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Jet grouting munkák 
a Kaposvári Városháza zárt udvarában

Kaposvár Megyei Jogú Város az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül 1,1 milliárd forint uniós támogatás mel-
lett valósítja meg a Városközpont funkcióbővítő rehabilitációját. A projekt fő célja a belváros gazdaságának és vendég-
forgalmának élénkítése. 

Ennek elősegítése érdekében a sétálóövezeti 

részben az üzletek és vendéglátó egységek tera-

szosítását és új kiskereskedelmi- és szolgáltató 

jellegű üzletek kialakítását végezték. A gyalogos forga-

lom növekedését ösztönző, korszerű parkolási lehető-

ségek biztosítása, közösségi terek, belvárosi hangulatú 

köztéri elemek megújítása, a belváros kulturális életé-

nek élénkítése is a projekt céljai közé tartozik.

A Városháza zárt udvarába a rekonstrukció I. ütemé-

ben kétszintes mélyparkoló készült a korábbi udvarszint 

lemélyítésével. A parkoló alsó szintjén 15 közhasznú, a 

felső szintjén 13, a Városháza dolgozói részére kialakí-

tott parkolóhellyel. Az alsó szintről a rámpán lehet fel-

jutni a felső szintre. A parkoló alsó szintje a Városház 

utca felől közelíthető meg. A belső udvarból az alsó 

parkoló szinten egy forgalmi sáv szélességű összekö-

tő folyosó épül a Teleki utcáig, majd ez alatt egy kisebb 

parkoló egység jött létre 8 parkolóhellyel. A Teleki utcai 

parkoló részen át lehet behajtani a Fő u. 2. sz. épület 

alsó parkoló szintjére, melynek alsó szintjén 9, a felső 

szintjén 10 parkoló helyet alakítottak ki.

Alapsík-mélyítési – jet grouting munkák

A Városháza alapsík mélyítési munkáira azért volt 

szükség, mivel a parkolók és átjáró építésekor a földki-

emelés síkja mindenhol az épület meglévő alapozási 

síkjai alatt volt 1-3 méterrel. Az épület pincetömbjé-

nek kiemeléséhez szükséges alapsík mélyítési mun-

káihoz szükséges tervezési és kivitelezési munkákra, 

a cég a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt-től, mint 

Fővállalkozótól kapott megbízást. Itt jegyeznénk meg 

azt az érdekes párhuzamot, hogy a Városháza 1902-

1904-ig tartó építését szintén zalaegerszegi vállalko-

zók végezték. Az építész és statikus kiviteli terveket 

Kárpáti Kálmán készítette.

Az alapsík mélyítési munkákat jet grouting technológia 

alkalmazásával oldották meg. A talajmechanikai vizs-

gálatok szerint iszapos homokliszt talajban kellett a jet 

grouting oszlopokat készíteni, így az úgynevezett két-

fázisú levegős módszert alkalmazták. Ennek lényege, 

hogy a talaj felaprózódását és cementálását levegőbu-

rokkal segített cementhabarcs nagy energiájú kilövel-
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lése végzi. (Az úgynevezett egyfázisú rendszer a talaj 

felaprózódását és cementálását levegőburok nélkül 

csak cementlével végzi.) A kétfázisú módszer előnye 

az egyfázisúval szemben, hogy nagyobb oszlopátmé-

rő érhető el vele és az oszlopkészítés során fajlagosan 

kevesebb meddő keletkezik. Hátránya a valamivel költ-

ségesebb fúrószerszámok és üzemeltetés. A tényleges 

munka megkezdése előtt jet grouting próbaoszlopo-

kat készítettek, melynek célja az alkalmazott oszlop-

készítési paraméterek előzetes ellenőrzése, melyek 

szükség szerinti módosításával változtatni lehet az osz-

lopok átmérőjét és a szilárdságát.

A jet grouting munkák gondos előkészítésének 

elengedhetetlen része a csatlakozó épületek vízszin-

tes és függőleges mozgásának folyamatos megfigye-

lése, monitorozása. A kivitelezés megkezdése előtt a 

csatlakozó falakba süllyedésmérő csapokat, pontokat 

helyeztek el, majd elvégezték a „nullmérést”. Ezután, 

a kivitelezési munkákkal párhuzamosan a bemért 

pontokat heti két alkalommal vizsgálták. A mérések 

kiértékelése során jól kontrolállható a kivitelezés szak-

szerűsége és az esetleges előre nem várt problémákról 

is előbb értesülnek, mint ha csak a „szemükre” hagyat-

koznának. A tervezéskor 10 mm-es épületmozgások-

kal kalkuláltak, ezzel szemben a belső udvarban csak 

2-6 mm, az átjáróban 4-6 mm és a Teleki utcai oldalon 

is csak 4-8 mm-es süllyedést mértek.

A jet grouting oszlopok készítését szakaszosan 

végezték az elkerülhetetlen süllyedések korlátozásá-

nak érdekében. Egy adott napon a falak alatt csak 

minden hetedik oszlop, míg az átjáróban a pillérek 

alatt naponta maximum egy oszlop készülhetett el. 

Itt a pillérek jetelése előtt a pillérekre támaszkodó 
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gerendákat alátámasztották csökkentve a terheket –

, elkerülve így annak lehetőségét, hogy a friss, még 

meg nem szilárdult jet oszlopokban „elsüllyednek” a 

pillérek. Az oszlopkészítés után befejező munkaként 

a belső udvarban, az átjáróban és a Teleki u-i oldalon 

a faláttöréssel és földkiemeléssel párhuzamosan az 

alapfalak síkjába vésték a jet oszlopokat.

Hazánkban és a világon is az alapsík-mélyítési mun-

káknál a jet grouting technológia az egyik leggyakrab-

ban használt módszer. Az eljárás megfelelő műszaki 

háttérrel és szakmai ismeretekkel biztosítja, hogy az 

alapozási sík alá történő földkiemelések során az alta-

laj lehető legkisebb megbontásával biztosítsuk a meg-

lévő, illetve szomszédos épületek állékonyságát.1

4

5 6

1.  Az alapsík mélyítési munkákat jet 
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