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86 Pajzsos alagútépítés
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 Alagútfúró gép
 Pajzs
 Hidropajzs (slurry shield)
 Földnyomási pajzs (EPB shield, talajpép pajzs)

Pajzsos alagútépítés

Alagútépítés szempontjából fontos talajparaméterek
 szemeloszlás
 térfogatsúly 
 nyírószilárdság (, c)
 szivárgási tényező k
 talajvíz jellemzői
 agyag ásványi összetétele
 víztartalmi állapot-jellemzők 
 kvarc-hányad
 rugalmassági modulus 
 túl-konszolidáltsági fok



88Alagútépítés előkészítés

pajzsköpeny 
méretezése

homloktámasztó 
nyomás számítása

forgatónyomaték 
számítása

sajtoló erő 
számítása

koptatás becslése

GEOTECHNIKA



89Alagútfúró gép



90Pajzs



91

 Vágóél, marótárcsa
 homlokfejtés

 Pajzsköpeny
 talaj megtámasztása
 TBM stabilizálása

 Faroklemez
 tübbingszerelés
 vékony szerkezet  nagy deformációk
 injektálás

Alagútfúró pajzs részei



92Hidropajzs



93Hidropajzs - marófej



94Hidropajzs - kőtörő



95Földnyomási pajzs (EPB)



96Földnyomási pajzs (EPB)

1. Pajzs
2. Marótárcsa
3. Munkakamra
4. Meghajtó berendezés
5. Hidraulikus sajtó
6. Talajszállító csiga
7. Tübbing erektor
8. Tübbinges falazat
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97Földnyomási pajzs (EPB)

nyitott pajzs 
lehetsége

hab és adalékszeres 
kondícionálás 

szükséges

(csomósodás – talaj 
adhéziója)

iszapos homok

hab

durva szemcsés talaj

hab és polimerek

rendkívül durva 
szemcséjű talaj

hab, polimer és 
töltőanyag



98Földnyomási pajzs (EPB) - marótárcsa



99Földnyomási pajzs (EPB) – talajszállító csiga



100Alkalmazási terület



101Alkalmazási terület

Hidropajzs

EPB-pajzs

k=10-3 [m/s]

k=10-7 [m/s]

Szivárgási 
együttható „k“

k=10 [m/s]

k=10-12 [m/s]



102Alagútfúró géplánc



103Pajzsindítás
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Kifejtett keresztmetszet és a falazat közötti rész kitöltése
Célja:
 Rövidtávon

 talajjal való hatékony kapcsolat
 felszínsüllyedések minimalizálása

 Hosszútávon
 azonos ágyazási viszonyok
 többletszigetelés

Hátűr injektálás

faroklemez szigetelő zsír

injektálós 
cső

tübbing

habarcs

zárókefe 1 zárókefe 3

zárókefe 2

faroklemez
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Kifejtett keresztmetszet és a falazat közötti rész kitöltése

Hátűr injektálás

10 mm túlfejtés
a TBM irányítására TBM pajzs zárókefe

körkörös injektálás
tübbing

hidraulikus sajtó habarcs injektáló csonk

min 80 mm

sajtó talplemez



106Tübbing falazat



107Tübbing falazat



108Tübbing falazat



109Tübbing falazat



110Pajzsirányítás



111Pajzsáthúzás



112Szellőzés, áramellátás



113 Felszínsüllyedések 



114Felszínsüllyedés



115Felszínsüllyedés



116Felszínsüllyedés



117Felszínsüllyedés



118Felszínsüllyedés



119Felszínsüllyedés oka



120Felszínsüllyedés hatásai
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Védekezés
 megfelelő technológia választás
 előzetes megerősítés
 kompenzációs injektálás

Felszínsüllyedés



122 Microtunneling, csősajtolás
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129Irányított fúrás


