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Alagútépítés

Ideiglenes megtámasztás

tervezése

Példafeladat

TÓTH Ákos
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Geomechanikai Osztályozás, RMR

Az RMR rendszer 6 paraméterre alapul:

1. A kőzet egyirányú nyomószilárdsága; (rσ)

2. RQD tényező; (rRQD)

3. A tagoltságok távolsága („sűrűsége”); (rx)

4. A tagoltságok állapota; (ra)

5. Réteg- és talajvizek; (rG)

6. A tagoltságok iránya (rd)

RMR
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Vízerőmű munkakamrája, 20 m fesztáv, 30 m falmagasság

Gránit kőzettest 2 jellemző tagolórendszerrel (1 közel 

vízszintes, 1 közel függőleges  az kamra tengelyére), átlagos 

RQD érték 86%, tagolósíkok átlagos távolsága 0.3 m, 

repedések felülete jellemzően lépcsős, durva, repedések 

zártak, nem mállottak, de helyenként elszíneződtek, a homlok 

száraz-kéznedves, de csepegés nem figyelhető meg, jellemző 

átlagos UCS=190 MPa, az kamra 450 m mélyen helyezkedik 

el, ahol nem figyelhető meg abnormális helyi feszültség.

RMR
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RMR paraméterek

RMR
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RMR paraméterek

RMR
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RMR paraméterek

RMR
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RMR paraméterek

RMR
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UCS 190 MPa 12

RQD (%) 86% 17

Tagolófelületek 

távolsága (m)
0.3 m 10

Tagolófelület minősége durva, ép, nem nyílt 30

Talajvíz nedves 7

RMR 76

Repedések iránya: megfelelő, nagyon kedvező

 nagyon kedvezőtlen

Módosító tényező = -5;   Módosított RMR = 71

RMR
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Módosított 

RMR érték

Eredeti RMR érték

>80 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 0-10

>50 a a a a

40-50 b b b b

30-40 c, d c, d c, d, e d, e

20-30 g f, g f, g, j f, h, j

10-20 i i h, i, j h, j

0-10 k k l l

RMR
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RMR

a) Általában nincs szükség megtámasztásra, de helyi horgonyzásra 
igény lehet

b) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 1.0 m-enként.

c) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 0.75 m-enként.

d) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 1.0 m-enként, és 100 
mm vastag lőttbeton.

e) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 1.0 m-enként, és 300 
mm vastag masszív lőttbeton; csak abban az esetben, ha a helyi 
feszültségviszonyok nem haladják meg a függőleges 
feszültséget

f) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 0.75 m-enként, és 100 
mm vastag lőttbeton.

g) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 0.75 m-enként, és 100 
mm vastag lőttbeton betonacél háló erősítéssel.
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h) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 1.0 m-enként, és 450 mm 
vastag betonhéj; csak abban az esetben, ha a helyi 
feszültségviszonyok nem haladják meg a függőleges feszültséget

i) Szisztematikus, injektált kőzetcsavarok, 0.75 m-enként, és 100 
mm vastag lőttbeton betonacél háló erősítéssel, és csúszóívek, 
amennyiben a helyi feszültség nagy.

j) Stabilizálás kőzetcsavarokkal és betonacél hálóval, majd 450 mm 
vastag beton, amennyiben a helyi feszültség megengedi

k) Stabilizálás kőzetcsavarokkal és betonacél hálóval, valamint 100-
150 mm lőttbetonnal, és csúszóívek, amennyiben a helyi 
feszültség nagy.

l) Meg kell akadályozni a tönkremenetel kialakulását; valamint j 
vagy k megtámasztási rendszer

RMR
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Q-Index (Alagútépítési kőzetminősítő érték)

Q  =  (RQD / Jn) (Jr / Ja) (Jw / SRF)

RQD: az RQD érték (lásd 3.6.4. fejezet)

a képlet csak RQD > 10 % esetén használható

Jn : a tagoltság csoportjainak számát kifejező számérték,

Jr : a tagoltság érdességének mérőszáma,

Ja : a tagoltság felületi mállottsága,

Jw : a tagoltságban megjelenő víz,

SRF : a feszültség redukáló tényező (SRF = Stress 

Reduction Factor).

kőzettömbök 

mérete
kőzettömbök 

közötti 

nyírószilárdság

aktív 

feszültség

Q
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Vízerőmű munkakamrája, 20 m fesztáv, 30 m falmagasság

Gránit kőzettest 2 jellemző tagolórendszerrel (1 közel 

vízszintes, 1 közel függőleges  az kamra tengelyére), átlagos 

RQD érték 86%, tagolósíkok átlagos távolsága 0.3 m, 

repedések felülete jellemzően lépcsős, durva, repedések 

zártak, nem mállottak, de helyenként elszíneződtek, a homlok 

száraz-kéznedves, de csepegés nem figyelhető meg, jellemző 

átlagos UCS=190 MPa, az kamra 450 m mélyen helyezkedik 

el, ahol nem figyelhető meg abnormális helyi feszültség.

Q
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Q-Index Paraméterei

2.  Joint Set Number Jn

A Massive, no or few joints 0.5 – 1

B One joint set 2

C One joint set plus random joints 3

D Two joint set 4

E Two joint set plus random joints 6

F Three joint set 9

G Three joint set plus random joints 12

H Four or more joint sets, heavily jointed 15

J Crushed rock, earthlike 20

Note: (i) For intersections, use (3.0  Jn).  (ii) For portals, use (2.0  Jn).

Q
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Q-Index Paraméterei

Q
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Q-Index Paraméterei

Q
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Q-Index Paraméterei

Q
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Q-Index Paraméterei

Q



2015.05.14 23

Q-Index Paraméterei

Q
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RQD 88% RQD 86

Tagolórendszerek

száma
3 Jn 4

Tagolórendszerek

felülete
Durva, lépcsős (hullámos) Jr 3

Tagolórendszerek

mállottsága
Nem mállott, néhol elszíneződött Ja 0,75

Vízviszonyok
Csak nedves (száraz fejtés vagy 

kismértékű vízbefolyás)
Jw 1

Feszültségviszonyok c/1 = 190/(4500.027) = 15,6 SRF 1

Q (86/4) (3/0,75) (1/1) 86

Q
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Kőzettest osztályozása Q érték alapján

Q
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Egyenértékű fesztáv

De =
Tényleges fesztáv vagy magasság

Megtámasztási érték, ESR

Q
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Alagútfal megtámasztása

A fal magasságát használjuk, mint fesztáv, 30

Egy módosított Q-indexet használunk a fal biztosításának 
meghatározásához. :

Q > 10, Qfal = 5 Q

0.1 < Q < 10, Q fal = 2.5 Q

Q < 0.1, Q fal = Q

Q
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(1): biztosítás nélküli, (2): helyenkénti kőzetcsavar; (3): szisztematikus kőzetcsavar; (4):

szisztematikus kőzetcsavar 40-100 mm vastag vasalatlan lőttbetonnal; (5): szálerősítésű

lőttbeton (50-90 mm vastag) és kőzetcsavar; (6): szálerősítésű lőttbeton (90-120 mm vastag)

és kőzetcsavar; (7): szálerősítésű lőttbeton (120-150 mm vastag) és kőzetcsavar; (8):

szálerősítésű lőttbeton (> 150 mm) acélhálóval és kőzetcsavarral; (9): előregyártott

betonelemmel megtámasztva

Q
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Maximális fejtési hossz

Megfelelő minőségű kőzettest esetén a fejtési hosszat 
hosszabb ideig szabadon, megtámasztás nélkül szabadon 
lehet hagyni

Maximális fejtési hossz = 2 ESR Q0.4

Q = 86, ESR = 1  Maximális fejtési hossz = 11 m

A 11 m fejtési hossz irreális, mivel a kitermelt követ el kell 
szállítani a homlokról. A reális fejtési hossz kb. 4 m.

Q
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Vízerőmű munkakamrája, 20 m fesztáv, 30 m falmagasság

, gránit, Q=86

Főtemegtámasztás a Q-index szerint:

 Helyenként horgonyzás

 3,5 m horgonytávolság

 5 m horgonyhossz

 Vékony lőttbeton réteg (kb 2 cm), a munkabiztonság biztosítása 
érdekében

Alagútfal megtámasztása:

 Helyenként horgonyzás

 4 m horgonytávolság

 7 m horgonyhossz

 Vékony lőttbeton réteg (kb 2 cm), a munkabiztonság biztosítása 
érdekében

Q
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RMR nem veszi figyelembe az alagút méretét, jellemzően 3-10 
m fesztávra használható.  

RMR nem tesz különbséget a fel és főte megtámasztása 
között.

Megfelelő és jobb kőzettest esetén az RMR és Q hasonló 
eredményt ad, bár a Q több lőttbetont, míg az RMR több 
horgonyzást ír elő (bányák).

Gyenge kőzet esetén, nagy különbségek vannak:

• A Q-rendszert alapvetően jó minőségű kőzetre 
fejlesztették ki.  

• Az RMR rendszer használata ajánlott gyenge minőségű 
kőzet megtámasztásának számítására

Q és RMR összehasonlítása


