi határait adtam meg. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár E50 az 

elsődleges terhelési folyamatra jellemző modulusként van definiálva, jelen esetben a 

túlkonszolidáltság miatt a kapott érték a valós E50 és a mért Eur között értelmezendő. A 

továbbiakban megadott E50 értékeit ezek alapján szükséges értékelni. Az eredményeket a 22-

24. ábra ismerteti. 

 
22. ábra: E50 értékek mélység szerinti változása 
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23. ábra: Eur értékek mélység szerinti változása  

 
24. ábra: Eoed értékek mélység szerinti változása  

Az egyes állomásokra külön – külön meghatároztam a modulusok mélységgel való változását 

a (31) egyenlet szerint, valamint a függvények korrelációs tényezőjét (R2). Az eredményeket a 

4. táblázat foglalja össze. 

(31) 
 

ahol Ei (MPa) a keresett alakváltozási modulus, z a mélység méter mértékegységben 

értelmezve, a a meredekséget jelöli, b pedig a növekmény. 

A b paraméter negatív értékei arra utalnak, hogy a felső 10 m-es zónában nem volt adat, más 

talajtípushoz tartozik, így a statisztikai vizsgálat során meghatározott egyenesek közelítőleg a 

10-15 m-es mélységtől ~30-35 m-ig érvényesek, felhasználásuk R2 figyelembevételével 

alkalmazható. 

 

 

bzaEi +⋅= )(
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4. táblázat: Az alakváltozási modulusok mélységbeli változása 

 E50 = a·(z)+b [MPa] Eur = a·(z)+b [MPa] Eoed = a·(z)+b [MPa] 

Helyszín a b R2 a b R2 a b R2 

Tétényi út (Bikás park) 13,28 -177,36 0,40 14,60 -174,34 0,40 - - - 

Móricz Zs. krt. 6,68 -58,50 0,66 10,37 -108,66 0,57 8,87 -66,72 0,80 

Bartók B. út 7,18 -88,74 0,88 7,72 -75,23 0,86 - - - 

Etele t. (Pajzsindító) 7,96 -116,55 0,51 7,97 -88,86 0,65 8,49 -75,81 0,78 

Bocskai út (Újbuda kp.) 8,63 -44,04 0,78 7,10 -21,84 0,69 10,78 -99,45 0,67 

 

1. TÉZIS 
1/1 ALTÉZIS 
Meghatároztam a kiscelli agyag (4-es metró vonal budai oldal) jellemző alakváltozási 

modulusai (E50, Eur, Eoed) és a mélység közötti matematikai kapcsolatát a 4. táblázat szerinti 

paraméterekkel, ahol  

- E50 a teherbírás 50%-ához tartozó húrmodulus túlkonszolidált talajmintára vonatkozóan 

(triaxiális vizsgálatból), ahol az elsődleges terhelés már lezajlott, 

- Eur a tehermentesítési-újraterhelési modulus (triaxiális vizsgálatból), 

- Eoed az összenyomódási modulus a becsült előterhelés feszültségtartományára 

vonatkoztatva. 

 Az alakváltozási modulusok mindhárom típusának értékei egy adott, jól lehatárolható 
tartományon belül mozognak, amelynek közelítő határvonalait a 22-24. ábrán adtam meg.  

 
A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2014) 
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6.3. Az alakváltozási modulusok kapcsolata 

A felkeményedő talajmodellnél az elsődleges terhelések hatására egyszerre keletkeznek 

rugalmas (tehermentesítéskor visszanyerhető) és képlékeny (nem visszanyerhető) 

alakváltozások. A talaj leírására a felkeményedő talaj modell felhasználja a tehermentesítési-

újraterhelési (Eur) modulust, a teherbírás 50 %-ához tartozó húrmodulus (E50) modulust és az 

összenyomódási modulust is (Eoed). 

A tapasztalatok szerint és a Plaxis szoftver felkeményedő talajmodell paramétereinél Eur 

értékét 3∙ E50 értékére (min. kétszeresére) ajánlott felvenni (Schanz T. et al. 1999). 

Vizsgálatokat végeztem a kiscelli agyagra vonatkozóan (4-es metró budai nyomvonal), ahol is 

az E50 és Eur értékek kapcsolatát állapítottam meg (25. ábra): 

𝐸45 = 1,08 ∙ 𝐸;+ + 20,77	.      (32) 

Eur és E50 hányadosa, ahogy azt a 25. ábra is mutatja, közel 1-es értéket vesz fel és nem 

pedig a normálisan konszolidált talajok viselkedésére jellemző 2-3 szoros értéket. Puha 

talajoknál ez hányados akár 10 is lehet Erbi és Soccodato (2012) szerint. E50 az elsődleges 

terhelési folyamatra jellemző modulusként van definiálva, jelen esetben viszont a 

túlkonszolidáltság miatt a kapott érték a valós E50 és a mért Eur között értelmezendő, 

vagyis egyfajta visszaterhelési-újraterhelési modulus. A továbbiakban megadott E50 értékeit 

ezek alapján szükséges értékelni. A 25. ábra számszerűsített értékei az 1. Függelékben 

találhatóak meg. 

  

 
25. ábra: A kiscelli agyag E50 és Eur értékeinek kapcsolata  
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1/2 ALTÉZIS 
A kiscelli agyagra vonatkozóan Eur = 1,08· E50 + 20,77 (MPa) közelítő egyenest 

állapítottam meg a 26. ábra szerint, ahol a meredekség 1 közeli értékének (1,08) oka a 

túlkonszolidáltság, vagyis a meghatározott E50 a már geológiai hatások okozta elsődleges 

terhelést követő (újra)terhelésre vonatkozó modulusként értelmezhető. Az eredmények 

alapján olyan felkeményedő talajmodellt javaslok definiálni, ahol a különböző alakváltozási 

modulusokat egymástól függetlenül lehet definiálni. 

 

A tézishez tartozó publikációk: Józsa (2014); Józsa (2016) 

 

 
26. ábra: A kiscelli agyag E50 és Eur értékeinek kapcsolata  
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7. A kiscelli agyag túlkonszolidáltságát okozó hatások vizsgálata  

7.1. Előkonszolidációs feszültségek meghatározása különböző modulusok alapján  

Jelen fejezetben a kiscelli agyag túlkonszolidáltságát okozó hatások vizsgálatával 

foglalkoztam. A vizsgálataimhoz tartozó feltárási pontok helyszínrajzát a 29. ábra szemlélteti. 

Az ödométeres eredményekből azok kerültek feldolgozásra, ahol egyértelmű töréspont 

mutatkozott (1. Függelék 1.2 fejezete), ugyanis amennyiben ödométeres vizsgálatánál a terhelés 

nem éri a megfelelő szintet, úgy az előkonszolidációs feszültség egy lokális pontot mutat, nem 

pedig a globális helyzetét az e –log (σ) görbén. Az ödométeres vizsgálat során az alacsonyabb 

terhelő feszültség (pl: csak 800 kPa) alacsonyabb előkonszolidációs feszültséget tud 

eredményezni a számítás során (Józsa, 2013b, 2014), így ezek alapján megállapítottam, hogy 

1400-2000 kPa között végső értéket szükséges terhelő feszültségként alkalmazni, hogy az 

egyenesek metszéspontja, az előkonszoidációs feszültségi pont egyértelműen kirajzolódjon 

(Józsa, 2014). A rendelkezésre álló vizsgálatok eredményeinek feldolgozását a 3.5. fejezet 

szerint végeztem el a metsző egyenesek módszerével. Megjegyzendő, hogy Eoed a minta 

zavartságának, expanziójának, becsült előterheltségének, valamint az azonos helyről származó 

triaxiális vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével különböző feszültségtartományra lett 

meghatározva (1.1 Függelék).  

  A vizsgálatokhoz tartozó Eoed és az adott mintához tartozó triaxiális vizsgálatból 

meghatározott Eur értékeket, valamint a mélységnek megfelelő hatékony függőleges 

feszültségek felhasználásával korrelációt kerestem σ'p –re vonatkozóan. Az alapgondolatot 

Mayne (2007) eredménye szolgáltatta (15. ábra), viszont a kezdeti nyírási modulus helyett a 

rendelkezésre álló modulusokat használtam fel, miszerint az alakváltozási modulusok mélység 

szerinti növekedése összefüggésben állhat az előkonszolidációs feszültséggel.  A vizsgálataim 

során következő összefüggéseket állapítottam meg (Józsa, 2016): 

 

(33) 

   (34) 

ahol az értékek kPa-ban értelmezendőek. A mértékegységek mindkét oldalon való 

megfelőléségéhez az egyenletek a következőképpen alakíthatóak át: 

  (35) 

   (36) 

012,0
0

323,03,16 voedp E σσ ʹ⋅⋅=ʹ

059,0
0

435,035,3 vurp E σσ ʹ⋅⋅=ʹ

059,0
0

435,0506,0326,0 vuratmp E σσσ ʹ⋅⋅⋅=ʹ

012,0
0

323,0665,0763,0 voedatmp E σσσ ʹ⋅⋅⋅=ʹ
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ahol σatm = 100 kPa, a korrelációs tényezők értéke R2 = 0,643 (27. ábra a)) és R2 = 0,713 (27. 

ábra b)). A továbbiakban a (33)-as összefüggésre ödométeres módszerként, a (34)-es 

összefüggésre triaxiális módszerként hivatkozok.  

a)                                                                          b) 

   
27. ábra: Előkonszolidációs feszültségek korrelációs vizsgálata Eoed (ödométeres módszer) és Eur (triaxiális 

módszer) felhasználásával  

A (33)-as egyenlet meghatározásához az adatokat kiegészítettem a Bp. XII. kerületi MOM Park 

területéről származó kiscelli agyagból vett minták eredményeivel (28. ábra) (Józsa, 2016), 

valamint a Duna meder fúrásokból származó Tardi agyag mintákkal. Ebbe a vizsgálatba 

bevontam a Tardi agyagot, mivel a kiscelli agyag és a Tardi agyag között nincs 

mérnökgeológiai, kőzetmechanikai szempontból meghatározó különbség a budai szakaszon 

(Horváth, 2005c). Az összesítve a minták származási helyszínét a 30. ábra szemlélteti. 

 
28. ábra: A kiscelli agyag előkonszolidációs feszültsége a MOM Parknál, 8-10,2 m-es mélységben 
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29. ábra: A vizsgált minták származási helye (DBR Metró Projekt Igazgatóság/BKK/MTVA Sajtó és 

Fotóarchívum/MTI forrás alapján szerkesztve) 

 

  

MOM Park 

Etele tér (Kelenföld) 

Duna meder 

Bartók B. út 
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7.2. A túlkonszolidáltságot okozó hatások szétválasztása 

Az ödométeres és a triaxiális módszert felhasználva a rendelkezésre álló Eoed és Eur értékek 

alapján külön-külön meghatároztam a becsült előkonszolidációs feszültségi értékeket (31-36. 

ábra), amelyek alapján két fő, túlkonszolidáltságot okozó hatást, illetve csoportot 

különböztettem meg az 1. táblázat szerinti csoportosítás alapján, figyelembe véve σ'p –re 

vonatkoztatott közelítő egyenesek mélységbeli lefutását:  

1) Túlkonszolidáltság mechanikai előterhelés hatására (jelen esetben erózió), M 

indexszel jelölve, ahol OCDM konstans, és OCG = 1. Ebben az esetben a becsült 

előkonszolidációs feszültségi pontok közelítő egyenese (Preconsolidation Stress 

Line - PSL) párhuzamos a függőleges hatékony feszültségi vonallal. 

2) Túlkonszolidáltság nem mechanikai előterhelés hatására (a továbbiakban 

másodlagos hatásként hivatkozok rá), pl.: talaj öregedés, cementáció, talajvízszint-

mozgás, kiszáradás. OCDM = 0kPa és a bevezetésre került másodlagos 

túlkonszolidáltsági tényező (OCRS) pedig konstans. A PSL a terepszinten 0 kPa 

értékről indul. 

A két fő csoport grafikus szemléltetése a 30. ábrán látható. A túlkonszolidáltságot okozó 

hatások szétválasztásának új módszere alapján a következő összefüggéseket vezettem be 

(Józsa, 2016): 

𝑂𝐶𝑅 = 𝑂𝐶𝑅A + 𝑂𝐶𝑅B                      (37) 

𝜎′( = 𝜎′(A + 𝜎′(B ,       (38) 
ahol σ'pM és σ'pS a mechanikai előterhelés és a másodlagos hatás okozta túlkonszolidáltsághoz 

tartozó előkonszolidációs feszültségek. 

 
30. ábra: A túlkonszolidáltságot okozó hatások szétválasztásának módszere (Józsa, 2016) 

A szétválasztott hatások további vizsgálatára bevezettem a mechanikai előterheltségi hányadost 

(Józsa, 2016): 
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ΛAD =
./0E
./0

= FGHE
FGH

.	 								(39)	

Az előzőekben ismertetett módszer folyamatában az alábbi paraméterek kerültek 

meghatározásra: Ezek már voltak definiálva a cím után 

- OCDmin: túlkonszolidáltsági különbség minimum értéke a becsült előkonszolidációs 

feszültség és a függőleges hatékony feszültség között, 

- OCDmax: túlkonszolidáltsági különbség maximum értéke a becsült előkonszolidációs 

feszültség és a függőleges hatékony feszültség között, 

- OCRmin: OCR minimum értéke a becsült előkonszolidációs feszültségre vonatkozóan,  

- OCRmax: OCR maximum értéke a becsült előkonszolidációs feszültségre vonatkozóan, 

- Slope: a becsült előkonszolidációs feszültségi vonal (PSL) meredeksége, 

- OCDM.lin: a terepszinten értelmezett túlkonszolidáltsági különbség a PSL vonal alapján, 

amely a mechanikai előterhelést jelenti. Ezen érték a PSL vonal a vízszintesen tengelyen 

(függőleges feszültség) értelmezett metszéspontja, 

- R2: korrelációs tényező  

- ΛMP: mechanikai előterheltségi hányados a PSL alapján, 

- OCGlin: túlkonszolidáltsági gradiens a PSL alapján, 

- OCDM.min: mechanikai előterhelés okozta túlkonszolidáltsági különbség minimum értéke 

a PSL vonal és a függőleges hatékony feszültség között, 

- OCDM.max: mechanikai előterhelés okozta túlkonszolidáltsági különbség maximum értéke 

a PSL vonal és a függőleges hatékony feszültség között, 

- Hmin.erosion: lepusztulás vagy erózió minimális magassága, OCDM.min / 20 kN/m3 alapján, 

- Hmax.erosion: lepusztulás vagy erózió maximális magassága, OCDM.max / 20 kN/m3 alapján. 

 

A hatékony feszültség számításához a talajvíz mélységét (GWL) egységesen 3 m-es 

mélységben vettem fel alapul véve a fúrások ideje alatt tapasztalt vízszinteket. A mechanikai 

előterhelés vonala a hatékony függőleges feszültségi ábra vonalát követi, így OCDM.min és 

OCDM.max számításához egy csökkentő érték is be lett építve a talajvízszint okozta hatás 

lekövetésére, amelynek értéke a következő: (γ-(γs-γw))⋅GWL = (19 kN/m3-(20 kN/m3-10 

kN/m3)) ⋅ (-3 m) = -27 kPa. Azt a hatást vettem figyelembe, miszerint a hatékony függőleges 

feszültségi ábra annál közelebb kerül az előkonszolidációs pontokhoz, minél mélyebben 

helyezkedik el a talajvízszint és így OCD értéke is kisebb. 

Korábbi szakvéleményben megállapították (Farkas et al. 1997), hogy a kiscelli agyag 

előterhelt, túlkonszolidált és hozzávetőlegesen 1000 kPa az előterhelés mértéke, ennyi 
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függőleges feszültség kell megszüntetéséhez, viszont arról nem volt információ, hogy hogyan 

tevődött össze és a túlkonszolidáltságot okozó hatások milyen arányban voltak jelen.  

A becsült előkonszolidációs feszültségekhez tartozó lineáris közelítő egyeneseket (PSL) 

felhasználva a jelen fejezetben ismertetett módszer alapján a túlkonszolidáltsági hatások 

arányát meghatároztam, az eredmények összefoglalását, vagyis a mechanikai előterheltségi 

hányados (ΛMP) lehetséges minimum és maximum értékeit az 5. táblázat szemlélteti. 
5. táblázat: Mechanikai előterheltségi hányados (Józsa, 2016) 

 ΛMP 
 Ödométeres módszer Triaxiális módszer 
 min max min max 

Etele t. (Pajzsindító) 92% 95% 69% 81% 
Tétényi út (Bikás park) 100%* 100%* 70% 85% 
Bocskai (Újbuda-kp.) 77% 85% 78% 88% 
Móricz Zs. krt. 85% 92% 68% 81% 
Bartók B. u. 100% 100% 51% 63% 
Duna meder (Tardi agyag) 93% * 94% * 95% * 96% * 
* a PSL vonalhoz tartozó alacsony R2 értékek mellett kerültek meghatározásra (részletesen lásd: 31. ábra-36. ábra) 

 

Ha ΛMP értéke 100%, akkor a túlkonszolidáltság kizárólag valamilyen mechanikai előterhelés, 

jelen esetben nagy valószínűséggel erózió eredménye, amennyiben ez az érték kisebb, mint 

100%, úgy a maradék részre vonatkozóan valamilyen másodlagos hatás is szerepet játszott. Ha 

ez az érték 0% lenne, akkor mechanikai értelemben vett előterhelés nem játszott közre a 

túlkonszolidáltság kialakulásában. 

A Duna meder fúrások talajmintái már meghatározó részt a Tardi agyaghoz tartoznak, 

a talaj paraméterek nagy szórást mutatnak, vélhetően a tektonika hatásoknak, lemezességének 

köszönhetően. A feszültségtörténet nem egyértelmű, a közelítő egyenes megbízhatósága 

alacsony, viszont az adatpontok sűrűbb elhelyezkedéséből becsülhető a közelítő egyenesek 

helyzete. A Tétényi úti mintáknál hasonlóan alacsony a közelítő egyenes R2 értéke, amelynek 

oka vélhetően az expandált minták, az adatok szórása, és alacsonyabb darabszáma, viszont a 

többi helyszínhez tartozó eredmények figyelembevételével mégis értékelhetőnek találom. A 

közelítő egyenes (PSL) meghatározásánál kritérium volt, hogy a meredekség legalább a 

hatékony függőleges feszültség meredekségét érje el, a mélységbeli növekmény minimális 

értéke így 10 kPa/m. Nagyobb meredekségi érték esetén a másodlagos hatások is megjelennek 

a túlkonszolidáltságban a mechanikai előterhelés mellett.  

A részletezett eredményt ödométeres és triaxiális módszer szerint a 6.-7. táblázat és a 

31-36. ábra ismerteti, valamint a számítások közbenső értékei az 1. Függelékben találhatóak 

meg.  
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a)                                                                                   b) 

 
31. ábra: Becsült előkonszolidációs feszültség: a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint, Etele t.  

a)                                                                                   b) 

 
32. ábra: Becsült előkonszolidációs feszültség: a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint, Tétényi út 

(Bikás park) 

a)                                                                                   b) 

 
33. ábra: Becsült előkonszolidációs feszültség: a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint, Bocskai út 

(Újbuda-kp.) 
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a)                                                                                   b) 

 
34. ábra: Becsült előkonszolidációs feszültség: a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint, Móricz Zs. krt. 

a)                                                                                   b) 

 
35. ábra: Becsült előkonszolidációs feszültség: a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint, Bartók B. u. 

a)                                                                                   b) 

 
36. ábra: Becsült előkonszolidációs feszültség: a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint, Duna meder 

(Tardi agyag) 
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6. táblázat: Becsült előkonszolidációs feszültségek részletesi számítási eredményei ödométeres módszer 
alapján 

 OCD 
min 

OCD 
max 

OCR 
min 

OCR 
max Slope OCD 

lin  R2 OCG 
lin 

OCDM 
min 

OCDM 
max 

Hmin 
erosion 

Hmax 
erosion 

 [kPa] [kPa] [-] [-] [kPa/m] [kPa] [-] [-] [kPa] [kPa] [m] [m] 

Etele t. 
(Pajzsindító) 379,9 570,0 2,2 4,0 12,0 461,7 0,63 1,20 330,4 506,0 17 25 

Tétényi út 
(Bikás park) 290,0 664,8 2,1 4,0 10,0* 484,0* 0,17 1,00* 290,0* 664,8* 14* 33* 

Bocskai út 
(Újbuda-kp.) 342,4 636,2 2,6 3,9 17,1 391,2 0,66 1,71 249,1 498,4 12 25 

Móricz Zs. krt. 435,6 637,2 2,4 4,5 14,0 455,2 0,83 1,40 381,4 518,6 19 26 

Bartók B. u. 205,7 256,5 1,5 2,3 10,0 258,0 0,93 1,00 205,7 256,5 10 13 

Duna meder 186,0 581,0 2,0 8,4 10,4* 357,4* 0,37 1,04* 150,9* 548,6* 8 * 27 * 
* a PSL vonalhoz tartozó alacsony R2 értékek mellett kerültek meghatározásra (31. ábra-36. ábra) 

7. táblázat: Becsült előkonszolidációs feszültségek részletesi számítási eredményei triaxiális módszer 
alapján 

 OCD 
min 

OCD 
max 

OCR 
min 

OCR 
max Slope OCD 

lin  R2 OCG 
lin 

OCDM 
min 

OCDM 
max 

Hmin 
erosion 

Hmax 
erosion 

 [kPa] [kPa] [-] [-] [kPa/m] [kPa] [-] [-] [kPa] [kPa] [m] [m] 

Etele t. 
(Pajzsindító) 181,6 602,0 2,0 3,8 17,8 248,8 0,70 1,78 83,7 365,8 4 18 

Tétényi út 
(Bikás park) 270,9 716,6 2,1 4,6 19,0 315,9 0,46 1,90 94,0 498,8 5 25 

Bocskai 
(Újbuda-kp.) 279,4 619,0 2,6 4,5 16,6 395,0 0,70 1,66 213,2 480,1 11 24 

Móricz Zs. krt. 266,9 759,5 2,1 3,8 18,8 301,7 0,67 1,88 96,4 494,2 5 25 

Bartók B. u. 147,9 599,9 2,1 3,1 23,0 130,5 0,88 2,30 0,0 212,3 0 11 

Duna meder 201,9 903,7 2,0 8,0 10,0 * 504,5 
* - 1,00 * 174,9 * 876,7 * 9 * 44 * 

* a PSL vonalhoz tartozó alacsony R2 értékek mellett kerültek meghatározásra (31. ábra-36. ábra) 
Az 31-36. ábra szerinti becsült előkonszolidációs feszültségek alapján számított OCR értékeket 

a 37/a) és b) ábra szemlélteti. 

a)                                                                                   b) 

   
37. ábra: Becsült túlkonszolidáltsági tényező: : a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint 
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A 37/a) ábrán, ha összességében vizsgáljuk az adatokat, akkor a mélységbeli változás hatvány 

függvénnyel jól közelíthető, amely a mélységgel OCR = 1-hez tart. A Duna meder fúrásokhoz 

tartozó adatoktól eltekintve a kiscelli agyag összességében OCR = 1,5 - 4,5 közötti 

túlkonszolidáltságot mutat. A 37/b) ábra tekintetében hasonlóan, OCR = 2 - 4,6 -es értékeket 

határoztam meg a kiscelli agyagra vonatkozóan, viszont a Dunai eredményeknél (Tardi agyag) 

már a közelítő előkonszolidációs feszültségeknek megfelelően jelen értékek is változatos, nagy 

szórást mutatnak, OCR értéke 2 és 8,4 között változik. 

 Az adatok további feldolgozásaként meghatároztam a mechanikai előterhelés okozta 

túlkonszolidáltsági különbség minimum és maximum értékét (OCDM.min, OCDM.max), amelyet 

leosztva a lepusztult feltételezett talajréteg 20 kN/m3-es térfogatsúlyával, annak magasságát 

megállapítottam. Az eredményeket az ödométeres és a triaxiális módszerek szerint 38. ábra 

szemlélteti.  

a)                                                                                   b) 

  
38. ábra: Minimális és maximális erózió, illetve erózió előtti terepszint: a) ödométeres, b) triaxiális 

módszer szerint 

Az ödométeres módszer alapján az erózió mértéke valamivel nagyobb a triaxiális módszerhez 

képest, vagyis az ödometeres modulus alapján becsült előkonszolidációs feszültségek szerint 

tisztán mechanikai előterhelésből származó túlkonszolidáltság is nagyobbra tehető, de jelentős 

eltérés nem tapasztalható. Továbbá az ödométeres módszer alapján az erózió szűkebb határok 

között mozog. 
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2. TÉZIS 
2/1. ALTÉZIS 
 

Új közelítő módszert dolgoztam ki az előkonszolidációs feszültség becslésére a budai 

oldalon található kiscelli agyagra vonatkozóan, kiegészítve a Duna meder környezetében 

található tardi agyag vizsgálataival. Ödométeres és triaxiális módszer alapján a következő 

összefüggéseket állapítottam meg (39. ábra): 

   (40) 

(41) 

ahol a korrelációs tényezők értéke R2 = 0,643 és R2 = 0,713.  

A mértékegység kPa-ban értelmezendő, az egyenlet mindkét oldalán a mértékegység 

megfelelőségéhez az előbbi összefüggéseket a következő formában adom meg: 

  (42) 

   (43) 

 

- σatm = 100 kPa, referencia feszültség, 

- Eur a tehermentesítési-újraterhelési modulus (triaxiális vizsgálatból), 

- Eoed az összenyomódási modulus a becsült előterhelés feszültségtartományára 

vonatkoztatva. 

 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

a)                                                                          b) 

   
39. ábra: Előkonszolidációs feszültségek korrelációs vizsgálata Eoed (ödométeres módszer) és Eur (triaxiális 

módszer) felhasználásával  

 

  

012,0
0
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0
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0
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012,0
0

323,0665,0763,0 voedatmp E σσσ ʹ⋅⋅⋅=ʹ
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2/2. ALTÉZIS 
 

Új közelítő módszer alapján laboratóriumi vizsgálatokból meghatároztam a budai 

oldalon található kiscelli agyag és a Duna meder környezetében található tardi agyag közelítő 

túlkonszolidáltságát a 40. ábra szerint.  

Kiscelli agyag esetében ödométeres módszer alapján OCR=1,5÷4,5, triaxiális módszer 

alapján OCR=2÷4,6.  

Tardi agyag esetében ödométeres módszer alapján OCR=2÷8,4, triaxiális módszer 

alapján OCR=2÷8,0.  

Kiscelli agyagra a Kelenföldön végzett önbefúró pressziométeres vizsgálatok alapján 

OCR = 10 - 16 közötti érték került megállapításra (Horváth-Kálmán, 2012), amelynél kisebb 

értékeket kaptam laboratóriumi vizsgálatokból. 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

 

a)                                                                                   b) 

   
40. ábra: Becsült túlkonszolidáltsági tényező: : a) ödométeres, b) triaxiális módszer szerint 
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3. TÉZIS 
 

Új közelítő összefüggések alapján szétválasztottam és meghatároztam a mechanikai 

előterhelés és a másodlagos hatás eredetű túlkonszolidáltságot a kiscelli agyagban, valamint 

bevezettem a mechanikai előterheltségi hányadost (ΛMP), amely alapján megállapítottam, 

hogy a túlkonszolidáltságot ödométeres módszerem alapján 77-100%-ban, triaxiális 

módszerem alapján 51-88%-ban mechanikai értelemben vett előterhelés (erózió) okozta. A 

megmaradó részre vonatkozó túlkonszolidáltság eredete cementáció, talajöregedés (aged) és 

talajvízszint-ingadozás kombinációja valószínűsíthető (a mélység függvényében eltérő 

módon). 

 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

 
8. táblázat: Mechanikai előterheltségi hányados 

 ΛMP 
 Ödométeres módszer Triaxiális módszer 
 min max min max 

Etele t. (Pajzsindító) 92% 95% 69% 81% 
Tétényi út (Bikás park) 100%* 100%* 70% 85% 
Bocskai (Újbuda-kp.) 77% 85% 78% 88% 
Móricz Zs. krt. 85% 92% 68% 81% 
Bartók B. u. 100% 100% 51% 63% 

* a PSL vonalhoz tartozó alacsony R2 =0,17 érték mellett került meghatározásra 
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4. TÉZIS 
 

Kiscelli agyagra meghatároztam a mechanikai előterhelés okozta túlkonszolidáltsági 

különbség minimum és maximum értékét (OCDM.min, OCDM.max), amely alapján 

megállapítottam a lehetséges erózió minimális és maximális értékét, vagyis a korábbi 

terepszint lehetséges elhelyezkedését.  

Az ödométeres módszerem alapján OCDM = 205,7-664,8 kPa között, triaxiális 

módszerem alapján OCDM = 0-498,8 kPa között változik a 9. táblázat szerinti megoszlásban.   

Az ödométeres és a triaxiális módszerem alapján az erózió becsült minimális 

magasságát 0-19 m között, maximális magasságát 11-33 m között állapítottam meg a 41. ábra 

szerinti megoszlásban. 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2016) 

 
9. táblázat: A mechanikai előterhelés okozta túlkonszolidáltsági különbség és a lehetséges erózió számítási 

eredményei  

 Ödométeres módszer Triaxiális módszer 
 OCDM 

min 
OCDM 
max 

Hmin 
erosion 

Hmax 
erosion 

OCDM 
min 

OCDM 
max 

Hmin 
erosion 

Hmax 
erosion 

 [kPa] [kPa] [m] [m] [kPa] [kPa] [m] [m] 

Etele t. 
(Pajzsindító) 330,4 506,0 17 25 83,7 365,8 4 18 

Tétényi út 
(Bikás park) 290,0* 664,8* 14* 33* 94,0 498,8 5 25 

Bocskai út 
(Újbuda-kp.) 249,1 498,4 12 25 213,2 480,1 11 24 

Móricz Zs. krt. 381,4 518,6 19 26 96,4 494,2 5 25 

Bartók B. u. 205,7 256,5 10 13 0,0 212,3 0 11 
* a PSL vonalhoz tartozó alacsony R2 =0,17 érték mellett került meghatározásra  

 

a)                                                                                   b) 

  
41. ábra: Minimális és maximális erózió, illetve erózió előtti terepszint: a) ödométeres, b) triaxiális 

módszer szerint 
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8. Túlkonszolidáltság vizsgálata CPTu szondázás alapján  

8.1. In-situ vizsgálatok a 4-es metróvonal budai oldalán 

Az előző fejezetekben ismertetett ödométeres kísérletek eredményeinek közvetlen 

előkonszolidációs feszültségeit CPTu szondázási eredményekkel egészítettem ki a kiscelli 

agyag, illetve a felette elhelyezkedő talajrétegek harántolásával, majd az azokból meghatározott 

OCR értékeket hasonlítottam össze (ödométeres vizsgálatok, 10. táblázat, 1.2 Függelék),- 

valamint korábbi önbefúró presszióméteres vizsgálatok (SBP) OCR értékeivel (Horváth-

Kálmán, 2012). Az ödométeres vizsgálatokból szűrésre kerültek azok az eredmények, ahol a 

minta zavartsága és egyéb hatások által az előkonszolidációs feszültség megállapítása nem 

lehetséges, vagy nem elfogadható.  

 
10. táblázat: Előkonszolidációs feszültség és túlkonszolidáltsági tényező ödométeres vizsgálatokból, metsző 

egyenesek módszere szerint (Horváth-Kálmán, 2014b; Józsa 2016) 

Fúrás helye - vizsgálat Fúrás mélység 
[m]  σ'vo [kPa] σ'p [kPa] OCR 

Etele t. (Pajzsindító) - Ödo. 61 28,4 311 799,7 2,6 
Etele t. (Pajzsindító) - Ödo. 61 34 367 960,0 2,6 
Etele t. (Pajzsindító) - Ödo. 64 27 297 544,9 1,8 
Etele t. (Pajzsindító) - Ödo. 64 34 367 936,8 2,6 
Bocskai út (Újbuda-kp.) - Ödo. 67 13,2 159 622,5 3,9 
Bocskai út (Újbuda-kp.) - Ödo. 67 15,2 179 940,1 5,3 
Bocskai út (Újbuda-kp.) - Ödo. 68 13,6 163 1023,0 6,3 
Tétényi út (Bikás park) - Ödo. 5 20 227 639,8 2,8 
Tétényi út (Bikás park) - Ödo. 5 24,3 270 905,8 3,4 
Móricz Zs. Krt.  - Ödo. 611 13,7 164 799,6 4,9 
Móricz Zs. Krt.  - Ödo. 612 30 327 973,9 3,0 
Móricz Zs. Krt.  - Ödo. 612 36 387 753,0 1,9 
Móricz Zs. Krt.  - Ödo. 613 23,5 262 723,8 2,8 
Móricz Zs. Krt.  - Ödo. 613 30,6 333 1115,3 3,3 
Bartók B. u. - Ödo. NB22 17,4 201 241,4 1,2 
Duna meder - Ödo. (tardi agyag) 2 23,15 231,5 392,5 1,7 
Duna meder - Ödo. (tardi agyag) 6 17,5 175 338,6 1,9 
Duna meder - Ödo. (tardi agyag) 8 6,8 68 258,7 3,8 

 

A túlkonszolidáltsági tényező Wroth (1984) és Powell et al. (1988) szerint az alábbi egyenlettel 

fejezhető ki: 

(44) 

ahol kocr tényező az ún. túlkonszolidáltsági szorzótényező, qt pedig a korrigált csúcsellenállás. 
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A CPTu vizsgálatok egyik hátránya, hogy a keményebb, esetleg kőzetszerű viselkedéssel 

jellemezhető talajba nem tud behatolni, vagy elakad, így meglehetősen kevés az egyes 

vizsgálatokból közösen harántolt talajréteg.  

Az általános talajrétegződés a Bocskai út. (Újbuda-központ) környezetében kb. 2 m-es 

törmelékes vegyes feltöltéssel kezdődik, ezt változó vastagságban kavicsos homok követi, majd 

4-5 m-es mélységtől a középső oligocén korú kiscelli agyag, agyagmárga jelenik meg. A 

kiscelli agyag, agyagmárga először mállott, töredezett, expandált, majd 7,5-15,5 m között 

repedezett, expandált formában jelenik meg (Farkas et al., 2006). A vizsgálat további helyszíne 

a Kelenföld-Etele tér környezete, ahol a rétegződés 1,5 - 5,5 m vastagságú, vegyes feltöltéssel 

kezdődik, majd kb. 8 m-es mélységig holocén korú agyag, iszap, finom homok rétegek jelennek 

meg néhol agyagos, kavicsos, homokos formában, amelyet kiscelli agyag követ (Horváth, 

2005c). 

A Bocskai út. (Újbuda-központ) megállónál feltárásaihoz tartozó ödométeres vizsgálati 

előkonszolidációs feszültséget, valamint OCR-t közelítettem CPTu szondázási eredményekből 

(Ulászló u.), míg a Kelenföld állomás közelében (Kondorosi út) fellelhető CPTu vizsgálatot az 

SBP értékek közötti lineáris szakaszra vonatkozóan közelítettem. A lehetséges kocr érték 

elsődleges közelítő értékét határoztam meg az előbb említett laboratóriumi és in-situ 

mérésekhez, amelyre rendre kocr = 0,05 és 0,1 értéket kaptam.  

OCR, valamint előkonszolidációs feszültségi értékek laboratóriumi,- CPTu és SBP 

(Kálmán, 2012) vizsgálatok alapján való összehasonlítását a 42-43. ábra mutatja be. A felső 5 

m vastag talajrétegben OCR értéke irreálisan magas értékre adódott, mivel sekély mélységben 

még alacsony hatékony függőleges feszültséggel történik az osztás, így ebben a tartományban 

ábrázolására nem került sor. A Bocskai út (Újbuda-központ) eredményeket kékkel, a piros és 

zöld szaggatott vonallal szemléltetett kelenföldi SBP méréséi pontok közötti lineáris szakaszt 

fekete vonallal jelöltem. A CPTu szondázási eredményeket a 2. Függelék tartalmazza. 
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42. ábra: OCR értékek összehasonlítása laboratóriumi, CPTu és SBP vizsgálatok alapján 

 

43. ábra: Előkonszolidációs feszültségi értékek összehasonlítása laboratóriumi, CPTu és SBP (Kálmán, 
2012) vizsgálatok alapján 

5. TÉZIS  
5/1. ALTÉZIS  
 

CPTu szondázási vizsgálatok alapján a túlkonszolidáltsági tényező, valamint az 

előkonszolidációs feszültség elsődleges közelítésére, ödométeres vizsgálati eredményekhez, a 

túlkonszolidáltsági szorzótényező kocr = 0,05 (Bocskai út (Újbuda-központ)), illetve a 

Kelenföld metró állomás területén 6-15 m-es mélységben önbefúró presszióméteres 

vizsgálatokhoz kocr = 0,1 értéket határoztam meg a 42-43. ábra szerint.  

 

A tézishez tartozó publikáció: Horváth-Kálmán, Józsa (2014b) 

  



PhD értekezés Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata Józsa Vendel 

 

56 

5/2. ALTÉZIS 
 

Laboratóriumi vizsgálatokot figyelembe véve kiscelli agyagnál az előkonszolidációs 

feszültségi értékek 36 m-es mélységig nem haladják meg hozzávetőlegesen az 1150 kPa-t, 

amely alapján megállapítottam, hogy 1400-2000 kPa közötti értéket szükséges elérni terhelő 

feszültségként ödométeres vizsgálatnál, hogy az egyenesek metszéspontja, vagyis az 

előkonszolidációs feszültségi pont egyértelműen kirajzolódjon. Ezen értéktartományban 

alkalmazott ödométeres utolsó terhelési lépcső által az előkonszolidációs feszültségi pont 

után elegendő pont áll majd rendelkezésre. 

 

A tézishez tartozó publikáció: Józsa (2014) 

 

Az előkonszolidációs feszültség értékeit ödométeres vizsgálatokból, metsző egyenesek 
módszere szerint a 10. táblázat szemlélteti. 

 

  



PhD értekezés Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata Józsa Vendel 

 

57 

8.2. A túlkonszolidáltság mélységbeli változása CPTu szondázás és laboratóriumi 

vizsgálatok alapján 

A korábban ismertetett szondázási vizsgálatokat most kiegészítem más helyszínről származó, 

nagyszámú vizsgálatokat felölelő eredményekkel, ahol nem jelentkezett probléma a 

talajrétegek harántolásában. Berettyóújfalu környékén 6 db fúrás különböző mélységeiből 

összesen 22 db talajminta eredményét dolgoztam fel, amelyet összevetettem a hozzájuk tartozó 

CPTu szondázási eredményekkel (11 db szondázás) a megfelelő mélységben. A minták 

származási helyét a 44. ábra szemlélteti. 

 
44. ábra: Szondázási és fúrási pontok helyszínrajza 

A vizsgált terület a Dél-Hajdúság kistájon helyezkedik el. A kistáj 87 m és 114,3 m közötti 

tengerszint feletti magasságú, löszös iszappal fedett hordalékkúp-síkság. A felszín vertikálisan 

mérsékelten szabdalt, a terület legnagyobb részét alacsony, átmenetes síkság foglalja el. A sík 

területbe változatosságot csak az 1-3 m folyóhátak és a 2-3 m magasságú löszös homokkal 

fedett homokbuckák visznek. A terület Déli részét nagy sűrűségben fedik különböző 

feltöltődési stádiumban lévő folyómedrek. A medencealjzatot DNy-ÉK-i és erre merőleges 

szerkezeti vonalak erősen feldarabolták. A jelentős vastagságú, földgázvagyont rejtő pliocén 

rétegsorokra helyenként 200 m vastagságú pleisztocén folyóvízi üledék települt, majd ezekre 

finomszemű (iszap, agyag) üledékek rakódtak, és a periglaciális éghajlaton többnyire lösz-

szerkezetet vettek fel. (Dövényi, 2010)  

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet interaktív webes földtani térképe szerint a területre 

jellemző az Infúziós lösz és a Folyóvízi Aleurit település (45. ábra). A talajazonosító 

vizsgálatok alapján a minták meghatározó része szürke színű meszes iszap és agyag volt. 

A szondázási adatok felhasználásánál a CPeT-IT szoftvert alkalmaztam. A regresszió 

számításokat Wolfram Mathematica szoftverrel végeztem el. 
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45. ábra: MFGI, földtani térkép 

A mérnökgyakorlatban nagyon elterjedt a CPTu szondázás, ahol szintén találkozhatunk 

az előkonszolidációs feszültség megállapításának módszereivel. Az egyik ilyen lehetőség a 

szondázási eredményekből származó korrigált csúcsellenállás (qt) és függőleges feszültség 

(σ'v0) figyelembevétele (Mayne 1995; Demers és Leroueil 2002) ép állapotú agyagtalaj mellett: 

(45) 
 

A (45) egyenletben szereplő 0,33–os szorzószámot szokás túlkonszolidáltsági 

szorzótényezőnek nevezni (kocr), amelynek értéke a talaj típusától függően változhat. A qt-σv0 

tag a továbbiakban csökkentett csúcsellenállás néven szerepel. 

A szondakúp vállövében található piezométer esetén az előkonszolidációs feszültséget 

a korrigált csúcsellenállás és pórusvíznyomás (u2) felhasználásával számíthatjuk (Mayne 2005): 

(46) 
 

Az előkonszolidációs feszültség meghatározására szondázási eredményekből a (45) és a (46) 

egyenlet alapján történt. A CPTu szondázás alapján történő talajosztályozási diagramom 

feltüntettem a vizsgált pontokat (46. ábra), ahol látható, hogy a normálisan konszolidált 

tartományból kilépnek a pontok a túlkonszolidált zónák irányába. 

 
46. ábra: A vizsgált szondázási értékeim talajosztályozási ábrái Robertson (1990) szerint  

)(33.0 0vtp q σσ −⋅=ʹ

)(60.0 2uqtp −⋅=ʹσ
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A 47. ábra a laboratóriumi előkonszolidációs feszültség és a szondázási adatokból számított 

csökkentett csúcsellenállás összehasonlítását szemlélteti. A laboratóriumi ödométeres 

vizsgálatok előkonszolidációs feszültségét a pontokra illesztett görbe lefutása alapján 

becsültem, a metsző egyenesek módszere közvetlen alkalmazására nem nyílt lehetőség. 

Megállapítottam, hogy a Mayne által megadott görbe (lásd: 13. ábra) alatt helyezkednek el a 

mérési adataim (47. ábra), ami arra enged következtetni, hogy a laboratóriumi terhelő erő kisebb 

a szükségesnél, feltételezve, hogy a hazai talajokra szintén alkalmazható az összefüggés.  

A kisebb értékeket az ödométeres vizsgálat során a max. 400 kPa-os feszültség 

alkalmazása okozhatja. OCR mélység szerinti változását a 49. ábra szemlélteti.  

 

  
47. ábra: A laboratóriumi előkonszolidációs feszültség és a csökkentett csúcsellenállás kapcsolat  

A 48. ábra az előkonszolidációs feszültség mélység szerinti változását mutatja be három 

különböző módszerrel kapott eredmények alapján. A zöld pontok a laboratóriumi vizsgálatok, 

a kék pontok a (45) egyenlet és a piros pontok a (46) egyenlet alapján lettek meghatározva. Ezt 

a sorrendet követve a módszerek egyre nagyobbak értékeket adnak, amelyből azt lehet 

megállapítani, hogy a valódi feszültségi érték ebben a tartományban helyezkedik el. A pontok 

elhelyezkedéséből megállapítva a nagy szórás mellett némi növekedő tendencia mutatható ki 

mélység szerint. A kérdéses szórást nagymértékben befolyásolhatja a talajrétegződési 

anomáliák, betelepülések, hiszen az eredmények egy adott mélységből származnak, valamint a 

számítási módszer is meghatározó lehet. 
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48. ábra: Az előkonszolidációs feszültség mélység szerinti változása 

A 49. ábra a túlkonszolidáltsági tényező változását szemlélteti mélység szerint, összehasonlítva 

az egyes módszerekkel. Az OCR számításánál a 48. ábra eredményeit használtam fel, ahol a 

módszereket a színek különböztetik meg. A pontokra illesztett hatvány görbe minden egyes 

módszernél azonos viselkedést mutat, mélységgel csökkenő tendenciát. A görbék illesztésénél 

a korrelációs tényező értéke (R2) 0,82 és 0,94 között változik, amely meglehetősen jó közelítést 

jelent. A felső néhány méterben túlzottan nagy értékeket kaptam, ezért a felhasználható 

tartomány 3÷5 méteres mélység alatt helyezkedik el. OCR értéke így 1 és 15 között változik. A 

számítás kiindulási adatai a 2.3 Függelékben található meg. 

A számítási módszereknek megfelelően meghatároztam OCR és a mélység (z) közötti 

matematikai összefüggést: 

• Ödométeres kísérlet alapján kapott OCR értékekre: 

(47) 
• Mayne (1995) (45) egyenlete alapján kapott OCR értékekre: 

(48) 
• Mayne (2005) (46) egyenlete alapján kapott OCR értékekre: 

(49) 

A számítások alapján kimutattam, hogy a gyakorlat és a szakirodalom kínálta számítási 

módszerek alapján a CPTu szondázásból származtatott és a laboratóriumi előkonszolidációs 

feszültségből számított túlkonszolidáltsági tényező értékek egy adott tartományban mozognak 

a számítási módszertől függően és a mélységgel csökkenő tendenciát mutatnak. 

887.0)(306.18)( −⋅= zzOCR

803.0)(101.29)( −⋅= zzOCR

822.0)(512.66)( −⋅= zzOCR
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A görbe lefutása alapján a túlkonszolidáltság típusa a nagy valószínűséggel a következőkbe 

sorolható be az 1. táblázat alapján: 

Felső szakaszon: 

b) Talajvízszint-ingadozás okozta túlkonszolidáltság 

d) Normálisan konszolidált talaj, felső kiszáradt réteggel 

g) Cementáció okozta túlkonszolidáltság 

Alsó szakaszon: 

c) „Öregedett” (aged) normálisan konszolidált talaj 

g) Cementáció okozta túlkonszolidáltság 

 
49. ábra: A túlkonszolidáltsági tényező változása mélység szerint, összehasonlítva az egyes módszerekkel 
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5/3. ALTÉZIS 
Berettyóújfalu környező területén a fúrások és a szondázások hozzávetőlegesen 30 m-es 

mélységig harántolták a talajrétegeket, összesen 22 talajminta (6db fúrás) eredményeit és 11 db 

szondázási diagramot értékeltem. Továbbá különböző módszereket hasonlítottam össze OCR 

meghatározására, ahol laboratóriumi és in-situ vizsgálatokat is felhasználtam. Az eredmények 

alapján a következő tézist fogalmaztam meg: 

Berettyóújfalu környező területére vonatkozóan CPTu szondázási és ödométeres 

vizsgálatok eredményeit feldolgozva különböző módszerek alapján megállapítottam, hogy 

OCR mélységgel való változása hatványfüggvénnyel írható le a legjobban. A közelítő 

hatványfüggvényekre az alábbi egyenleteket határoztam meg: 

• Ödométeres kísérlet alapján becsült előkonszolidációs feszültségből számított 
OCR értékekre vonatkozóan: 

(50) 
• Mayne (1995) egyenlete alapján kapott OCR értékekre vonatkozóan: 

(51) 
• Mayne (2005) egyenlete alapján kapott OCR értékekre vonatkozóan: 

(52) 
 

A felső 3m-ben túlzott mértékű OCR értékek elhanyagolása mellet, 3-30 m-es mélység között 

a nagy szórás mellett OCR = 1-15 közötti értékeket határoztam meg módszertől függően.  

Ugyancsak megállapítottam, hogy a gyakorlatban megszokott 400 kPa-os maximális 

ödométeres terhelési szint nem elégséges OCR meghatározásához, ezért az ödométeres 

vizsgálatból meghatározható előkonszolidációs feszültség kisebb értéket mutathat a 

szondázási eredményekből kapható előkonszolidációs feszültséghez képest. 

 

A tézishez tartozó publikációk: Józsa (2012, 2013b) 

 

  

887.0)(306.18)( −⋅= zzOCR

803.0)(101.29)( −⋅= zzOCR

822.0)(512.66)( −⋅= zzOCR
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9.  A földnyomások határértékeinek alakulása túlkonszolidált talajok esetében 

9.1. Bevezetés 

Az Eurocode 7 táblázatokban foglalja össze a támszerkezetekre jellemző relatív mozgásokat, 

amelyek a földnyomás határértékeinek kialakulásához kellenek. Aktív és passzív földnyomási 

határértékeket foglalnak össze ezek a táblázatok laza, illetve tömör talaj esetére. A talajok 

normálisan konszolidáltak, viszont ezek a határértékek kedvező és kedvezőtlen irányba is 

eltolódhatnak túlkonszolidált talajok esetében, ezért ennek vizsgálata elengedhetetlen. 

A támszerkezetek vizsgálatára véges-elemes módszeren alapuló szoftvert alkalmaztam, 

ahol az aktív és a passzív határállapotokhoz tartozó elmozdulás mértékét kerestem normálisan,- 

és túlkonszolidált talajok esetében, felhasználva az Eurocode 7 által ajánlott értékeket. 

A számítások eredményei a jövőbeli tervezési folyamatot kívánják kiegészíteni, 

kiindulási értéket adni a riasztási szintek meghatározásában támszerkezetek esetében. 

9.2. A vizsgálat ismertetése 

Egy támszerkezet mozgásának figyelembevételével megkülönböztetünk aktív,- nyugalmi és 

passzív állapotokat. Normálisan konszolidált talaj esetében, ha a fal a talajhoz képest 5 ⋅10–4⋅h 

-nál kisebb mértékben vagy nem mozdul el, akkor nyugalmi feszültségállapotról beszélhetünk. 

A K0 nyugalmi földnyomási szorzó normálisan és túlkonszolidált talajoknál vízszintes térszín, 

valamint függőleges fal esetében az alábbiak szerint számítható: 

Normálisan konszolidált talajokra (Jáky 1948): 

(53) 
Túlkonszolidált talajokra (Mayne és Kulhawy 1982): 

(54) 
 ahol a sin(φ) hatványkitevő egyszerűsítés esetén 0,5-re vehető fel. 

Aktív földnyomási tényező (Rankine-féle határállapot): 

 (55) 
 

Passzív földnyomási tényező (Rankine-féle határállapot): 

(56) 
 

Az EN 1997-1 C melléklete táblázatokat ad meg azokra a relatív mozgásokra, amelyek a 

földnyomás határértékeinek kialakulásához szükségesek. Aktív és passzív földnyomási 

határértékeket foglalnak össze ezek a táblázatok laza, illetve tömör talaj esetére (11. táblázat és 

12. táblázat), kohézió nélküli talajok, függőleges falak, vízszintes térszín esetére, ahol 

)
2

45(tan2 ϕ
+°=pK

)
2

45(tan2 ϕ
−°=aK
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- va  az aktív földnyomás mozgósításához szükséges falmozgás, 

- vp  a passzív földnyomás mozgósításához szükséges falmozgás, 

- h   a fal magassága. 

A fal eltolódása és a földnyomások közötti közelítő összefüggést az 50. ábra szemlélteti. 
11. táblázat: Az EN 1997-1 C1. táblázata: A va / h viszonyszám 

 
12. táblázat: Az EN 1997-1 C2. táblázata: A vp / h % viszonyszámok 

 

 
50. ábra: A földnyomás és az elmozdulás alakulása szemcsés talaj esetén 
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A véges-elemes futtatásaim során az előbb bemutatott két táblázat a) és b) pontja szerinti 

elmozdulás típusait vizsgáltam, ahol a fal alsó pontja körüli elfordulás, illetve párhuzamos 

vízszintes elmozdulás jöhet létre (51.-54. ábra). A fal magassága h = 5 m, merevségi 

paraméterei E·A = 106 kN/m, E·A = 108 kN/m2/m, a modell hossza pedig 10 m. Az ábrákon 

belül szemléltettem az előírt falmozgások által létrejött deformált hálózatot, a teljes elmozdulást 

és a plasztikus pontokat normálisan konszolidált esetre. 

a)                                                b)                                               c)  

 
51. ábra: Aktív határállapot vizsgálata a) típusú elmozdulásra. a) deformált hálózat; b) teljes elmozdulás; 

c) plasztikus pontok 

a)                                                b)                                               c)  

 
52. ábra: Aktív határállapot vizsgálata b) típusú elmozdulásra. a) deformált hálózat; b) teljes elmozdulás; 

c) plasztikus pontok 

a)                                                b)                                               c)  

 
53. ábra: Passzív határállapot vizsgálata a) típusú elmozdulásra. a) deformált hálózat; b) teljes 

elmozdulás; c) plasztikus pontok 

a)                                                b)                                               c)  

 
54. ábra: Passzív határállapot vizsgálata b) típusú elmozdulásra. a) deformált hálózat; b) teljes 

elmozdulás; c) plasztikus pontok 
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9.3. Futtatási eredmények 

A futtatások során Mohr-Coulomb modellt alkalmaztam a Plaxis szoftverben, ahol OCR 

értékének megadására nincs lehetőség, viszont az (54) egyenletet felhasználva K0.NC értéke 

számítható, amelyet az input beállításoknál módosítani lehet. A növelt vízszintes nyugalmi 

földnyomási szorzó megadásával a túlkonszolidáltság típusai közül az 1./b vagy 1./c ábra esetet 

szimuláltam (talajvízszint ingadozás,- vagy öregedés okozta túlkonszolidáltság), ahol is a 

talajban ébredő vízszintes feszültségek arányosan a többszörösére növekednek, a támszerkezet 

fala mentén OCR értéke pedig konstans. 

A véges-elemes futtatások leállási feltételét a határállapotok kialakulása vagy a 

konvergencia-problémák szabták meg. A lehetséges referenciapont elmozdulásának értékét 

rögzítettem. A talajok definiálásához pedig a következő értékeket alkalmaztam (13. táblázat): 
13. táblázat: Talajparaméterek, javítani 

 
Megjegyzés: átmeneti talaj alatt a tisztán szemcsés és a tisztán kohéziós talaj közötti belső súrlódási szöggel és 

kohézióval is rendelkező talajt értem 

Szemcsés talaj esetén azt tapasztaltam, hogy az aktív határállapot határértékét a) típusú 

elmozdulásnál nehéz megállapítani, amikoris az aktív földnyomás – vízszintes elmozdulás (ux) 

diagramon a görbék egy végső feszültségszinthez tartanak (55. ábra), viszont látható, hogy OCR 

érték (és K0) növekedése esetén magasabb (földnyomásról) erőről indul a számítás, az aktív 

határállapot kialakulásához nagyobb elmozdulás szükséges. Az 59. ábra egy kötött talajra 

(φ=0°; c=40 kPa) vonatkozó vizsgálat eredményeit ismerteti, ahol a görbékhez tartozó 

aszimptota könnyebben becsülhető, gyorsabban konvergál a futtatás. A görbék egymáshoz való 

viszonya a szemcsés talajra vonatkozó eredményhez hasonló abban a tekintetben, hogy 

nagyobb OCR, vagy éppen K0 értékhez nagyobb szükséges falelmozdulás szükséges a) típusú 

elmozdulásnál. 

Párhuzamos, vagyis b) típusú falelmozdulás esetén a határértékek markánsabban 

jelentkeznek, leolvashatóak, OCR növekedésére magasabb földnyomási és magasabb 



PhD értekezés Földmegtámasztó szerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálata Józsa Vendel 

 

67 

(határállapothoz szükséges) elmozdulás értéket kaptam. Az új eredményeket a 14. táblázat 

ismerteti. Megjegyzésként megemlítendő, hogy jelen talajparaméterekkel (szemcsés talajra) a 

futtatási eredmények OCR=1, vagyis normálisan konszolidált esetre vonatkozóan az Eurocode 

7 szerinti táblázat laza talajra vonatkozó értékeihez közelít (14. táblázat). 
14. táblázat: Aktív határállapot vizsgálata 

 

*Becsült érték 
 

A futtatások során szemcsés talaj esetén azt tapasztaltam, hogy a passzív határállapotnál 

elegendő a földnyomás 50 %-ához tartozó elmozdulásokat vizsgálni, gyorsítva ezzel a 

számítást, kiküszöbölve a konvergencia-problémákat. A 12. táblázat zárójeles része a határérték 

feléhez szükséges értéket jelöli, amely közelítésként kezelhető úgy is, mintha az Eurocode-nál 

alkalmazott DA-2* tervezési módszer szerinti közel 2-szeres globális biztonságot építenénk be 

a ’’passzív oldalon’’ (parciális tényezők: 1,35·1,4=1,89 ~2).  

A passzív földnyomás – vízszintes elmozdulás (ux) diagramokon (55-56. ábra, folytonos 

vonalak) OCR érték növekedésére magasabb erőről indul a számítás, a passzív határállapot 

kialakulásához így egyre kisebb elmozdulás szükséges. Az eredményeket a 15. táblázat foglalja 

össze. 
15. táblázat: Passzív határállapot vizsgálata 

 
()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 

 

laza talaj
va / h   %

Eurocode 7 OCR = 1 OCR = 2 OCR = 4

szerint K 0 =0,535 K 0 =0,7503 K 0 =1,0611

a) 0,4 – 0,5 0,6* 1,6* 2,4*

b) 0,2 0,268 0,294 1,278

szemcsés talaj (φ=28°, c= 0 kPa)
va / h   %A falmozgás jellege    

(aktív hat.áll.)

 

h 

va 

 
 

h va 

 

laza talaj
vp / h   %

Eurocode 7 OCR = 1 OCR = 2 OCR = 4
szerint K 0 =0,535 K 0 =0,7503 K 0 =1,0611

szemcsés talaj (φ=28°, c= 0 kPa)
va / h   %

(1,73%)

(0,59%)

(0,71%)

(0,29%)b)
5 (0,9) – 10 

(1,5) (0,83%)

a)
7 (1,5) – 25 

(4,0) (2,76%)

A falmozgás jellege 
(passzív hat.áll.)

 

h 

vp 

 

h vp 
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Összefoglalva szemcsés talaj esetében OCR növekedésének hatására az aktív határállapotot 

vizsgálva nagyobb határértékeket kaptunk a kiindulásihoz képest, míg a passzív határállapot 

kialakulásához egyre kisebb elmozdulás volt szükséges, mint a normálisan konszolidált 

esetben. Az egyes mozgástípusokat csoportosítva az 55-56. ábra szemlélteti. 

 

 
55. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata szemcsés talajra: a) típusú elmozdulás  

 
56. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata szemcsés talajra: b) típusú elmozdulás  

A futtatásokat elvégeztem átmeneti (φ=20°; c=10 kPa) és kötött talajra (φ=0°; c =40 kPa) is, 

ahol az a) típusú (alsó ponton megtámasztott) elmozdulás esetében a határállapotok nehezen 

rajzolódtak ki, a határértékek megállapítása nehézkesnek bizonyultak. A b) típusú 

(párhuzamosan eltolódó fal) elmozdulás esetében a határértékek megjelenése már 

markánsabban jelentkeztek (58. ábra, 60. ábra). A fajlagos határértékek megadásánál nem 

mindenhol volt lehetőség azonos,- vagy a maximális feszültségi szint kiértékelésére, így az 

egyes eseteket külön jelöléssekkel láttam el (16-17. táblázat).  

A különböző OCR értékekkel végzett számítások alapján az átmeneti és kötött talajoknál 

is azt tapasztaltam, hogy OCR növekedésének hatására az aktív határállapotot vizsgálva egy 
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adott feszültségi szinthez egyre nagyobb elmozdulás, a passzív határállapotot vizsgálva pedig 

egyre kisebb elmozdulás volt szükséges, mint a normálisan konszolidált esetben. 

Megjegyzés: A támszerkezetek tervezésénél, ill. az elmozdulások (főként a munkagödör 

felöli oldalán) kritikus értékének meghatározásánál módosítani szükséges a riasztási szinteket 

túlkonszolidált talajok esetében. 
16. táblázat: Aktív határállapot vizsgálata 

 
*Becsült érték 
()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 
# 200 kPa-hoz tartozó érték esetében 

17. táblázat: Passzív határállapot vizsgálata 

 
*Becsült érték 
** ()-ben a max. fesz. 80 %-hoz tartozó érték esetében 
()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 
 

 
57. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata átmeneti talajra: a) típusú elmozdulás  

 

OCR = 1 OCR = 1,2 OCR = 1,5 OCR = 2,0 OCR = 1 OCR = 1,44 OCR = 2,25 OCR = 4,0
K 0 =0,658 K 0 =0,7208 K 0 =0,8059 K 0 =0,9306 K 0 =1 K 0 =1,2 K 0 =1,5 K 0 =2,0

a) 2,6* 3,6* 5,6* 9,6* 1,1# 2,7# 6,6# 12,6#

b) 2,4 2,6 2,8 3,2 3,6 4,2 5,4 8,0

átmeneti talaj (φ=20°, c= 10 kPa)
va / h   %

kötött talaj (φ=0°, c= 40 kPa)
va / h   %A falmozgás jellege    

(aktív hat.áll.)

 

h 

va 

 
 

h va 

 

OCR = 1 OCR = 1,2 OCR = 1,5 OCR = 2,0 OCR = 1 OCR = 1,44 OCR = 2,25 OCR = 4,0
K 0 =0,658 K 0 =0,7208 K 0 =0,8059 K 0 =0,9306 K 0 =1 K 0 =1,2 K 0 =1,5 K 0 =2,0

va / h   %
átmeneti talaj (φ=20°, c= 10 kPa)

va / h   %

(1,6)

(0,8)

3,8*

(0,4**) 3,6

(1,2)

kötött talaj (φ=0°, c= 40 kPa)

(0,4) 14,0*(2,2)

b) (1,4) (1,3) (1,1)

a) (2,9) (2,6)

(2,4**) 3,6 (1,9**) 3,6 (1,3**) 3,6

A falmozgás jellege 
(passzív hat.áll.)

 

h 

vp 

 

h vp 
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58. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata átmeneti talajra: b) típusú elmozdulás  

 

 
59. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata kötött talajra: a) típusú elmozdulás  

 
60. ábra: Aktív és passzív határállapot vizsgálata kötött talajra: b) típusú elmozdulás  
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6. TÉZIS 
 

Meghatároztam az aktív és a passzív határállapotokhoz szükséges elmozdulásokat 

túlkonszolidált talajokra véges-elemes számítások alapján a 18-21. táblázatok szerint.  

Kimutattam, hogy OCR növekedésének hatására az aktív határállapot kialakulásához 

egyre nagyobb, míg a passzív határállapot kialakulásához egyre kisebb elmozdulás szükséges 

a vizsgálataimban alkalmazott geometria adatok és talajparaméterek mellett. 

 
18. táblázat: Aktív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 

*Becsült érték 
 

19.  táblázat: Passzív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 
()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 

 

 

laza talaj
va / h   %

Eurocode 7 OCR = 1 OCR = 2 OCR = 4

szerint K 0 =0,535 K 0 =0,7503 K 0 =1,0611

a) 0,4 – 0,5 0,6* 1,6* 2,4*

b) 0,2 0,268 0,294 1,278

szemcsés talaj (φ=28°, c= 0 kPa)
va / h   %A falmozgás jellege    

(aktív hat.áll.)

 

h 

va 

 
 

h va 

 

laza talaj
vp / h   %

Eurocode 7 OCR = 1 OCR = 2 OCR = 4
szerint K 0 =0,535 K 0 =0,7503 K 0 =1,0611

szemcsés talaj (φ=28°, c= 0 kPa)
va / h   %

(1,73%)

(0,59%)

(0,71%)

(0,29%)b)
5 (0,9) – 10 

(1,5) (0,83%)

a)
7 (1,5) – 25 

(4,0) (2,76%)

A falmozgás jellege 
(passzív hat.áll.)

 

h 

vp 

 

h vp 
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20.  táblázat: Aktív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 
*Becsült érték 
()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 
# 200 kPa-hoz tartozó érték esetében 
 

21.  táblázat: Passzív határállapothoz tartozó falelmozdulások 

 
*Becsült érték 
** ()-ben a max. fesz. 80 %-hoz tartozó érték esetében 
()-ben a max. fesz. 50 %-hoz tartozó érték esetében 
 

 

A tézishez tartozó publikációk: Józsa, Czap (2014) 

 

 

 

  

OCR = 1 OCR = 1,2 OCR = 1,5 OCR = 2,0 OCR = 1 OCR = 1,44 OCR = 2,25 OCR = 4,0
K 0 =0,658 K 0 =0,7208 K 0 =0,8059 K 0 =0,9306 K 0 =1 K 0 =1,2 K 0 =1,5 K 0 =2,0

a) 2,6* 3,6* 5,6* 9,6* 1,1# 2,7# 6,6# 12,6#

b) 2,4 2,6 2,8 3,2 3,6 4,2 5,4 8,0

átmeneti talaj (φ=20°, c= 10 kPa)
va / h   %

kötött talaj (φ=0°, c= 40 kPa)
va / h   %A falmozgás jellege    

(aktív hat.áll.)

 

h 

va 

 
 

h va 

 

OCR = 1 OCR = 1,2 OCR = 1,5 OCR = 2,0 OCR = 1 OCR = 1,44 OCR = 2,25 OCR = 4,0
K 0 =0,658 K 0 =0,7208 K 0 =0,8059 K 0 =0,9306 K 0 =1 K 0 =1,2 K 0 =1,5 K 0 =2,0

va / h   %
átmeneti talaj (φ=20°, c= 10 kPa)

va / h   %

(1,6)

(0,8)

3,8*

(0,4**) 3,6

(1,2)

kötött talaj (φ=0°, c= 40 kPa)

(0,4) 14,0*(2,2)

b) (1,4) (1,3) (1,1)

a) (2,9) (2,6)

(2,4**) 3,6 (1,9**) 3,6 (1,3**) 3,6

A falmozgás jellege 
(passzív hat.áll.)

 

h 

vp 

 

h vp 
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10. Eredmények alkalmazhatósága 

Helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok feldolgozásával megállapítottam a 4-es metró vonalán 

található egyes állomások területeire jellemző alakváltozási modulusok és OCR értékek 

mélységgel való változását, amely segítséget nyújt a mély munkagödrök tervezésénél és 

kivitelezésénél, valamint közelítő összefüggéseket adtam meg vegyes talajkörnyezetben a 

CPTu szondázás általi OCR érték meghatározására. 

Számítógépes futtatásokat végeztem aktív és passzív határállapotokra vonatkozóan, 

ahol meghatároztam a lehetséges fajlagos elmozdulás-értékeket túlkonszolidált talaj esetére, 

ezáltal a munkagödrök elmozdulásainak várt értékei, riasztási szintjei könnyebben tervezhetőek 

túlkonszolidált talajkörnyezetben. 

Kutatásom eredményeképpen kapott új tudományos eredmények lehetővé teszik a 

támszerkezetek és talaj kölcsönhatásának vizsgálatát, ezáltal gazdaságosabb, pontosabb 

tervezés és kivitelezés érhető el. 

11. Jövőbeli kutatási javaslat  

Kutatási eredményeim alapján alábbi kutatási irányokat javaslom, amelyek új tudományos 

eredményeket adhatnak: 

- Túlkonszolidáltság hatásának további vizsgálata a támfalak elmozdulására, 

alakváltozására és a talaj határállapotaira. 

- CPTu szondázások további vizsgálata OCR értékének meghatározására, 

laboratóriumi,- és in-situ vizsgálatokkal való összehasonlítása. 

- Drénezetlen nyírószilárdság és OCR kapcsolatának vizsgálata hazai talajokra 

vonatkozóan. 

- Túlkonszolidáltság értékének, valamint eredetének meghatározása Magyarország 

területén. 

- A túlkonszolidáltsági típusok további szétválasztására vonatkozó vizsgálatok. 
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