
Alagutak (NGM-SE008-1; LGM-SE008-1) 

Segédlet a vizsga számítási részéhez 

 

RMR módszer 

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) 

1. Kőzetszilárdság (rs) 

 

2. RQD (rRQD) 

 

3. Tagoltság távolsága (rx) 

 

4. Tagoltság állapota (ra) 

 

 



5. Réteg- és talajvizek (rg) 

 

6. Tagoltság iránya (rd) 

 

Értékelés 

 



 

Módo-
sított 
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 

 

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 füg-
gőleges 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 beton-

acél háló erősítéssel. 
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 feszült-
séget 

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

j) Stabilizálás kőzetcsavarokkal és betonacél hálóval, majd 450 mm vastag beton, amennyi-
ben 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 rend-
szer 

 



Q-módszer 

 

 RQD RQD érték (5-re kerekítve) 

 Jn tagoltság csoportjainak számát ki-
fejező érték 

 Jr tagoltság érdességi mérőszáma 

 Ja tagoltság felületi mállottságának 
mérőszáma 

 Jw tagoltságban megjelenő víz mérő-
száma 

 SRF feszültség redukáló tényező  

 
 
 

Tagoltság csoportjainak száma (Jn) 

 
Tagoltság érdessége (Jr) 

 
Tagoltság felületi mállottsága (Ja) 
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Tagoltságban megjelenő víz (Jw) 

 
Feszültség redukciós tényező (SRF) 

 
Értékelés 

 

 
 



Egyenértékű fesztáv: 

ESRértékásimegtámaszt

magasságvfesztávtényleges
De

,

.


 

 
Oldalfal esetén 

fal magassága = fesztáv 
 Módosított Q index: 

Q > 10,    Qfal = 5 Q 
0.1 < Q < 10,   Q fal = 2.5 Q 

Q < 0.1,    Q fal = Q 
 

 
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 
 


