
 
FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZABÓ IMRE, 

GEOTECHNIKA

10   



 

X. RÉSFALAK

1. BEVEZETÉS

A résfalak alkalmazása az 1960-as évektől indult rohamos fejlődésnek. A résfal a rés (függőleges árok) kitöltésével
létrehozott függőleges, folytonos vagy szakaszos szerkezet, olyan építmény, amely teherviselési, vízzárási,
munkagödör-határolási vagy egyéb műszaki célokat szolgálhat.

A résfalak alkalmazási területei:

Földmegtámasztó szerkezetként, falként elsősorban akkor, ha
 

Az ideiglenes munkagödör határolás a meglévő épület mellé kerül és vízzárás is szükséges.
 
A résfal a felszín alatti szerkezet (aluljáró, alagút, mélygarázs) végleges oldalfala is lesz.
 

Lejtők stabilizálása, partfal (ritkábban).
 
Alapozási szerkezetként való alkalmazása annál indokoltabb, minél nehezebbek a beépítési körülmények (rossz
altalaj és kedvezőtlen talajvízviszonyok). Előtérbe kerül az alkalmazásuk, ha a résfalat nemcsak az építmény terheit
viselő alapként, hanem az építmény alatti teret kihasználandó, térhatároló, teherviselő támszerkezetként is fel
kívánjuk használni.
 
Vízzáró, tömítő falként történő alkalmazás, elsősorban a környezetvédelem területén a szennyezett területek
környezettől való elszigetelésére, a szennyezés tovaterjedésének a megakadályozására, valamint utólagos
vízzárásra, szivárgás megakadályozására (pl. gátak, töltések).

A módszer előnyei:

Elvileg bármilyen altalajban és - a talajvíz jelenlététől függetlenül - jelentős mélységben elkészíthető.
 
A résfal egyidejűleg tölthet be munkagödör-határolási, vízzárási és teherviselési feladatokat. Mindezek egyetlen
szerkezettel, egy építési ütemben valósulnak meg, így idő- és költségmegtakarítást jelentenek.
 
Minden egyes munkaciklus gépesíthető, az élőmunka-ráfordítás minimális, és nagy teljesítmény érhető el.
 
Belterületi beépítés esetén, foghíjbeépítésnél, a teljes építési helyszín kihasználható, mivel a résfalak a
telekhatárokra építhetők, kivitelezhetők.
 
Alaprajzi elrendezésük sokféleképpen variálható, ezért teherbírás szempontjából is kiváló tulajdonságokkal
rendelkeznek. Megfelelő méretek, ill. alaprajz esetében önmagukban, megtámasztás, kihorgonyzás nélkül is
állékonyak.
 
Mélysége rugalmasan variálható az adott műtárgyon belül is, így a változó terhelés igényét, a változékony földtani
felépítést is követni lehet.
 
A résfal készítése a környező földtömegben nem okoz rázkódást, vibrációt.
 
A réselést nem kell megelőznie nagyobb szabású földmunkának.

Kétségtelen hátrányuk, hogy költséges módszerről van szó, alkalmazásuk akkor előnyös és gazdaságos, ha több
feladatot is ellát (lásd fent). Nagy felvonulási területet igényel, a bentonitos zagy hulladéknak minősül (különösen
szennyezett területen történő kivitelezésnél), ártalmatlanításáról gondoskodni kell. Hatással van a felszín alatti víz
áramlására és nagyméretű (hosszúságú) falak esetében (pl. metró) az áramlási kép megváltoztatása káros
következményekkel (is) járhat.

2. TEHERHORDÓ RÉSFALAK

A réselés technológiai lépéseit a 10.1. ábra mutatja be (lásd még 10.1.-10.2. animációk).



10.1.  ábra:  A réselés technológiai  lépései

 10.1. ANIMÁCIÓ

   

10.1.  animáció:  Résfalkészítés 1. [i]

 10.2. ANIMÁCIÓ




   

10.2.  animáció:  Résfalkészítés 2. [ii ]

A kialakítás lépései:

Résvezető gerenda elkészítése, amely meghatározza a rés irányát, megvezeti a réselőszerszámot, és a rés felső
részének az állékonyságát biztosítja.
 
Két fogással elkészítik egy réstábla két szélét (10.1. videó).
 
A két fogás között megmaradó földmag kitermelése,  átharapás. Ezzel elkészült egy réstábla.
 
Az armatúra elhelyezése,  majd a réstábla kibetonozása,  a résiszap folyamatos kiszorítása mellett.
 
Az elkészült réstáblák közti földmag kitermelése.
 
Ezeknek az armatúrával való ellátása, és kibetonozása;  ezzel elkészült a folytonos rés (10.2. és 10.3. videók).

 10.1. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

10.1.  videó: Réskialakítás [iii]

 10.2. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

10.2.  videó: Szakaszolás, armatúra behelyezés [iv]

 10.3. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

10.3.  videó: Betonozás,  megtámasztás [v]


http://www.youtube.com/v/cT3pYt_NPIc?fs=1&hl=hu_HU&rel=0
http://www.youtube.com/v/qKGon9bvu64?fs=1&hl=hu_HU&rel=0
http://www.youtube.com/v/WxNN87zPJ1o?fs=1&hl=hu_HU&rel=0


A résvezető gerendák a leendő résfal két oldalán, a falszélességnek megfelelő távolságban készített vasbeton falak,
amelyek 1-2 m mélységig nyúlnak le. A résvezető gerenda szerepe: kijelöli a résfal helyét, függőlegesen megvezeti a
réselőgépet, megtámasztja azt, valamint a felső talajzónát, amelynek az állékonyságát a bentonitos résiszap még nem
biztosítja, a szakaszolópanel rögzítéséhez támaszul szolgál, és rendezett felszínt biztosít. Keresztmetszetük téglalap,
esetleg álló vagy fordított L betű (10.2. ábra).

10.2.  ábra:  A résvezető gerenda kialakítása

A rés kiemelése

A rés kialakítása speciális célgépekkel történik. Ma már igen sokféle réselő berendezés van forgalomban, amelyek
egyrészt abban különböznek, hogy (a haránttolandó rétegek tulajdonságaihoz igazodva) miként fejtik, aprózzák a talajt,
másrészt, hogy miként távolítják el a felaprózott törmeléket. A réselőgépeket a talajkiemelés és eltávolítás
szempontjából két csoportba sorolhatjuk: [vi]

a markológépek (10.3. ábra) ciklikus üzeműek (leengedés - harapás - kiemelés - ürítés gépkocsira), merev (ún.
Kelly-) rúdon mozognak (10.4. videó) vagy kötélen függnek, hidraulikus vagy mechanikus (köteles) erőátvitellel
dolgoznak (lásd 10.1. videó). Alkalmazásuk max. 30 méterig gazdaságos.
 
a folyadékszállítású berendezések (10.4. ábra) folyamatos üzemmódúak (talajparitás - zagykiszivattyúzás -
ülepítés (10.5. ábra), egyes típusaiknál függőleges tengelyre szerelt fogak, fúrófejek, másokon vízszintes tengelyű
marótárcsák forogva aprítják a talajt. A marótárcsás az egyetlen olyan réselési mód, amellyel a függőleges irányú
eltéréseket valós időben lehet mérni, és ezzel együtt korrigálni. Alkalmazásuk költségesebb, 25 méternél nagyobb
mélységtől lehet gazdaságos.



10.3.  ábra:  A réskészítéshez használt  markológép típusok

 10.4. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

10.4.  videó: Résfalépítés (Kelly,  Bologna) [vii ]

10.4.  ábra:  Marótárcsás réselőgépek

http://www.youtube.com/v/jT8KHhfHlEU?fs=1&hl=hu_HU&rel=0


10.5.  ábra:  A marótárcsás (Hydrofräser)  folyadékszállítású réselőgép

A bentonitos résiszap

A réselt fal készítésének sajátos, mással nem helyettesíthető alapanyaga a bentonitos résiszap, ami biztosítja a
résállékonyságát. A résiszap diszpergált bentonit és víz keveréke ("szuszpenziója"). Nagyon lényeges tulajdonsága
a tixotróp viselkedés, nyugalomban megdermed, azonban rázás, keverés hatására ismét folyadékszerű lesz a
viselkedése, miközben a térfogata állandó. Ez a változás akárhányszor megismétlődhet. A tixotrópia teszi lehetővé,
hogy a vízben diszpergált bentonit nem ülepedik ki, vagyis a szuszpenzió stabil, ill. térfogatsúlya időben
állandó. Elsősorban a Na-bentonitok alkalmasak a résiszap anyagául az uralkodó Na-montmorillonit agyagásvány
nagy duzzadóképessége miatt. Az előírt résbe kerülő szuszpenzió azonnal elkezd kiszivárogni, és eközben a földfal
felületén, ill. ennek közelében néhány mm vastag vízzáró film, kéreg alakul ki, amely azután megakadályozza a
további folyadékveszteséget. Erre a vízzáró kéregre támaszkodik a résiszap, és ha felszínét megfelelő szinten tartják,
akkor képes ellensúlyozni a kívülről befelé irányuló föld- és víznyomást. Ehhez az kell, hogy a benne uralkodó
hidrosztatikus nyomás bármely mélységben nagyobb - vagy legalábbis ugyanakkora - legyen, mint a
földnyomás és külső víznyomás összege. A résiszap térfogatsűrűsége 1,03-1,12 g/cm3, jellemzően 1,10 g/cm3. A
résiszapok duzzadóképessége, viszkozitása polimerekkel növelhető, alkalmazásuk terjedőben van.

A szakaszolás

A markológéppel készített réseket a betonozás előtt szakaszolni kell, hogy a szélein a táblák között megfelelő
kapcsolat jöhessen létre. Csak abban az esetben építhető összefüggő vízzáró és teherviselő résfal, ha az egyes táblák
csatlakozása szakaszolóelemekkel megoldott. A hagyományos megoldás a szakaszolócsövek beállítása, melyeket a
beton kötésének kezdetén egy speciális géppel kiszakítanak. Újabban acélpallókat helyeznek a fal végébe (lásd 10.2.
videó), melyekhez esetleg merőleges fugaszalag is csatlakozik a vízzárás növelésére. A pallókat a közbenső tábla
készítésekor a réselőgép lefejti  a megszilárdult tábláról. A szakaszolócsövek átmérője mindig azonos a
markolósziromnak a krokodilfogak síkjában mért szélességével. A marótárcsás réselő berendezések esetében nincs
szükség szakaszolócsőre, mert a gép le tudja marni a megszilárdult tábláról is a talajt. A csak vízzárásra szolgáló
falakat (lásd később) pedig szakaszolás nélkül is építik.

A vasszerelés

A réselt falakba általában (ha teherbíró és hajlított a fal) acélbetéteket is elhelyeznek. A rácsszerűen összeszerelt és
átlós betétekkel merevített "acélkosarakat" rendszerint egy összefüggő darabban daruval emelik be a résbe (10.6.
ábra).



 

10.6.  ábra:  A vasalás beépítése résfalaknál

A betonozás

A réselés befejeztével, de legkésőbb 6 óra múlva kell megkezdeni a rés bebetonozását. Előzőleg ki kell tisztítani a rés
alját, és meg kell győződni róla, hogy nincs-e ott a falból véletlenül leomlott laza törmelék. A betonozás
betonozótölcsérrel történik, alulról felfelé a víz alatti betonozás szabályai szerint (a csőnek mindenkor a betonfelszín
alatt kell lennie), miközben a zagy kiszorul a résből (10.7. ábra).

10.7.  ábra:  A rés kibetonozása

Ha a teherbírás mellett a vízzáróság is feltétel, akkor vízzáróan kapcsolható, előregyártott táblák is szóba jöhetnek,
és ezek kapcsolatának vízzáróságát utólagos injektálással érik el (10.8. ábra). A vízzáróság javítható a
munkahézagba betett gumiprofillal is, ez a megoldás 15-20 méter mélységig használható. Szennyezett területek
körbezárására, izolálására ún. kombinált résfalat építenek, de ott teherbírás általában nem feltétel (lásd később), így
a résfal anyaga, szerkezete különbözik az eddigiekben leírtaktól.

A betontáblák tetején a zaggyal keveredett betont le kell vésni és a táblák együttdolgozását is biztosító fejgerendát
kell készíteni.



10.8.  ábra:  Résfalak vízzáró csatlakoztatása

3. VÍZZÁRÓ, tömítő FALAK

A résfalak alkalmazásának egy speciális, de az elmúlt két évtizedben rohamosan fejlődő területe a szennyezett
területek körbezárása, izolálása. Sok esetben a szennyezett terület kármentesítésének, a szennyezés
továbbterjedésének a leggazdaságosabb, a legkevésbé kockázatos megoldása a körbezárás. Alkalmazásának a
feltétele, hogy gazdaságos, technológiailag kivitelezhető mélységben legyen egy olyan vízzáró réteg, amibe a résfal
beköthető. A körbezárással és alsó bekötéssel gyakorlatilag egy önálló vízgazdálkodású tömböt hozunk létre (10.9.
ábra).

10.9.  ábra:  A Gerolsheim-i (Rajna-Pfalz)  veszélyeshulladék-lerakó résfalas körbezárása



A vízzáró tömítőfalak másik jelentős alkalmazási területe a gátakon, töltéseken való átszivárgás megakadályozása.

A két alkalmazás technológiájában nem tér egymástól, csupán a résfal anyagának megválasztásánál kell figyelembe
venni, hogy a szennyezőanyagok hatással vannak a résfal anyagának a vízzáróságára, szennyezőanyag-visszatartó
képességére (általában rontják azt), ezért a szennyezőanyagnak és a résfal anyagának kompatibilisnek
(összeférhetőnek) kell lennie.

A vízzáró tömítőfalak két típusa terjedt el:

hagyományos kialakítású résfal;
 
keskeny résfal (függönyfal).

Hagyományos kialakítású vízzáró résfalak

Ezen típusú vízzáró falak kialakítása hasonló a korábbiakban ismertetett beton/vasbeton résfalakéval, a különbség a
réskitöltő anyagban van. Tekintettel arra, hogy itt a cél a vízzárás illetve a szennyezőanyag visszatartás, a
réskitöltéshez egy szilárdulóképes, agyagásványban (nagy Na-montmorillonit tartalmú bentonit) gazdag, duzzadóképes
anyagot használnak. A kialakítása lehet egyfázisú és kétfázisú.

Az egyfázisú tömítőfalak kilakítása egy lépcsőben történik, a réskitöltő anyag önszilárduló Na-bentonit -_cement -
víz keveréke,  átlagos térfogatsűrűsége 1,25 g/cm3.  Előnye a gyorsabb kivitelezés és gazdaságosabb. Hátránya az
önszilárdulásból adódó időbeli korlát a kivitelezésnél és a kisebb szilárdság
 
 A kétfázisú tömítőfalak kiemelése bentonitos zagy védelmében történik és a rés kialakítása után a résiszapot,
éppúgy mint a hagyományos résfalaknál a betonozáskor, lecserélik a vízzárást, szennyezőanyag visszatartást
biztosító anyagra, ami Na-bentonit -_cement - ásványi töltőanyag (pl. mészkőliszt) - víz keveréke,  átlagos
térfogatsűrűsége 1,80 g/cm3. Szilárdsága többszöröse az egyfázisú falénak.

Önmagában az egy- ill. kétfázisú tömítőfal csak vízzárásra alkalmas, amire egyszerűbb és olcsóbb megoldások is
léteznek. A környezetvédelmi alkalmazásuknál a cél többnyire a szennyezőanyag visszatartás, ezért a réskitöltő
ásványi anyagú tömítőmasszát kombinálják egy mesterséges anyagú elemmel, a geomembránnal (régebben acél
szádpallókkal), amit kombinált résfalaknak nevezünk (10.10 és 10.11. ábrák, 10.5. videó). A kivitelezésük
gyakorlatilag megegyezik a hagyományos résfalakéval, a vasalás helyett itt a geomembrán lemez kerül a résbe, beton
helyett értelemszerűen a már említett tömítőmassza. Ezzel a megoldással gyakorlatilag teljes szigetelés érhető el,
amennyiben a geomembrán lemezek csatlakoztatása is kifogástalan.

10.10.  ábra:  A ZÜBLIN-rendszerű kombinált vízzáró fal építési menete

 10.5. VIDEÓ



10.5.  videó: Résfalépítés (Züblin, kombinált) [viii]

10.11.  ábra:  A kombinált résfalak építése, a  lemezek vízzáró csatlakoztatása

Keskeny résfal, függönyfal

A keskeny résfal előállításához a kívánt helyen I profilú acélgerendát vagy szárnyas végű csövet vibrálnak a talajba. A
gerendához egy, a végén fúvókával ellátott csővezeték van erősítve. A megkívánt mélységet elérve a gerenda
visszahúzásával egyidejűleg, nagy nyomással bepréselik a tömítőiszap szuszpenziót, ami a rendelkezésre álló teret




kitölti (10.6. és 10.7. videók, 10.12. ábra). A tömítőiszap szuszpenzió bejuttatása történhet már a gerenda lejuttatása
és kihúzása során is. A teljes kihúzás és térkitöltés után a tartó berendezés a következő helyre áll át, és megfelelő
átfedéssel ismételten lejuttatja a gerendát. Az előzőekben leírt műveletet ismételve összefüggő vízzáró fal alakítható ki.

 10.6. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

10.6.  videó: Résfalépítés (keskeny) [ix]

 10.7. VIDEÓ

10.7.  videó: Résfalépítés (keskeny,  Keller)  [x]

http://www.youtube.com/v/E1pY_dy8fp0?fs=1&hl=hu_HU&rel=0



10.12.  ábra:  A keskeny résfal  kialakítása és alkalmazásai

Vízzáró keskeny résfal kialakítható az ún. jet grouting technnológiával is (lásd később), amikor a rudazat
visszahúzásakor azt nem forgatják, és így egymásba metsző lamellákból kialakítható a keskeny résfal.

4. FELADATOK

FELADATOK 10. LECKE

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Állítsa sorrendbe a résfal kialakítás lépéseit! 
 A kitöltéshez kattintson először az adott számra, majd a beszúrás helyére.

 3., 1., 5., 2., 4.

1.  A két fogás között megmaradó földmag

kitermelése, átharapás. 

2.  Az elkészült réstáblák közti földmag kitermelése,

majd armatúrával való ellátása, és kibetonozása. 

3.  Az armatúra elhelyezése, majd a réstábla

kibetonozása, a résiszap folyamatos kiszorítása mellett. 

4.  A résvezető gerenda elkészítése. 

5.  Két fogással egy réstábla két szélének az

elkészítése. 

 Egészítse ki a következő mondatokat! 

6. A réselt fal készítésének sajátos, mással nem helyettesíthető alapanyaga a 

 résiszap, ami biztosítja a résállékonyságát. 

 

A bentonitos résiszap nagyon lényeges tulajdonsága a  viselkedés,

nyugalomban megdermed, azonban rázás, keverés hatására ismét  lesz a

viselkedése, miközben a térfogata  .  

 



 Miről szól a meghatározás? Válassza ki a helyes megoldást! 

10. Kijelöli a résfal helyét, függőlegesen megvezeti a réselőgépet,
megtámasztja azt, valamint a felső talajzónát.
 

 
 

résiszap
 

résvezető gerenda
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    [ix] http://www.youtube.com/watch?v=E1pY_dy8fp0

    [x] Szabó I.  felvétele
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