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XI. TÁMSZERKEZETEK

1. BEVEZETÉS

A közművek, az alapok, a felszín alatti nagyobb létesítmények, a partfalak és a földművek építésekor sok esetben kell
tereplépcsőket, függőleges (vagy közel függőleges) földfalakat kialakítani. Ezeket valamilyen szerkezettel meg kell
támasztani. Ha a talaj szilárdsága által megengedett rézsűhajlásnál meredekebb határolás kell, akkor szükség van a
fellépő földnyomások felvételére képes támasztó szerkezetre.

A támszerkezetek funkciója többféle lehet: [i]

a munkateret (árkot, gödröt) határoló szerkezetet ideiglenesen, segédszerkezetként készítik, később, a felszín
alatti munkatér visszatöltésekor elbontják őket,
 
végleges építmények felszín alatti oldalfalaként funkcionálnak, pl. mélygarázsok, aluljárók, alagutak esetében,
 
a földműveket, természetes lejtőket stabilizáló önálló szerkezetek,  ilyenek pl. a támfalak, a partfalak, stb.

Előnyös, ha egy szerkezet több célt is teljesít, gyakori pl. a széles munkaterek olyan szerkezettel való határolása,
melyek a végleges szerkezet oldalfalát (sőt a szélső falak alapját) is képezik.

A szerkezetek egyensúlyát biztosíthatja

 a belső megtámasztás (dúcolatok),
 
 a szerkezet alsó részének befogása az altalajba (befogott szerkezetek),
 
 a szerkezet saját vagy a környezetükből bevont földtömeg súlya (támfalak),
 
 hátrahorgonyzás a megtámasztandó földtömeg mögé (horgonyzott szerkezetek)

Sok esetben e megoldások kombinációja adja az optimumot, gyakoriak pl. a befogott és hátrahorgonyzott
szerkezetek.

2. DÚCOLÁSOK

Keskeny munkagödrök dúcolása

A dúcolás az alapgödör vagy keskeny munkagödör függőleges földfalainak megtámasztása. A föld nyomása
pallókra, az ezekre merőleges hevederekre és végül a hevedereket megtámasztó dúcok rendszerére nehezedik.
Fontos elemei még a dúcolási rendszernek az ékek, amelyek az egész szerkezet merevségét, ezáltal a biztonságos
megtámasztást biztosítják.

Dúcolni kell ha a munkagödör rézsűs kialakításához nincs elég hely, vagy ha a rézsűs munkagödör kialakítása
feleslegesen nagy földmunkát igényelne, továbbá minden olyan helyen, ahol a földfalak beomlása kárt, vagy balesetet
okozhat.

A dúcolás rendszerét két tényező határozza meg:

hogyan helyezhetők el a pallók;
 
hogyan támaszthatók meg a pallók, illetve hevederek.

A dúcolás szükségességére és milyenségére a támpontot a szabadon álló földfal magasságának az értéke (ho) ad.

Ha h0 értéke közel zérus, előrevert pallózás alkalmazandó. A hevederek mögött függőleges pallókat (többnyire acél
anyagút) vernek a talajba, és csak utána szedik ki a talajt. Mielőtt a pallók végét elérnénk, új megtámasztó hevedert
kell beiktatni és a pallókat tovább verni.
 
Ha a h0 érték nem nagyobb 50 cm-nél, vízszintes pallózás a célszerű, így egyszerre 2-3 pallószélességnek
megfelelő mélységben tudják a talajt kiemelni (11.1. ábra).
 
Ha ho  érték ennél is több, és a munkagödör egyszerre kiemelhető egyszerű állított függőleges pallózás is



megfelelő (11.2. ábra).
 
Ha a munkagödör egy lépcsőben nem emelhető ki, akkor a pallózást utánhajtással készítik el, ami lehet vízszintes
utánhajtott pallózás,  ill. függőleges utánhajtott pallózás (11.3. ábra). Függőleges utánhajtott pallózás során
először kiássák a gödröt mélységéig, beállítják a pallókat függőlegesen, majd megtámasztják őket. Ezután tovább
mélyítik újabb mélységig, majd éklazítás után a pallókat leverik a gödör aljáig. 3 m-nél nagyobb mélység esetén
lépcsőzés szükséges. Vízszintes utánhajtott pallózás esetében kiemelik a gödröt mélységig, majd elhelyezik a
vízszintes pallókat, megtámasztják őket függőleges hevederekkel, és ezeket kidúcolják. Az így elkészített
megtámasztás védelme mellett tovább mélyíthető a gödör ismét mélységgel. Ezután újabb vízszintes pallókat
helyeznek az előzőek alá, s a már kitámasztott hevederek mellé újabb függőleges hevedereket helyeznek el,
amelyek az összes pallót megtámasztják. Ezt követően az előző hevedereket kiveszik. A vízszintes pallózás előnye,
hogy a pallók hossza nincs korlátozva, az elhelyezés során nem rongálódik (nem verik). Hátránya viszont, hogy a
talajvízszint alatt nehezebb a munka, mint a függőleges pallók esetén.  [ii ]
 
Kemény, nem omlós talajban hézagos, biztonsági pallózás elegendő.

11.1.  ábra:  Vízszintes állított pallózás függőleges hevederekkel

11.2.  ábra:  Függőleges állított pallózás vízszintes hevederekkel



11.3.  ábra:  Utánhajtott pallózás

11.4.  ábra:  Hézagos pallózás

Újabban hazánkban is előtérbe kerültek a különböző előregyártott dúctáblák, melyek főként merevített
acéllemezekből készülnek. Az oldalfal esetleg fapalló, de többnyire inkább acéllemez. Általában sarokmerev a dúc-
heveder kapcsolat, míg a táblák illesztését hornyos szélek biztosítják (11.5. ábra).



11.5.  ábra:  Előregyártott  dúctáblák

Széles munkagödör megtámasztása

A 3 méternél szélesebb munkagödör esetében már számolni kell a dúcok kihajlásával, ezért a dúcokat minden
irányban kimerevítve kell elhelyezni (11.6. ábra). Nagy szélesség esetében, ha elegendő hely áll rendelkezésre,
akkor ferde megtámasztás alkalmazható.  [iii]

11.6.  ábra:  Széles munkagödör megtámasztása

A berlini(Siemens) rendszerű dúcolás

Széles munkagödörben általában nincs mód a dúcolat előbbihez hasonló belső megtámasztására, a támszerkezetet
hátra kell horgonyozni, ill. be kell fogni, s ennek ez az egyik alapmódszere (11.7. ábra).



A földkiemelés előtt 1,5-2,5 méter távolságban acél I (esetleg párban U) gerendákat vernek le a kiemelendő
munkagödör határfalának, amelyek közé, a földkiemeléssel lépést tartva, előre leszabott vízszintes pallókat
csúsztatnak be és ékeléssel támasztanak ki. Így a pallók a földnyomásokat a tartókra hárítva megtámasztják a
földfalat, a tartók egyensúlyát a gödör alatti befogás és szükség esetén hátrahorgonyzás (esetleg belső kitámasztás)
biztosítja.

Alkalmazása akkor célszerű, ha:

5-10 m mély a gödör,
 
nincs talajvíz,
 
legalább 1 m-ig állékony a talaj.

11.7.  ábra:  A berlini  rendszerű dúcolás

A dúcolatok méretezése

A dúcolatra ható földnyomás nagyságát befolyásolja:

 dúcolás beépítésének módja és sorrendje;
 
 ékek megfeszítésének mértéke;
 
 dúcolás anyaga;
 
 talaj rétegzettsége és minősége;
 
 földkiemelés és dúcelhelyezés közti időtartam.

Ezért elméleti úton alig számítható, a földnyomás értéke az aktív és a passzív földnyomás között változhat. A
méretezéshez figyelembe veendő nyomás a mérésekre alapozott összefüggésekkel számítható. A pallókra ható
nyomásábrát egyenletesen megoszló terhelésként vesszük fel, amelynek az intenzitása olyan nagy, hogy minden
lehetséges nyomáseloszlást magába foglal (11.8. ábra).



11.8.  ábra:  A dúcnyomás számítása [iv]

Szemcsés talaj esetében a dúcnyomás az alábbi összefüggésekkel számítható, ahol "k" a talaj tömörségétől függő
tényező:

Kötött talaj esetében az alábbi két érték közül a nagyobb tekintendő mértékadó dúcnyomásnak.

Az összefüggésekben q a felszíni terhelés.

3. SZÁDFALAK

A munkagödrök, alapgödrök körülzárásának fontos eszközei a szádfalak. A szádfal a talajba vert, egymáshoz vízzáró
hornyokkal, kapcsolódó többnyire acél anyagú szádpallókból álló fal. Néha használnak még fa, vagy vasbeton pallókat
is, és új fejlesztés a műanyag (PVC) anyagú szádfal, a Geoflex. Az acél pallók többnyire - a nagyobb inercia miatt -
hullámvonal alakúak (11.9. ábra).



11.9.  ábra:  A legismertebb szádpalló típusok

A szádfalak lejuttatásához általában hidraulikus (11.1. videó) vagy Diesel (11.2. videó) üzemű verőeszközöket
használnak, szemcsés talajban a vibrátor hatékonyabb lehet. A vibrátort daruval emelik a kívánt magasságba és
illesztik a vibrálandó szádfalra. A zajcsökkentés érdekében 1975-ben jelent meg az első sajtolással dolgozó módszer
(11.3. videó), amivel ma már - talajtól függően - akár 15 méter mélységig is le tudják juttatni a pallót (11.10. ábra).
Előnye a kisebb környezeti zajterhelés.

 11.1. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

11.1.  videó: Szádfal vibrálás hidraulikus verőeszközzel [v]

 11.2. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

11.2.  videó: Szádfal vibrálás Diesel üzemű verőeszközzel [vi]

 11.3. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

11.3.  videó: Szádfal sajtolás [vii ]

http://www.youtube.com/v/GIzirOnYQdg?fs=1&hl=hu_HU&rel=0
http://www.youtube.com/v/q-4ym9Anko0?fs=1&hl=hu_HU&rel=0
http://www.youtube.com/v/exDPobfgi8I?fs=1&hl=hu_HU&rel=0


11.10.  ábra:  A szádpallók lehajtásának a módszerei

A szádfal lehet építőeszköz és építőanyag. Építőeszköz akkor, ha ideiglenes körülzárásra használják, építőanyag
pedig, ha véglegesen beépítve a létesítmény szerkezeti részévé válik (pl. csatornák, folyómedrek oldalsó
megtámasztása).

Munkagödör szádfallal való ideiglenes körülzárása esetén a szádfal megtámasztja a munkagödör függőleges földfalait,
és egyben többé-kevésbé megakadályozza a víz beáramlását, vagyis kettős szerepet tölt be. Ha vízzárásra nincs
szükség, akkor - különösen kisebb munkagödör mélységek esetén - a kevesebb költséggel elkészíthető dúcolás is
megfelel. [viii]

A föld- vagy víztömeget megtámasztó szádfalakra sokszor jelentős nyomás nehezedik. Megkívánjuk, hogy a fal e
nyomásnak kellő biztonsággal ellenálljon, vagyis:

a) helyéről el ne mozduljon;

b) el ne törjön, illetve ne szenvedjen meg nem engedhető alakváltozásokat.

A szádfalat tehát először is megfelelően meg kell támasztani. Ha a szádfalra nehezedő föld- vagy víznyomás nem túl
nagy, akkor elég a falat egy bizonyos mélységig a gödör fenékszintje alá verni. Az ilyen fal szükséges beverési
mélysége körülbelül a megtámasztott föld, illetve víztömeg magasságával egyenlő.

Nagyobb munkagödör mélységek esetén az ilyen konzolszerűen működő falat már igen nagy nyomás veszi igénybe, a
szükséges beverési mélység és a fal vastagsága is jelentős lenne. Ilyenkor gazdaságosabb a felső végén
megtámasztott fal. A megtámasztás lehet dúcolás, vagy kihorgonyzás.

A szádfalak alkalmazási területeire mutat be példákat a (11.11. ábra).



11.11.  ábra:  A szádfalak alkalmazási  területei

4. RÉSFALAK

A résfalak a jegyzet több fejezetéhez (mélyalapok, támszerkezetek) is szorosan kapcsolódnak, ezért ismertetésük a
11. fejezetben  önálló fejezetként található.

5. CÖLÖPFALAK

Egymás mellé, sorban, általában talajhelyettesítéses technológiával, többnyire béléscső védelme melletti  fúrással
kialakított cölöpökből a résfalakhoz hasonló földmegtámasztó szerkezet készíthető, amely sok esetben előnyösebb is
lehet egy résfalas megtámasztásnál. Készítése ugyanis egyszerűbb, kisebb a helyigénye, s a cölöpöző gépek lejtős
terepen is fel tudnak állni. A foghíjbeépítéseknél kevésbé veszélyezteti a meglévő épületek alapjait, mert a cölöpfurat
állékonysága könnyebben biztosítható. Vízzárósági igény esetén viszont a résfalas megoldás kerül előtérbe.
Szokásos cölöpátmérő 50-80 cm.

A cölöpfalak kialakítását, szerkezeti típusait és néhány alkalmazásukat a 11.12. és 11.13. ábrák  mutatják be.

javascript:goToLnk('MFKHT6504SI','10')
javascript:goToLnk('MFKHT6504SI','10')


11.12.  ábra:  Cölöpfalak kialakítása és alkalmazásai  I.

11.13.  ábra:  Cölöpfalak kialakítása és alkalmazásai  II.

6. A BEFOGOTT, HÁTRAHORGONYZOTT, MEGTÁMASZTOTT SZERKEZETEK MÉRETEZÉSÉNEK AZ ELVE

A szád-, a rés- ill. cölöpfalak a 11.14. ábrán látható statikai szerkezetekként alakíthatók ki. Említendő, hogy

a b) típus esetén nincs "igazi befogás", az altalaj csak megtámasztást nyújt,
 
a b) és a c) típus közötti átmeneti szerkezeteket részleges befogásúnak nevezzük,
 
a d) típus tulajdonképpen dúcolatnak tekinthető.



11.14.  ábra:  A szád- rés- és cölöpfalak statikai  viselkedése [ix]

Mindegyik megoldásnak van létjogosultsága, mivel különböző előnyökkel ill. hátrányokkal rendelkeznek. Pl. az első
megoldás esetében nincs szükség megtámasztásra vagy horgonyra, viszont hosszú (nagyobb a befogási mélység) és
nagy nyomatékbírású falelem szükséges. Általában a c) változat bizonyul a leggazdaságosabbnak.

Méretezésükre többféle módszer, modell (Krey, Blum, Winkler, stb.) ismeretes. A méretezés során a következő
mennyiségek, méretek meghatározása szükséges.

a befogási mélység (t);
 
a legnagyobb (mértékadó) Mmax nyomaték, és az ennek felvételéhez szükséges keresztmetszet, palló vastagság,
típus;
 
a horgony (dúc) erő nagysága, és ennek alapján a horgony (dúc) keresztmetszeti mérete, típusa.

A munkatérhatárolások tervezésekor mindig ellenőrizni kell a munkatér és környezetének általános állékonyságát is.

7. TÁMFALAK

A támfalakat a földmű szintkülönbségei esetén a meredek rézsűben nem állékony földtestek megtámasztására,
tereplépcsők kialakításakor építik többnyire. A többféle támfal típusban az a közös, hogy a földfal nyomását alapvetően
a szerkezet saját vagy a földfal egy részének erre felhasznált tömegével ellensúlyozzuk.

Súlytámfalak

Legrégebbi és leggyakrabban alkalmazott támfaltípus, amely a nagy tömegéből adódó tömegerő következtében képes
a mögötte lévő földtömeget megtámasztani (11.15. ábra). Építési anyagait a fal alapvető igénybevételeihez, a
nyomófeszültségekhez választjuk.

Anyaguk szerint lehet:

monolit beton vagy gyengén vasalt beton,
 
falazatok: tégla, terméskő, betonelemek,



 
szárazon rakott falak.

11.15.  ábra:  A súlytámfalak kialakítása

Építése szakaszonként történik, az egyidejűleg biztonságosan nyitva hagyható megtámasztatlan földtömeg méretétől
függően. A hőmozgás, egyenlőtlen süllyedések miatti mozgások károsodások nélküli felvétele miatt a támfalakat -
hézagok kialakításával- szakaszolni szükséges.

Szögtámfalak

Szögtámfalak vékony, vasbeton szerkezetek (11.16. ábra), melyek gyakorlatilag csak töltések megtámasztására
épülnek. A stabilitásukat nagy részben a vízszintes talp fölé visszatöltött földtömeg súlya biztosítja. Merevítés céljából a
függőleges és a vízszintes elemeket azokra merőleges bordákkal kapcsolják össze. Háttöltését szemcsés anyagból
készítik, így a víztelenítése egyszerűen megoldható. Ma már a szögtámfalak kiszorulóban vannak.



11.16.  ábra:  Szögtámfalak

A súlytámfalak méretezésének a kérdései

A támfalak statikai tervezési kérdései.

A támfalra ható külső erők, igénybevételek (11.17. ábra) és a szükséges alapozási mélység ismeretében
meghatározható a szükséges támfal méret, amit több szempont szerint is még ellenőrizni kell (11.18. ábra).

Az alapozási mélységnek akkorának kell lennie, hogy egy mélyebb csúszólapon történő megcsúszással szemben is
kellő biztonsággal rendelkezzen ("a" eset az ábrán, 11.1. animáció, 11.2. animáció).



11.17.  ábra:  A támfalak igénybevételei  [x]

11.18.  ábra:  Súlytámfalak statikai  méretezése [xi]

 11.1. ANIMÁCIÓ




   

11.1.  animáció:  Súlytámfalak külső állékonysága [xii ]

 11.2. ANIMÁCIÓ

   

11.2 animáció:  Szögtámfalak külső állékonysága [xiii]

Vizsgálandó, hogy az R eredő tömegerő esetében a támfal biztonsága elegendően nagy-e az:

alaptöréssel szemben ("b" eset);
 
az elcsúszással szemben ("c" eset, 11.3. animáció);
 
a felbillenéssel szemben (("d" eset, 11.4. animáció).

 11.3. ANIMÁCIÓ

   





11.3.  animáció:  Súlytámfalak elcsúszással  szembeni  biztonsága [xiv]

 11.4. ANIMÁCIÓ

   

11.4.  animáció:  Súlytámfalak felbillenéssel szembeni  biztonsága [xv]

Mindhárom állékonyságvizsgálati módszer az 5. fejezetben részletesen megtalálható. Mint ott is hangsúlyoztuk, az
elcsúszással és a felbillenéssel szembeni biztonságot célszerű az altalaj teherbírásával együtt kezelni , mert a
merev testnek merev testen való elcsúszása, felbillenése feltételezés csak a talaj törőterheléséhez képest kicsi
igénybevételek és meghatározott horizontális-vertikális eredő aránya mellett igaz.

Igazolni kell a támfal belső stabilitását is, vagyis az eredő külpontossága   legyen (ahol B a támfal
hatékony talpszélessége), azaz a belső magon belül maradjon, hogy ne alakulhasson ki húzófeszültség a támfal
anyagában. Ezt általában elegendő a legalsó keresztmetszetre kimutatni.

A támfalak víztelenítése

A támfalakat általában víznyomásra nem méretezzük, mivel az esetleges víznyomást a háttöltés víztelenítésével
kiküszöbölhetjük. A víztelenítés egyrészt a felszíni csapadékvizek elvezetését, másrészt a háttöltés drénezését
jelenti.

A felszíni vizek elleni védelem árkokkal, folyókákkal, esetleg burkolatokkal történik. Meg kell akadályozni, hogy a
csapadékból nagy mennyiségű víz folyjon a támfal mögé.

A háttöltés víztelenítése beépített szivárgókkal történik (11.19. ábra).




 

11.19.  ábra:  A támfal háttöltésének víztelenítése [xvi]

Máglya és gabionfalak

Gabionfalak

A gabion szerkezet legkorábbi ismert alkalmazása kb. 7000 éves. Az egyiptomiak használták a sásból font és iszappal
kitöltött kasokat a Nílus folyam partvédelmére a fáraók korában. Később a középkorban vesszőből font kasokat kővel
és földdel töltve vár erődítésekhez és folyók partvédelmére használták Európában. A kasokat az olasz gabbione
(nagy kas) szóból eredően nevezik ma gabion szerkezetnek. A 19. század közepén csak szőtt- és fonott
acéldrótból készítettek gabion dobozokat, a 20. század közepétől megjelentek a hegesztett acélhálós gabion dobozok
is.

A fal tömegét kőanyag adja, amit acélhálóból készült kosár fog össze (11.20. ábra). A cink-alumínium fémes, és
esetleg további műanyag korrózióvédő réteggel bevont acéldrótból készített háló élettartama a 120 évet is elérheti. A
kőanyaggal szembeni kívánalom a fagyállóság, és hogy mállásra ne legyen hajlamos. A gabionfalak az esetleges
mozgásokat károsodás nélkül el tudják viselni.



11.20.  ábra:  Gabionfalak

Máglyafalak

Előregyártott vasbeton (esetleg fa) elemeket máglyaszerűen raknak egymásra, és az elemeket csapolással vagy
tüskézéssel kapcsolják össze. Az így kialakuló térbeli rácsszerkezet belsejébe szemcsés földanyag kerül (11.21.
ábra). A terepadottságokhoz jól illeszthető, s ha magas fal szükséges, akkor két sorban is építhető. Kivitelezése
egyszerű, a háttöltést nem kell vízteleníteni, hiszen a szabad felületen a víz kiléphet. A homlokzati rész növényekkel
telepíthető, esztétikus, környezetbarát fal. Állékonyságvizsgálatuk hasonló a súlytámfalakéhoz (pl. 11.5. animáció).

 11.5. ANIMÁCIÓ

   

11.5.  animáció:  Máglyafalak állékonyságvizsgálata [xvii ]




11.21.  ábra:  Máglyafalak

Vasalt-talaj támfalak

A vasalt-talaj támfalakat töltések megtámasztására építik. Az első vasalt-talaj támfal 1964-ben készült el a
Pireneusokban, tömeges alkalmazása a 70-es évek elején indult és a térhódítása töretlen. [xviii] Alkalmazásuk az
elmúlt 20 évben nagymértékben felgyorsult, különösen mióta változatos és esztétikus homlokfelületeket tudnak
készíteni. Hozzájárult az alkalmazási terület szélesítéséhez amikor a gyakorlat - a geoműanyagok előtérbe kerülésével
- felismerte a leplekkel kialakított erősítés előnyeit. Legfőbb előnyük az olcsóság és az egyszerű kivitelezés.
Előszeretettel alkalmazzák őket hídfőkben is, hazánkban főleg ez az alkalmazási mód jellemző.

A vasalt-talaj támfalak szerkezetét, alkalmazási területeit a 11.22. ábra szemlélteti.

A homlokfal többnyire előregyártott vasbeton, de ritkán készül fémből, műanyagból, ideiglenes alkalmazásként
geotextíliából. A vasbeton elemek alakja többnyire kereszt, de más alakú és változatos felületű elemek is készülnek
az esztétikai látvány növelése érdekében. Egy-egy elem hátlapjához a talaj vasalásaként általában négy db acél-,
esetleg műanyag szalag csatlakozik, s ezek kötik be a falelemeket a háttöltésbe. Szalagok helyett georács, esetleg
geotextília is szóba jön. A fal legkritikusabb eleme a szalagok korróziója, amit részben nagyobb vastagsággal, részben
felületvédelemmel ellensúlyoznak. A háttöltést tömöríthető, szemcsés, mállásra nem hajlamos talajból kell készíteni.
Építése egyszerű, a homlokfalat vályúszerű alapba állítják, majd megkezdődik a háttöltés építése, melyre a tervezett
szinteken mindig lefektetik a szalagokat és a végüket a falelemekhez kapcsolják.



11.22.  ábra:  Vasalt-talaj  támfalak

Az erősítő szalagok (betétek) révén a háttöltés húzóerő felvételére is alkalmas, és egy jól tervezett szerkezet egy
vasbeton testhez hasonlóan összefüggő tömbként viselkedik. Határállapotként azt szokás feltételezni, hogy a
homlokfalra (vízszintes) aktív nyomás hat, s azt a szalagok ellensúlyozzák. E húzott elemek az aktív állapot
csúszólapja mögé nyúló szakaszon horgonyzódnak le, s a háttöltés e részére adják át a töltés elülső szakaszából ható
erőket.

Méretezésük, hasonlóan a többi falakhoz, külső és belső stabilitásvizsgálatból áll.

A külső stabilitás vizsgálata az erősített teljes tömeg (alapréteg, erősített talajtámfal és erősítés nélküli háttöltés)
földnyomás vagy külső teher hatására kialakuló, elmozdulással (alaptörés, elcsúszás, felbillenés, alámetsző
csúszólapon történő tönkremenetel) szembeni biztonságának a meghatározását jelenti. A külső stabilitás vizsgálata
meghatározza az erősítendő földtömeg szükséges méreteit és ezzel a beépítendő szalagok/betétek szükséges
hosszát.

A belső stabilitás vizsgálata a betétek szakadással és kihúzódással szembeni biztonságának a meghatározását
foglalja magában, éspedig mind az egyedi szalagokra/betétekre, mind az erősítő szalagok együttesére vonatkozóan.

Szegezett falak

A szegezett falak elsősorban a bevágások, nem állékony domboldalak, sziklarézsűk megtámasztására szolgálnak. A
lehetséges alkalmazási területek és szerkezeti megoldások (11.23. ábra):

burkolófal nélküli szegezett fal, kötött talajokban, ideiglenes vagy végleges biztosítás;
 
szegezés és lőtt-betonos talaj-támfal;
 
szegezés + lőtt beton kombinálva esztétikai célú burkolással;
 
monolit betonfallal kombinált szegezett talaj-támfal;
 
előregyártott vasbeton elemekkel kombinált szegezett talajtámfal. (végleges fal).



11.23.  ábra:  Szegezett falak

A szegezett falak kialakításának a technológiáját a 11.24. ábra mutatja be. A várható csúszólap mögé kellő mélységig
benyúló szegek húzó, nyíró és hajlító igénybevételek felvételére alkalmasak. Az erősítendő felületre acélhálót
fektetnek majd 5-20 cm vastag lőtt betonos eljárással betonréteggel vonnak be. A szegezés szakaszosan, lépcsőkben
történik. (11.6. animáció, 11.4. videó, 11.5. videó) A szegezéshez általában acél rudakat, betonacélt (ritkábban L, Z,
vagy zártszelvény) használnak, a lejuttatásuk veréssel, vibrálással történik, vagy sűrített levegővel belövik a szegeket.

A szegezett fal előnye, hogy egyszerre csak kicsi földtömeg marad megtámasztatlanul, rugalmasan, könnyen
módosítható, egyszerűen és viszonylag olcsón kivitelezhető. Mechanikai viselkedése és tervezése a vasalt talaj-
támfallal lényegében azonos, de az építés közbeni állapotokat is ellenőrizni kell.



11.24.  ábra:  A lőtt betonos szegezett fal kialakításának munkafolyamata

 11.6. ANIMÁCIÓ




11.6.  animáció:  Talajszegezés (Rembco) [xix]

 11.4. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

11.4.  videó: Talajszegezés (fúrás)  [xx]

 11.5. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

11.5.  videó: Talajszegezés (lőtt beton) [xxi]

A szegezett fal előnye, hogy egyszerre csak kicsi földtömeg marad megtámasztatlanul, rugalmasan, könnyen
módosítható, egyszerűen és viszonylag olcsón kivitelezhető. Mechanikai viselkedése és tervezése a vasalt talaj-
támfallal lényegében azonos, de az építés közbeni állapotokat is ellenőrizni kell (11.7. animáció).

 11.7. ANIMÁCIÓ

   

11.7.  animáció:  Szegezett falak állékonysága [xxii ]

Horgonyzások

A horgonyzott szerkezetek működési elvének az a lényege, hogy horgonyokkal az aktív csúszólap mögötti
talajzónára hárítjuk a megtámasztó falra ható föld és víznyomást.

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



A horgonyzás alapvetően különbözik a talajvasalástól és a talajszegezéstől, mert a horgonyok

első szakasza nem érintkezik a talajjal,
 
mérete jóval nagyobb, 12-20 m hossz és 10-20 cm átmérő a jellemző,
 
teherbírása közel egy nagyságrenddel nagyobb,
 
általában előfeszítik, így nemcsak a talajmozgások után kezdenek dolgozni.

Régebben a megtámasztott szerkezettől elég távol lemélyített, párhuzamos falhoz, horgonylaphoz, cölöpökhöz
rögzítették a horgonyokat (11.25. ábra). Ezek a változatok ma már egyre ritkábbak, mert drágák, az építési területtől
távolabb levő területek igénybevételét is megkívánnák, és a horgonyok helyzetét is megkötik, mert a felszínről építve
túlságosan mélyre nem vihetık. Néha még alkalmazzák ezen megoldást partfalakhoz, főleg ha mögéjük magasabb
feltöltés készül.

11.25.  ábra Hagyományos horgonyszerkezetek

Újabban szinte kizárólagosan fúrt, injektált, előfeszített horgonyokat készítenek. Van ideiglenes, vagyis 2 évnél
rövidebb ideig használt, illetve tartós változatuk. A kettő elsősorban abban különbözik, hogy a tartós horgonyt fokozott
korrózióvédelemmel kell ellátni.

Fúrt, injektált, előfeszített talajhorgonyok

Az ilyen horgonyok a következő szerkezeti részekből állnak (11.26. ábra):



11.26.  ábra:  A horgonyzott szerkezet részei

A befogási szakasz: elméletileg henger alakú, és ennek hosszában kapcsolódik a horgony acélszerkezete a
beinjektált cementhabarcs segítségével a talajhoz. A befogási tartomány feladata az acélszerkezet által közvetített
erő átadása a talajnak megfelelő biztonsággal.

A szabad szakasz: ezen a szakaszon a beépített acélszerkezet az erő hatására szabadon elmozdulhat, megnyúlhat.
A szabadhossz feladata, hogy a megtámasztott szerkezet és a befogás között a szükséges erőt közvetítse.

A horgonyfej: egy megfelelő hajlásszögű acél alátétlemezből és a horgony acélszerkezetének rögzítésére szolgáló
elemből áll. Feladata a horgony és a megtámasztandó szerkezet aktív kapcsolatának biztosítása.

A horgonyzás technológiai lépései (11.27. ábra, 11.8. animáció):

a vízszintessel 0-45 fok hajlású lyukat fúrnak béléscsővel vagy résiszapos technológiával;
 
furat tisztítás:  vízzel vagy híg cementtejjel;
 
húzott (acél) elemek elhelyezése;
 
horgonytest injektálása;
 
 megszilárdulás (8-12 nap) után horgonyfeszítés a tervezett igénybevétel 80-90%-áig, rögzítés;
 
ellenőrzés utáni átadás-átvétel.



11.27.  ábra:  A horgonyzás technológiai  lépései

 11.8. ANIMÁCIÓ




11.8.  animáció:  A horgonyzás technológiai  lépései [xxiii]

Magyarországon az ún. IRP típusú horgony terjedt el  (11.28. ábra), ami jól megfelel a hazai talajviszonyoknak, jól
igazodik a változó terhelési igényekhez, technológiája pedig olyan, hogy az injektálást többször, a horgony üzembe
helyezése előtt vagy után lehet elvégezni.  [xxiv] Ezt fejezi ki az IRP elnevezés is, mely az "Injection renouvelable sous
pression" francia kifejezés rövidítése, magyar fordításban "nyomás alatt ismételhető injektálás".

11.28.  ábra:  Az IPR horgonyok felépítése

Végleges horgonyok esetén az acélt védeni kell a korrózió ellen. Ez lehet:

 korrózióálló anyag alkalmazásával;
 
 acélanyagra húzott PVC csővel;
 
 korróziógátló zsírral (pászmáknál).

A horgonyzás alkalmazási területei (11.29. és 11.30. ábrák):

Munkagödrök megtámasztása;
 
Lejtőstabilizáló támszerkezetként;
 
Meglévő szerkezetek erősítése;
 
Alagutak, vágatok biztosítása;
 
Lehorgonyzás (alapok, fenéklemez, gáttest).



11.29.  ábra:  A talajhorgonyzás alkalmazási  területei

11.30.  ábra:  Példák a talajhorgonyok alkalmazására

8. FELADATOK



FELADATOK 11. LECKE 1. FELADATSOR

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

 Igaz vagy hamis az állítás? 

1. A munkateret (árkot, gödröt) határoló támszerkezetet ideiglenesen,
segédszerkezetként készítik, később, a felszín alatti munkatér
visszatöltésekor elbontják őket.

 
I H

 Egészítse ki a következő mondatot! 

2. A  az alapgödör vagy keskeny munkagödör

függőleges földfalainak megtámasztása. 

 Adja meg a helyes választ! 

3. Mikor kell dúcolni? (Több lehetséges helyes válasz!)
 

 
 

a földfalak beomlása kárt, vagy balesetet okozhat

 
 

a rézsűs munkagödör kialakítása feleslegesen nagy földmunkát igényelne

 
 

a munkagödör rézsűs kialakításához nincs elég hely

 Mit lát a következő képeken? Adja meg a helyes választ! 

4.

 

 
 

Hézagos pallózás

 
 

Utánhajtott pallózás

 
 

Függőleges állított pallózás vízszintes hevederekkel

 
 

Vízszintes állított pallózás függőleges hevederekkel

5.



 

 
 

Vízszintes állított pallózás függőleges hevederekkel

 
 

Függőleges állított pallózás vízszintes hevederekkel

 
 

Utánhajtott pallózás

 
 

Hézagos pallózás

6.

 

 
 

Függőleges állított pallózás vízszintes hevederekkel

 
 

Utánhajtott pallózás

 
 

Vízszintes állított pallózás függőleges hevederekkel

 
 

Hézagos pallózás

7.

 

 
 

Vízszintes állított pallózás függőleges hevederekkel

 
 

Utánhajtott pallózás

 
 

Függőleges állított pallózás vízszintes hevederekkel

 
 

Hézagos pallózás



8. Mi befolyásolja a dúcolatra ható földnyomás nagyságát? (Több
lehetséges megoldás!)
 

 
 

talaj rétegzettsége és minősége

 
 

dúcolás beépítésének módja és sorrendje

 
 

földkiemelés és dúcelhelyezés közti időtartam

 
 

ékek megfeszítésének mértéke

 
 

dúcolás anyaga

 Egészítse ki a következő mondatot! 

 
A  -fal a talajba vert, egymáshoz vízzáró hornyokkal, kapcsolódó többnyire

acél anyagú  -pallókból álló fal.  
 

 Mit lát a képen? 

11.

 

 
 

Szádfal
 

Szögtámfal

 
 

 
Cölöpfal

 
Dúcolat

FELADATOK 11. LECKE 2. FELADATSOR

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



 Miről szólnak a szövegek? 

1. Vékony, vasbeton szerkezetek, melyek gyakorlatilag csak töltések
megtámasztására épülnek. A stabilitásukat nagy részben a vízszintes talp
fölé visszatöltött földtömeg súlya biztosítja. Merevítés céljából a
függőleges és a vízszintes elemeket azokra merőleges bordákkal
kapcsolják össze.
 

 
 

szádfal
 

szögtámfal

 
 

 
cölöpfal  

 

2. A legrégebbi és leggyakrabban alkalmazott támfaltípus, amely a nagy
tömegéből adódó tömegerő következtében képes a mögötte lévő
földtömeget megtámasztani.
 

 
 

szögtámfal
 

súlytámfal

 
 

 
szádfal  

 

 Mi látható a következő képeken? Adja meg a helyes választ! 

3.

 

 
 

Szögtámfal
 

Dúcolat

 
 

 
Cölöpfal

 
Szádfal

4.



 

 
 

Szegezett fal
 

Cölöpfal

 
 

 
Gabionfal

 
Máglyafal

 
 

Szögtámfal  
 

5.

 

 
 

Szegezett fal
 

Gabionfal

 
 

 
Szögtámfal

 
Máglyafal

 
 

Cölöpfal  
 

6.



 

 
 

Gabionfal
 

Máglyafal

 
 

 
Szögtámfal

 
Cölöpfal

 
 

Szegezett fal  
 

 Egészítse ki a következő mondatokat! 
 A kitöltéshez kattintson először az adott szóra, majd a beszúrás helyére.

 gabion, szegezett, máglya

7. A  fal tömegét kőanyag adja amit acélhálóból készült

kosár fog össze. 

8. A  falak egymásra rakott, csapolással vagy

tüskézéssel összekapcsolt, előregyártott vasbeton (esetleg fa) elemek. 

9. A  falak elsősorban a bevágások, nem állékony

domboldalak, sziklarézsűk megtámasztására szolgálnak. 

 Válassza ki a helyes megoldást, egészítse ki a következő mondatot! 

10. A (1) szerkezetek működési elvének az a lényege, hogy (2) az aktív
csúszólap mögötti talajzónára hárítjuk a megtámasztó falra ható föld és
víznyomást.
 

 
 

(1): szegezett - (2): szegekkel

 
 

(1): horgonyzott - (2): horgonyokkal



 
      BIBLIOGRÁFIA:

    [i] Szepesházi,  2008

    [ii] Farkas,  2004

    [iii] Farkas,  2000

    [iv] Mecsi,  2009

    [v] http://www.youtube.com/watch?v=GIzirOnYQdg

    [vi] http://www.youtube.com/watch?v=q-4ym9Anko0

    [vii] http://www.youtube.com/watch?v=exDPobfgi8I

    [viii] Mecsi,  2009

    [ix] Szepesházi,  2008

    [x] Mecsi ny., 2009

    [xi] Szepesházi,  2008

    [xii] www.limitstate.com/geo

    [xiii] www.limitstate.com/geo

    [xiv] www.limitstate.com/geo

    [xv] www.limitstate.com/geo

    [xvi] Kovács,  2007

    [xvii] www.limitstate.com/geo

    [xviii] Pálossy et.  al

    [xix] www.limitstate.com/geo

    [xx] http://www.youtube.com/watch?v=Yn-WxgVfosA

    [xxi] http://www.youtube.com/watch?v=zInf6I-J4A0

    [xxii] www.limitstate.com/geo

    [xxiii] http://www.rembco.com/rock_anchors.html

    [xxiv] Mecsi,  2009

       Digitális Egyetem,  Copyright  ©  Faur Krisztina Beáta,  Szabó Imre,   2011


	digitalisegyetem.uni-miskolc.hu
	Geotechnika :: 11. Támszerkezetek


	luZz1ubyZzaG93X3Rhc2s9eWVzAA==: 
	test173: 
	e_783_1: 1
	d_322_2: 
	a_513_3_0: a földfalak beomlása kárt, vagy balesetet okozhat
	a_513_3_1: a rézsűs munkagödör kialakítása feleslegesen nagy földmunkát igényelne
	a_513_3_2: a munkagödör rézsűs kialakításához nincs elég hely
	a_514_4: Hézagos pallózás
	a_515_5: Vízszintes állított pallózás függőleges hevederekkel
	a_516_6: Függőleges állított pallózás vízszintes hevederekkel
	a_517_7: Vízszintes állított pallózás függőleges hevederekkel
	a_518_8_0: talaj rétegzettsége és minősége
	a_518_8_1: dúcolás beépítésének módja és sorrendje
	a_518_8_2: földkiemelés és dúcelhelyezés közti időtartam
	a_518_8_3: ékek megfeszítésének mértéke
	a_518_8_4: dúcolás anyaga
	c_456_9: 
	c_457_10: 
	a_519_11: Szádfal


	luZz1ubyZzaG93X3Rhc2s9eWVzAA==: 
	test174: 
	a_520_1: szádfal
	a_796_2: szögtámfal
	a_521_3: Szögtámfal
	a_522_4: Szegezett fal
	a_523_5: Szegezett fal
	a_524_6: Gabionfal
	x_375: Off
	d_252_7: 
	d_253_8: 
	d_254_9: 
	a_835_10: (1): szegezett - (2): szegekkel




