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1. MUNKATÉRHATÁROLÁSOK JELLEGZETES MEGOLDÁSAI 

Napjaink mélyépítési feladatainak első helyén a városi munkagödrök kialakítása, oldalhatárolása 

áll. Az elmúlt évtizedben Budapesten az irodaházak, a bevásárlóközpontok, a többszintes lakóhá-

zak többsége alá mélygarázs is készült, általában 2÷3 szinttel, 5÷10 m mélységgel, de egyre gyak-

rabban épülnek ennél mélyebbek is. Létesült köztereken néhány önálló, felszín feletti építmény 

nélküli mélygarázs is, de eddig még kevesebb, mint azt korábban tervezték, illetve amennyire 
szükség volna. Az elmúlt három évben azután nagy kihívást jelentettek e feladatkörben a metróál-

lomások, közülük egyesek 40 m-t is elérő mélységgel. Újabban már néhány további nagyváros-
unkban is készülnek mélygarázsok, elsősorban bevásárlóközpontok részeként.  

A megoldások lassan tipizálódnak, főként a következő konstrukciókat alkalmazzuk (1-3. ábra): 
 lövellt betonnal fedett, szegezett talajtámfal a legfelső 3 m-ben,   

 jethabarcsosítással előállított (szükség esetén hátrahorgonyzott) talajtámfal foghíjakon a 
szomszédos épületek alatt, 

 hézagos cölöpfal hátrahorgonyozva vagy belülről kitámasztva, ha nincs összefüggő talajvíz, 
mint pl. a Budapesten, a budai oldalon jellemző agyagos, márgás talajkörnyezetben,      

 résfal hátrahorgonyozva vagy belülről kitámasztva magas talajvíz esetén, Budapesten általában 
a pesti oldalon, az agyagfeküjű szemcsés Duna-hordalékban. 

 

  
 

1. ábra. A MOM-Park horgonyzott cölöpfalas munkagödre (Szepesházi, Radványi, Szörényi, 2000/a; 2000/b). 



 

 Előfordul néhol rézsűs határolás és berlini dúcolat is, szükség esetén jetpanelekből vagy plasz-
tikus réstáblákból álló vízzáró fallal körülvéve, ritkán szádfal is készül, s újabban megjelent a 

mélykeveréssel előállított merev acélbetéttel erősített fal is.  
 A statikai-szerkezeti feladatok mellett, illetve azokkal összefüggésben meg kell oldani az ideig-

lenes (és a végleges) víztelenítést is. Kedvező, hogy Budapesten a magas talajvízszintű területeken 
alkalmazott résfalat általában be lehet fogni a releváns mélységben megjelenő többé-kevésbé víz-

záró rétegbe, így a fenéken csak kevés víz juthat a gödörbe. Az agyagokban készülő gödrök eseté-
ben eleve kevés, csak a homokerekben szivárgó víz van, s az levezethető a nyitott cölöpfal men-

tén. Így az építés közben a nyíltvíztartás elegendő, s építés közben általában csak azért alkalma-
zunk kutakat a gödrök belsejében, hogy földmunka szárazon elvégezhető legyen.  

 A munkatérhatároló falak általában a végleges szerkezetek oldalfalául is szolgálnak, legalább is a 
földnyomást tartósan is ezek veszik fel. Ha a határolt pincetérben nincs teljes szárazsági követel-

mény, s az építtető tudja és elfogadja, hogy a rés- vagy cölöpfal nem tökéletesen vízzáró, akkor 
nem készül külön szigetelés és belső vasbetonfal. Ám egyre ritkább ez a megközelítésmód, ezért 

az ilyen olcsóbb, egyhéjú falazat helyett egyre inkább drágább, kéthéjú szerkezeteket építünk. Ha 
a pincetérben teljes szárazsági követelmény van, akkor a két fal közé szigetelés kerül, s a belsőt a 

víznyomás felvételére tervezzük. Még szigetelés alkalmazása esetén is inkább arra törekszünk 
azonban, hogy a falon átszivárgó vizet levezessük a szigetelés mentén az alaplemez alá, gyakran 

pedig e célból a két fal közé eleve csak felületszivárgó kerül. Ez utóbbi esetekben a bélésfalat nem 
kell víznyomásra méretezni, az akár szerelt fal is lehet.  

 Az oldalhatároláshoz többnyire kapcsolódik az alaplemezek kivitelezése, mivel a projektvezetők 
a vízzáróság garanciáját csak így látják biztosítottnak. Az alaplemezek alá gyakran kerülnek gyá-

molítások (cölöpök, réspillérek, jet-oszlopk), így e munkákban a speciális mélyépítés e másik nagy 
szakterülete is megjelenik. Az e körbe tartozó cégek tevékenysége többnyire az alaplemez elkészí-

tésével zárul. Helyenként viszont, ahol valamiért nincs lehetőség a horgonyzásra, alkalmazzuk a 
„top down” eljárást is: az oldalhatároló szerkezeteket a lefelé haladva (részlegesen) megépített 

födémekkel támasztjuk ki, ám nem szívesen, mert a kivitelezése meglehetősen bonyolult.  

   

2. ábra. A pesti Corvin Átrium Irodaház horgonyzott résfalas munkagödre. 

 Az alaplemez alá az oldalfal víztelenítésével összhangban ma szinte mindenütt szivárgó-

paplant építünk (ha nincs természetes fekvésű kavics). Ez az üzemeltetés során összegyűjti az 
alulról és oldalról érkező vizet, s automatikus működtetésű szivattyúkkal távolítja el. A víztelenítés 

e módját gyakran a felúszás elleni védekezés is megkívánja, mivel a pinceterek mélyülésével az ál-
landó terhelés sokszor már nem lenne képes ellensúlyozni a felhajtóerőt. (Gyámolított alaplemez 

esetében persze kedvezőbb a helyzet, mert számíthatunk a cölöpök lehorgonyzó hatására is.) Ha 
lemez felső szintje felett legfeljebb 1 m-re van az átlagos talajvízszint, és a mértékadó talajvízszint 

sincs e szintnél 3,0÷5,0 m-nél magasabban, akkor a folyamatosan víztelenített paplanszivárgó el is 

maradhat. Egy 50 cm alaplemezzel az ilyen esetben fellépő víznyomás felvehető, vízzáró kialakítá-
sukkal az alsó térbe jutó víz mennyisége kellően korlátozható, s a felúszástól sem kell tartani. 



 

 

  

3. ábra. Résfalas metróállomás a Keleti pályaudvarnál ideiglenes csőtámaszokkal. 

 E szerkezetek komplex megvalósítására Magyarországon jelenleg 7 speciális mélyépítő cég 

képes, akik közül 5 van jelen régóta a hazai piacon. Egyes részfeladatokba, pl. horgonyzás, lövellt 
beton, alaplemez készítése, esetenként másokat is bekapcsolnak.  

 A vázolt szerkezetek, technológiák csaknem mindegyikére vonatkozóan van honosított európai 
szabvány a „Speciális geotechnikai munkák kivitelezése” sorozatban. (Ennek tervezett elemei közül már 

csak egyetlen egy várat magára, a talajszegezésről szóló, de 2008 végén ennek szövegtervezetét is 
kiadta a CEN.) E szabványok korszerű tudásbázist, de egyben magas követelményeket is jelente-

nek. Bizonyos védelmet is nyújtanak az irreális követelményekkel szemben, felmutatván a speciá-
lis mélyépítésben elvárható minőséget, paramétereket, pl. egy résfal (nem tökéletes) vízzáróságát 

illetően. A hazai speciális mélyépítő cégek ezeket lényegében mindenben követik, ennek megfele-
lően a kivitelezés magas színvonalú, hiba viszonylag ritkán fordul elő. A munkatérhatárolási pro-

jektek más közreműködőiről ez nem mindig mondható el, emiatt nem kevés a konfliktus.   
 A jelen dolgozat a szerkezetek további sajátosságaival, kivitelezésükkel nem foglalkozik, tár-

gyául a tervezésüket választotta. (Az előbbi áttekintés azért készült, hogy világos legyen, mely szer-
kezetek tervezéséről írunk, s ezt kívánták érzékeltetni a mellékelt képek is.) Ehhez kapcsolódóan 

érdemes rámutatni arra, hogy az előbb idézett szabványok ugyan „kivitelezési” szabványok, de a 
tervezéshez, illetve a tervezés előkészítéséhez is számos fontos követelményt, ajánlást fogalmaz-

nak meg, tulajdonképpen az Eurocode 7 (EC 7) kiegészítéseként.  

2. A GEOTECHNIKAI ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A TERVEZÉSI FOLYAMAT  

A munkatérhatárolás igénye a projektfejlesztők: a befektető és képviselői, illetve a kiválasztott 
építésztervező első elképzeléseit megfogalmazó vázlattervekben jelenik meg. E fázisban gyakran 

még statikus tervező sem vesz részt, geotechnikus szinte sohasem, így a geotechnikai adottságo-
kat általában még nem vagy csak felületesen veszik figyelembe.  

 Területismertető geotechnikai szakvélemény, a kezdeti projektfázis hazánkban szokásos geotechnikai 
dokumentuma, ilyen projektekhez ritkán készül. A budapestiek esetében ezt magyarázhatja, hogy 

az építési helyszínek talajadottságai elégé ismertek, s ezért a projektfejlesztők nem kívánnak ál-
dozni a pontosító vizsgálatokra. Pedig, éppen mert elég sok adat összegyűjthető a korábbi feltárá-

sokból, mérnökgeológiai dokumentumokból, nem volna túlzottan költséges egy ilyen mű. Valójá-
ban azonban nem is a hagyományos területismertető szakvéleményre volna szükség, mert – vall-

juk meg – az ilyenekre általában vállalkozó, gyakran geológus végzettségű talajmechanikusok kö-
zül nem mindenki ismeri a korszerű speciális mélyépítés eszköztárát, ezért az ilyen munkák értéke 

olykor csekély. Inkább az volna hasznos, hogy egy, a speciális mélyépítésben járatos geotechnikus 
egyfajta geotechnikai megvalósíthatósági tanulmányban jól értékelhetőn „összerendezze” a meglevő 

geotechnikai információkat, bemutassa a felmerülő mélyépítési feladatokat, azok nehézségeit, 
megoldási lehetőségeit és költségeit, hogy az illetékesek már a kezdetektől jól érzékeljék ezeket.  



 

 Budapesten a zöldmezős vagy a vidéki beruházások esetében az altalajadottságok azon mély-
ségekig, ahova a munkagödrök lemélyülnek, ritkán ismertek. Ezért a területismertető szakvéle-

mény, illetve a geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez általában szükségesek 
tájékozódó feltárások is. Mivel ezek költségei a kezdeti, még sokszor bizonytalan finanszírozású 

projektfázis szellemi előkészületeinek díjaiéhoz képest viszonylag magasak, e helyszínek esetében 
még kevesebb mód van a mélyépítési munkálatok adekvát megalapozására.       

 Az EC 7 a kezdeti tervezési fázisokra ún. előkészítő geotechnikai vizsgálatokat ír elő, s annak 
az a fő célja, hogy adatokat szolgáltasson a hely alkalmasságának megítéléséhez, a további vizsgá-

latok megtervezéséhez. Ezt egy ún. előkészítő talajvizsgálati jelentésben kell szolgáltatni, melynek 
nem feladata, hogy tanácsokat adjon a mélyépítési feladatok megoldására. Ezt az előtervezés fázi-

sában egy geotechnikai előtervben vagy olyan megvalósíthatósági tanulmányban kellene megtenni, 
amilyennek hasznosságára, szükségességére az előbb, a hazai gyakorlat hiányait érzékelve rámutat-

tunk. A közeljövőben tehát mindenképpen tájékoztatnunk kell a partnereinket az előkészítő 
geotechnikai munka tartalmi változásáról, s még inkább érdemes szorgalmazni a geotechnikai megva-

lósíthatósági tanulmány bevezetését.                 
 A következő projektfázisban az engedélyezési tervek készítését az építész irányítja, amihez 

bizonytalan című és tartalmú talajmechanikai szakvéleményt készítenek. Sajnos az esetek jelentős 
részében ezt a tervdokumentáció kötelező („kipipálandó”) részeként a lehető legkisebb költséggel 

kívánják elkészíttetni. Ehhez sajnos szinte mindig találnak olyan geotechnikus partnereket, akik 
felrúgva a szakma szabályait,  „általánosnak” nevezett vagy „részletesnek” hazudott szakvéle-

ményt készítenek. Kis pénzért, kis költséggel, kevés fúrással, többnyire magmintavétel és igényes 
laborvizsgálat nélkül készülnek ezek, s a vizsgálatok szinte sohasem terjednek ki a mélyebb, illetve 

a talajhorgonyok által érintett tértartományokra. Megalapozatlan, valahonnan (jobbára korábbi 
hasonló alaposságú szakvéleményekből) vett mechanikai paramétereket adnak. Ezt érzékelteti 

példaként az 1. táblázat, melyből külön kiemelendő a nyírószilárdsági paraméterek tág érték-
párokkal való megadása, melyekről nem tudható, miként tartoznak össze, a határok közé hány 

értékpárt (vizsgálatot) kell gondolni, s milyen típusú vizsgálatból erednek ezek (jobbára persze 
semmilyenből). Valószínűleg sem e művek készítői, sem megbízóik nem érzékelik e paraméterek 

jelentőségét, költségkihatását. E dokumentumok színvonala az EC 7 új elvárásainak semmikép-
pen sem felel meg, de valójában az eddigi magyar szabványok és a Magyar Mérnöki Kamara 

Geotechnikai Tagozatának önként vállalt elvárásait (Szepesházi, 2000/c) sem teljesíti.  

Kötött fekürétegek 

Természetes víztartalom w % 16,3 –24,5 

Folyási határ wL % 30,6 – 57,2 

Plasztikus határ wP % 17,1 – 22,3 

Plasztikus index IP % 12,6 – 38,5 

Relatív konzisztencia index Ic % 0,5 – 1,1 

Hézagtényező e  0,5 – 0,8 

Telítettség Sr  0,9 – 1,0 

Belső súrlódási szög  o 13 – 20 

Kohézió c kN/m2 60 – 160 

Térfogatsűrűség  kN/m3 19,0 – 21,5 

Összenyomódási modulus Es MN/m2 8 – 25 

Tömöríthetőség   N 

Kézi fejtési osztály   IV 

Határfeszültségi alapérték a kN/m2 300 

1. táblázat. Egy réteg talajjellemzői – másolat egy részletes (?) talajmechanikai szakvéleményből. 

 Az engedélyezési terv munkatérhatárolással foglalkozó része is általában nagyon vázlatos, csak 

annyiban van bemutatva, amennyiben az a végleges szerkezetnek is része. A gyakori résfal-
alaplemez konstrukció megjelenik, de pl. a horgonyzás már legfeljebb csak a műszaki leírásban.  



 

 Az engedélyezés szempontjából a talajadottságok elégtelen ismerete és a határolás vázlatos 
bemutatása a jelenlegi gyakorlatban nem okoz komolyabb problémát, mert többnyire a hatóságok 

is csak a geotechnikai szakvélemény meglétét ellenőrzik. Az engedélyt talán annak tudatában, vagy 
inkább abban bízva adják ki, hogy a kiviteli tervek készítője felelősségét átérezve végül majd úgyis 

kiküzdi a szükséges információkat, illetve a részletekre kiterjedően megtervezi a határolást. Szigo-
rúan nézve ez a rend nem felel meg a hatályos építési törvénynek, mert az előírja, hogy az enge-

dély kiadásához igazolni kell a „mechanikai szilárdság és az állékonyság követelményeinek” telje-
sülését az új és a meglévő építményekre is. Remélhetően a közelmúltban bevezetett tervellenőrzé-

si kötelezettség, egy felelős tervellenőr belépése javít majd ezen a helyzeten. 
 A tenderezéskor is általában ugyanezeket a dokumentumokkal szólítják fel ajánlatadásra a 

munkatérhatárolásban járatos kivitelezőket. A talajmechanikai információk szegényessége és bi-
zonytalansága kockázatossá teszi az ajánlatadást, s a rendelkezésre álló rövid időben általában 

nincs mód kiegészítő szakvélemény készíttetésére. A szakcégek saját tervező gárdájukkal vagy 
hozzájuk szorosan kapcsolódó mérnökirodákkal hasonló szerkezeteken szerzett tapasztalataikra, 

felkutatható talajadatokra támaszkodhatnak, olykor néhány CPT-vizsgálattal tájékozódnak. Gon-
dot okoz, hogy a kapott anyagok általában nem vagy csak nagyon hozzávetőlegesen tartalmazzák 

a szomszédos épületek szerkezetét, állagát. Gyakori, hogy még a közvetlenül szomszédos házak pin-
cepadló szintjeit sem adják meg, s alapfeltárás is alig van. Az építtető (gyakorta teljesen szakmán 

kívüli cégekkel) készíttet egy fényképes, jegyzőkönyves állapotfelvételt, és úgy gondolja, hogy 
ezzel a probléma kezelve van, mert később, ha vita támad, ennek alapján eldönthető lesz, hogy 

„valamilyen régi vagy egy új repedésről van-e szó”. A szomszédos építmények szerkezete pedig 
meghatározza, mekkora mozgások engedhetők meg a gödör mentén, ám a szerkezet alaposabb 

felmérése többnyire csak egy-egy súlyosabb biztosítási esemény kapcsán valósul meg. 
 A tenderkiírás munkatérhatárolási terveiből az ajánlatkészítők sokszor csak a geometriai ada-

tokat és a felszerkezet terheléseit vehetik át. Ezek alapján dolgozunk ki cégspecifikus, alternatív 
megoldásokat. Ezeket csaknem teljes körűen meg kell tervezni, mivel az éles verseny miatt elég 

pontos ajánlatot kell adni. A talajkörnyezet hiányos ismerete és a projektvezetők számára mégis 
csak irányt mutató tendertervek miatt viszont meglehetősen konfliktusos az ajánlott alternatívák 

összevetése. Az bizonyos, hogy mindezek után a győztes vállalkozóra magas kockázat, a kiegészí-
tő vizsgálatok tetemes költsége s a változtatások miatt sok egyeztetési feladat hárul. A speciális 

mélyépítő cégek persze áraikban igyekeznek ezeket érvényesíteni, már amennyire azt a verseny 
engedi, mert a projektvezetők a versenyeztetéssel kívánják kompenzálni a hiányos előkészítés 

árnövelő hatását. A speciális mélyépítő cégek állapotát tekintve – úgy tűnik – még éppen állják ezt 
a kemény versenyt, de akár egyetlen balsiker is súlyosan megrázhatja őket.  

 A tenderezés tekintetében az európai szabványok elvileg segíthetnék a fejlődést azzal, hogy 
kétoldalúan szabják meg a szakmai követelményeket. E tekintetben az olvasó figyelmébe ajánlhat-

juk az EC 7-1 1.3 szakaszát, mely azt fogalmazza meg, hogy a geotechnikai feladat megoldásában 
részt vevők általánosságban mit tételezhetnek fel más közreműködőkről, t.i. azok szakszerűségét. 

Persze nem lehetnek illúzióink e megközelítés gyors érvényesülését illetően, a piacon meghatáro-
zó szerepük a befektetőknek van. A geotechnikai tervezők és a speciális mélyépítő cégek szerve-

zetei persze tehetnének azért, hogy a szakszerűség nagyobb súlyt kapjon.                                
 Az engedélyezés-tenderezés fázisában néha az építtetők készíttetnek hidrogeológiai szakvéleményt 

is, annak tisztázására, hogy a mélyrehatoló szerkezetek és a tartós víztelenítés miként befolyásolja 
a felszín alatti vizek mozgását, bekövetkezhetnek-e környezeti károk, kell-e tartani a környező 

pincék elárasztásától. A sok vitatható elemet tartalmazó, durva közelítésekkel dolgozó számításo-
kon alapuló értékelések eleve sok kétséget ébresztenek, s a talajadottságok elégtelen feltártsága 

ezek megbízhatóságát különösen lerontja. E problémakörben a jövőben új szempont és igény 
lehet a terjedőben levő hőszivattyús energianyerés.    

 A kiviteli terveket a győztes vállalkozó tervez(tet)i, ami általában azzal kezdődik, hogy készíttet-
nek kiegészítő vizsgálatokat, geotechnikai szakvéleményt (4. ábra). Ezzel elérjük a szükséges informált-

ságot, pótolják a részletes szakvélemény általános hiányosságait, illetve megismerjük a helynek 



 

azon sajátosságait, melyek a választott megoldás szempontjából különösen lényegesek lehetnek.  
Az idő szorításában ekkor is egyre inkább CPT-vizsgálatokra támaszkodunk, ám említenünk kell, 

hogy gyakran ezek felhasználása sem problémamentes, mert a vizsgálatokat gyakran nagyon se-
matikusan, a hazai tapasztalatokat, szokásokat nem „ismerő” szoftverekkel interpretálják.  

 A kiviteli tervek készítése során alkalmazott módszereket, eszközöket tárgyalják részleteseb-
ben a következő fejezetek, tulajdonképpen ez dolgozatunk fő témája. A jelen fejezetet, a 

geotechnikai előkészítés  kritikus átvilágítását azonban elengedhetetlennek tartottuk, mert tapasz-
talatuk szerint ez a munkatérhatárolások megvalósításának a leggyengébb láncszeme. Ez az EC 7 

tükrében különösen szembetűnő, mert amint azt az 1. rész 2.4.1 szakasza megfogalmazza: a 
geotechnikai tevékenység kulcsa a talajvizsgálatok mennyisége és minősége, valamint a kivitelezés szak-

szerű irányítása. Az előző fejezetből kitűnhetett, a speciális mélyépítő cégek úgy gondolják, a kivi-
telezés szakszerűségében teljesítik az európai szabványok követelményeit, a hazai gyakorlat meg-

felel az európai színvonalnak. Cikkünk tárgyában további előrelépésre csak akkor számíthatunk, 
ha a geotechnikai előkészítés is felnő az európai elvárásokhoz. Hiba volna e tekintetben, ha a geo-

technikus szakma továbbra is csak az építtetők és a társszakmák takarékoskodásában jelölné meg 
a gyenge színvonal okát. A szükséges szaktudás hiányát talán a Magyar Mérnöki Kamara által 

előírt kötelező továbbképzések, köztük jelen mesterkurzus enyhítheti.                            
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4. ábra. Feltárások egy tenderterv részletes (?) és egy kiviteli terv kiegészítő szakvéleményéhez. 

3. A MUNKATÉRHATÁROLÁSOK STATIKAI TERVEZÉSE 

Az építmények statikai tervezése többnyire még mind a mai napig a „régi” MSZ-ek alapján folyik, 

bár egyre gyakoribb, hogy a (külföldi) megrendelő az Eurocode-ok szerinti tervezést írja elő. A 
munkatérhatárolások, illetve ezek véglegessé váló szerkezeti elemeinek statikai méretezése viszont 

hazánkban már kb. 10 éve az EC 7-1 elvei szerint folyik, mivel a munkatérhatárolásra vonatkozó 
MSZ 15003 szabvány nem ad elegendő útmutatást ilyen méretű és típusú szerkezetek méretezé-



 

séhez. Az EC 7-1 ENV-változatában megjelenő számítási lehetőségeket kombináltuk az MSZ 
15000-es sorozat követelményeivel és módszereivel, amint azt majd a következőkben is bemutat-

juk. Ezt jogilag úgy lehetett „rendezni”, hogy a tervben az alkalmazott eljárást és indoklását nyil-
vánvalóvá tettük, rámutatva arra, hogy a módszer megfelel a „régi” magyar szabványok filozófiá-

jának. A kialakult gyakorlat képezte aztán alapját az EC 7-1 EN-változatához készített nemzeti 
mellékletnek, így valójában a magyar tervezési gyakorlat és a honosított európai szabvány egymást 

erősítve jutott el a mai állapotig. Ezért véleményünk szerint az MSZ EN-ek 2010 utáni alternatíva 
nélküli használata ezen a területen nem fog lényeges változást hozni.  

 A gyakorló tervezők tehát a statikai követelmények és a biztonság tekintetében az EC 7-ben 
leltek útmutatást. A méretezés elméleti hátterét és eszközeit tekintve főleg a szoftverek fejlődése 

segített, számos részletkérdés megoldását azonban magunknak kellett kimunkálni. Hiányzik a 
témakörben egy korszerű magyar nyelvű szakkönyv, mely irányt mutathatna és hivatkozási alap 

lehetne. Legújabban talán a témakörben is segíti az EC 7 alkalmazását, a részletekben pedig annál 
továbbmegy az ÚT 2.1-222:2006 útügyi előírás, valamint Szepesházi (2007, 2008) munkái.     

 Az 1. pontban vázolt szerkezetek kialakítását, fő méreteit a talajadottságok és a geometriai viszo-
nyok, valamint a kivitelező gépi kapacitásainak és bevált megoldásainak figyelembevételével a 

tapasztalat alapján „alkotjuk meg”. A fő kérdés általában a munkagödör fenékszintje alatti befogás 
mélysége és a horgonysorok (belső támaszok) száma. A falmélységet általában a biztonságos vízzá-

rás igénye szabja meg, ezért fontos, hogy ismerjük a kötött fekü minőségét, „homokosságát” vagy 
repedezettségét. Statikailag általában a minimumra törekszünk, azaz nem „valódi” befogott, ha-

nem csak támaszkodó szerkezetet tervezünk. A horgony(sorok) számát annak a talajnak a minősége 
szabja meg, ahová a horgony beköthető. Sokezer horgony feszítése alapján elég jól felbecsülhető, 

mekkora horgonyellenállásokat lehet a jellemző budapesti talajokban elérni. 6÷7 m-nél hosszabb 

befogott szakaszt nem érdemes alkalmazni, és közepesen tömör homokos kavicsokban 

1200÷1400 kN, előterhelt agyagokban 800÷1000 kN horgonyerők teljesíthetők. Így általában az 

adódik, hogy a 10 m mélységig egysoros, az alatt kétsoros horgonyzás szükséges. A horgonyok 

teljes hosszát a 12÷20 m tartományban szokás megválasztani. Tudvalevő, hogy nagyobb mélység 

esetén hosszabb horgonnyal lehet a fal menti mozgásokat csökkenteni, de sokszor már célsze-
rűbb belső megtámasztásra áttérni, aminek persze a munkagödör szélessége szabhat határt.         

 A tervezéskor az így „megálmodott” szerkezeteket ellenőrizzük, és szükség esetén módosítjuk. 

Egy-egy munkagödör esetében a peremfeltételek változása miatt 6÷10 szelvényt, illetve egy-egy 

szelvényre 3÷5 építési fázist is meg kell vizsgálni. Az így kiadódó vizsgálatszám lényegében csak 

számítógépes célprogramokkal teljesíthető, ezért már a gyakorlatból teljesen kiszorultak a koráb-
ban használt grafosztatikus módszerek, pl. Blum egykor népszerű eljárása.   

 A megoldandó méretezési feladatokat illetve az alkalmazott módszereket és eszközeiket a 
következőkben foglalhatjuk össze (lásd az 5. ábrát is).         

 a) A függőleges határoló falszerkezet statikai vizsgálata a tervezés alapja, melynek eredményeként 
a falszerkezet igénybevételeit, mozgásait, valamint a horgonyokra (belső támaszokra) és a fenék 

alatti talajzónát terhelő nyomást lehet meghatározni. Erre a rugalmas ágyazás elvén alapuló számí-
tógépes programokat, korábban Czap Zoltánét, újabban a GEO4 (vagy GEO5) programot hasz-

náljuk, de szóba jön a Nemetschek-féle program vagy más hasonlók is. Előfordul már, hogy ezt a 
feladatot is FEM-programmal, leginkább a PLAXIS-programmal oldjuk meg.  

 A számításokat az EC 7-1 nemzeti mellékletével összhangban a DA-2* tervezési módszernek 
megfelelően a talajparaméterek karakterisztikus értékeivel végezzük (Szepesházi, 2008). Az így ki-

adódó igénybevételeket ezért a DA-2* módszerben az állandó terhekhez rendelt γG=1,35 parciális 
tényezőkkel növelve kell a következő számításokba bevinni, mivel ezeket nagyrészt a földnyomás 

okozza. Minthogy a hasznos terhek parciális tényezője γQ=1,50, ezért azokat a számítás kezdetén 
γQ/γG=1,50/1,35≈1,10 értékkel növelve kell bevinni. E finomítás azonban gyakran csak elvi je-

lentőségű, mivel a munkagödrök menti épületek terheit csak becsülni tudjuk.  
 A rugalmas ágyazáson alapuló számításra még kitérünk, a FEM-analízisre – mivel azt a mes-

terkurzus több kompetens előadója tárgyalja – a nem, de utalunk Szepesházi (2007) tanulmányára.  
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5. ábra. A munkatérhatárolás méretezésének alapfeladatai és módszerei. 

 b) A falak vasalásának megtervezése az előbbiekben meghatározott és γG=1,35-tel felszorzott 

nyomatékokra, nyíróerőkre, a következő feladat. E vasbetonszerkezet-tervezési munkarészt itt 
nem részletezzük, csak rámutatunk, hogy a szerkezet ellenállásában meg kell lennie a betonszab-

vány szerinti biztonságnak. Megemlítjük viszont, hogy a munkának ki kell terjednie a cölöpöket 
vagy réstáblákat összefogó és a horgonyerőket elosztó fejgerendák vagy a közbenső támok és a fal 

közé kerülő heveder (mell-) gerendák vasbetonszerkezeti méretezésére is. 
 c) A horgonyok tervezése az előbbiekben megállapított és γG=1,35-tel felszorzott horgonyerőkre, 

a horgonytávolságnak, valamint a szükséges szabad és befogott horgonyhossznak, illetve a hor-
gonyoknak, mint acélszerkezeti elemeknek a méretezéséből áll. A legutóbbit a vonatkozó acél-

szerkezeti szabvány szerint kell elvégezni, s azt itt nem tárgyaljuk. Annyit azonban ezzel kapcso-
latban is megjegyzünk, hogy természetesen az acélelemek ellenállásában is meg kell lennie a szab-

vány szerint szükséges biztonságnak. (Ha horgonyok helyett belső támok, általában acélcsövek 
vannak, akkor azokat is eszerint kell tervezni.)         

 A horgonytávolságot és a befogási hosszat általában német eredetű, egykor az MI 04-194-82 előírás-
ban is megjelent tapasztalati diagramokra támaszkodva vesszük fel. Ezek biztonságtartalma nem 

teljesen egyértelmű, mivel azonban csak az előtervezésre használjuk őket, és saját tapasztalatokra 
is támaszkodhatunk, ez nem okoz gondot. A horgony kihúzási ellenállását ugyanis a munka kez-

detén – főleg kevésbé ismert helyen dolgozva – néhány próbahorgony alkalmassági, illetve a 
munka közben (az előfeszítés okán) mindegyik horgony elfogadási vizsgálatával ellenőrizzük. A 

próbaterhelések értékelése, főként a kihúzási ellenállás tervezési értékének megállapítását illetően 
nem egységes, ezért a biztonság a szükségesnél általában nagyobb, ám ez az európai szabványosí-

tás „bűne” is, mivel az EC 7-1 és az MSZ EN 1537 nem azonos előírást ad. A STRABAG MML 
gyakorlatát a 6. ábrán látható jegyzőkönyv érzékelteti.  

 A szabad horgonyhossz megállapítására a hazai gyakorlat Krantz-Ostermayer-féle szerkesztést 
alkalmazza, vagy az azzal gyakorlatilag azonos blokkos állékonyságvizsgálatot, pl. a GEO4 prog-

rammal, s ezt általában belső stabilitásvizsgálatnak nevezik. Valójában azonban a probléma az EC 
7-1-ben világosan értelmezett általános állékonyság körébe tartozik, mivel az elégtelen szabad 

horgonyhossz az egész megtámasztási rendszer és a környező talajtömegek és építmények állé-
konyságot veszélyezteti. Az e) pontban ezért erre visszatérünk  

 d) A fenék alatti talajzóna, mint „alsó támasz” teherbírását is ellenőrizni kell, ami a falról idejutó 
(közel) vízszintes nyomásoknak a passzív földnyomáshoz való viszonyítását jelenti. A rugalmas 

ágyazás elvén alapuló számítással ez kétféleképpen végezhető el. Eljárhatunk úgy, hogy a progra-



 

mot a fal előtti nyírószilárdság vagy a passzív földnyomás megfelelő „lerontásával” is lefuttatjuk, s 
ha a program nem jelez „összeomlást”, akkor teljesítettnek vesszük ezt a követelményt. A GEO4 

programmal azt is megtehetjük, hogy az egyensúlyhoz szükséges nyomások és a passzív nyomá-
sok eredőjét kiegészítő „kézi” számítással közvetlenül összevetjük, mivel a program mindkettőt 

kiadja. Ha a szerkezetet FEM-programmal méretezzük, akkor is e módszerek vagy az általános 
állékonyság e) pontbeli vizsgálata jöhet szóba.  

 Az EC 7-1 DA-2* módszer szerint e tönkremeneteli mechanizmus vizsgálatakor az a) pont 
szerint számított nyomások eredőjének γG=1,35-tel felszorzott értékét a lehetséges passzív föld-

nyomások eredőjének γR=1,40 parciális tényezővel osztott értékéhez kell viszonyítani. Ez azt je-
lenti, hogy ha az itteni tönkremenetellel szembeni ellenállást valamelyik programmal a passzív 

földnyomásba eleve beépített biztonsággal akarjuk teljesíteni, akkor γGγR=1,351,40≈1,90 csök-
kentést kell alkalmazni. Az eddigi hazai gyakorlat e tekintetben 1,50-nel is megelégedett. 

 
 

6. ábra. Injektált talajhorgony próbaterhelési jegyzőkönyve a STRABAG MML gyakorlatából. 

 e) Az általános állékonyság ellenőrzése az EC 7-1 szerint annak igazolását jelenti, hogy a megtá-

masztó rendszer, illetve a kapcsolódó talajtömegek és szerkezetek egyensúlya egy, a szerkezeteken 
kívül haladó vagy azokat átmetsző csúszólap mentén bekövetkező elmozdulással szemben  kellő 

biztonságú-e. Ma erre elsősorban a GEO4 programot vagy más állékonyságvizsgáló programot 
használunk, melyek kör vagy összetett csúszólapokat is vizsgálnak. (Alkalmazható a véges elemes 

programok ún. phi-c redukciós számításai is.) Ezt a hazai gyakorlat eddig külső stabilitásvizsgálat-
nak nevezte, megkülönböztetve a szabad horgonyhossz megállapítására szolgáló belső stabilitás-

vizsgálattól. Valójában azonban a külső stabilitás is a falmélység mellett a szabad horgonyhosszal 
növelhető, s a belső stabilitásvizsgálat is egy összetett csúszólapon való elmozdulásra irányul, még 

ha a kérdését másként fogalmazzuk is meg. Ha tehát az általános állékonyságot minden lehetséges 
csúszólapra megfelelőnek találjuk, akkor az a szabad horgonyhossz megfelelőségét is biztosí tja       

 Az eddigi gyakorlat a külső stabilitást illetően a nyírószilárdsági paraméterek karakterisztikus 

értékére vonatkozóan γ=γc=1,50 globális biztonságot teljesített. Az EC 7-1 nemzeti melléklete 

szerint e vizsgálatot a DA-3 tervezési módszer szerint kell végezni, ami a nyírószilárdsági paramé-



 

terekben értelmezett biztonságot jelenti, s erre γ=γc=1,35 az előírt parciális tényező. Az EC 7-1 
tehát az eddigi gyakorlattal azonos vizsgálatot követel meg, de a biztonságból enged. Ezt az indo-

kolta, hogy az EC 7-1 eredetileg 1,25-öt ajánlott, ezt emeltük 1,35-re, közelítve az eddigi 1,50-et, 
de az európai ajánláshoz képest mégsem téve túlzottan óvatossá a tervezést. Tegyük hozzá, a nyí-

rószilárdság karakterisztikus értékeinek megállapításában ennél sokkal nagyobb a bizonytalanság, 
s elsősorban ebben kell fejlődnie a hazai gyakorlatnak, mint arra a 2. fejezetben már rámutattunk.                      

 f) A határoló szerkezet mentén bekövetkező, a szomszédos építményeket veszélyeztető mozgások 
vizsgálata a tervezés egyik legkritikusabb része, ezért erre külön is kitérünk. A rugalmas ágyazással 

megállapított vízszintes mozgások kisebb gödörmélység és óvatosan felvett ágyazási tényező ese-
tén reális lehetnek, de inkább ezek másfélszeresével szoktunk számolni. Mélyebb gödrök esetében 

viszont már olyan járulékos hatások is megjelennek, melyeket külön kell számítani  az 5. fejezetben 
bemutatandó módon, vagy át kell térni a gödör tágabb környezetét is modellező véges elemes 

számításokra. A süllyedéseket a rugalmas ágyazáson alapuló, illetve az ezt kiegészítő előbbi számí-
tások alkalmazásakor az oldalirányú mozgásokból becsüljük, míg a FEM-számítások ezeket is 

közvetlenül megadják. A mozgásjellemzőket azonban mindenképpen a hasonló talajadottságú, 
geometriájú és támszerkezetű gödrök mentén mért mozgások tükrében vesszük fel, melyekben az 

építési technológia kritikus fogásaiból óhatatlanul következő mozgások is megjelennek.  
 A kérdés másik oldala, az épületek mozgástűrő képessége legalább ennyire bizonytalan, egyrészt 

mert az épületek szerkezete és állaga nehezen tisztázható, másrészt mert még az ismert szerkeze-
tek mozgásérzékenysége is nehezen minősíthető. Jellemzőek a lerobbant régi házak, amelyeknek 

nincs meg a tervdokumentációja, és a látható szerkezet sokszor háborús sérülést vagy szakszerűt-
len átépítést fed. A mai hazai gyakorlat az MSZ 15002 függelékében szereplő értékekre támasz-

kodik, amelyeket az EC 7-1 nemzeti melléklete is átvett, illetve Dulácska, (1994) ajánlásait követi.  
 A mozgások következményeit tekintve rá kell mutatnunk arra, hogy az EC 7-1 a szerkezetek 

mozgások miatti tönkremenetelét teherbírási határállapotnak tekinti, s ekként a talajparaméterek 
karakterisztikus értékeivel számított mozgásokat a γG=1,35 parciális tényezővel növelni kell, s 

ezek következményeit kell elemezni. A mai gyakorlatban ezt a növelést nem alkalmazzuk, de a 
talajparaméterek karakterisztikus értékének felvételében, az épületmozgások értékelésében aligha-

nem van a 35 %-os növeléssel egyenértékű tartalék. Mindenesetre éles helyzetben, ha pl. egy is-
mert szerkezetre ténylegesen ráterhelhetjük a mozgásokat, az EC 7-1 előírását kell majd követni.   

A tervezésnek elvileg még további kérdésekre is kell terjednie, de a tapasztalat szerint a hazai (túl-
nyomórészt budapesti) projektek esetében a tételes vizsgálat elhagyható. Így pl. a vízmozgások 

kedvezőtlen hatásait, a hidraulikus talajtörést, a gödörfenék felszakadását, a szemcsék kimosódását 
általában konstrukciós megoldásokkal, a résfalak kellő befogásával, illetve a hézagos cölöpfalak 

közötti drénlemezekkel, geotextíliákkal kerüljük el. Amint utaltunk rá, a résfalak többnyire bele-
nyúlnak az oligocén vagy miocén agyagokba, így a vízmozgások elvileg elenyészők, ha a vízvezető 

homokos zónák előfordulási gyakoriságához és kiterjedésének valószínűségéhez igazod ik a befo-
gás. A kedvező talajadottságok miatt a tapasztalat szerint szükségtelen a falak függőleges teherbírásá-

nak vizsgálata is, mivel az említett előterhelt talajokban elegendő az ellenállás a lefelé ható erőkkel 
szemben. Ezt az is segíti, hogy a lefelé ható erőket általában alig növeli a horgonyok feszítőerejé-

nek függőleges komponense, mivel a horgonyok hajlása 15÷25°-nál ritkán nagyobb.    

 A munkatérhatárolásokkal együtt készülő, gyakran cölöppel gyámolított alaplemezek tervezése is – 
helyesen – többnyire ott készül, ahol a munkatérhatárolásé. A tervezők erre általában az AXIS-

programot használják, s a legnagyobb gondot a (függőleges) ágyazási tényező felvétele, illetve ha 
cölöp is van, a lemez és a cölöpcsoportok alatti ágyazási tényező aránya, az ebből származó te-

hermegosztás jelenti. E kérdést azonban dolgozatunk terjedelmi okokból nem tárgyalja, akárcsak 
a szegezett falak méretezését sem, pedig – mint láttuk – az gyakran része a megtámasztásnak.    

 A munkatérhatárolások tervezésének egészét az Eurocode 7 tükrében értékelve azt lehet 
megállapítani, hogy a megközelítésmód, az alkalmazott módszerek megfelelnek a jövő elvárásainak is. 

Alapvető a számításon alapuló tervezés, s ennek alapmódszerei: az ágyazási tényezős falméretezés 
vagy a véges elemes komplex vizsgálat megfelel az EC 7-1 által ajánlottaknak, ugyanakkor általá-



 

ban megvalósul az a „parancs” is, hogy a számított eredményeket mindenkor a megfigyelésekből 
szerzett összehasonlítható tapasztalatok tükrében értékeljük. A horgonyzások tervezésében fon-

tos szerepet kap a próbaterhelés, amiként azt az EC 7-1 is ajánlja.  A megfigyeléses módszer köz-
vetlen alkalmazása viszont nem mondható jellemzőnek, bizonyos részleteket (résfalbefogás, hor-

gonyszám) viszont – mint említettük – néha ezen elv alapján pontosítanak.  
 A gazdasági sikereket ígérő megfigyeléses módszer átfogóbb alkalmazása azonban, aminek a nemzet-

közi gyakorlat szerint éppen az egyik fő alkalmazási területe éppen a munkatérhatárolás lehet, 
valószínűleg csak hozzáértőbb megbízókkal és a kölcsönös bizalmon alapuló közös kockázatvál-

lalással volna lehetséges. Reményt kelt ugyanakkor, hogy idehaza is egyre több helyen van monitor-
ing, aminek célja ma még inkább csak a veszélyek bekövetkezésének elkerülése, de a tapasztalatok 

értékelése talán elvezethet a megfigyeléses módszer alkalmazásához is.  
 Érdemes még kiemelni, hogy a vázolt tervezési módszerek úgy fejlődtek ki, hogy a terveket a 

speciális mélyépítő cégek maguk vagy a hozzájuk szorosan kötődő tervező irodák készítették. A 

kifejlődőben levő 6÷8 műhely ismeri a vele kapcsolatban levő cég technológiai lehetőségeit, köve-

ti a munkákat, megkapja a tervezett szerkezetek viselkedéséről tanúskodó mérési adatokat , s ren-

delkezik a szükséges korszerű statikai és geotechnikai szaktudással és jogosultsággal is. E szakmai 
műhelyek közötti kapcsolat, információcsere viszont – talán a konkurenciaharc okán – meglehe-

tősen esetleges és korlátozott tartalmú. Érdemben alig publikálják módszereiket és tapasztalata i-
kat, ezért a tervezési módszerek fejlesztése eléggé belterjes, s nyilván nem igazán hatékony. Talán 

a jelen mesterkurzus, s ezen belül e dolgozat is a kooperáció új fejezetét nyitja meg.       

4. AZ ÁGYAZÁSI TÉNYEZŐRŐL 

Mint az előzőekben felvázoltuk, a teljesen vagy részlegesen befogott, kihorgonyzott vagy megtá-
masztott falszerkezetek tervezésének alapszámítása a rugalmas ágyazás elvén alapuló tartómérete-

zés. A jelenlegi hazai gyakorlat túlnyomórészt ezt alkalmazza, s a nemzeti gyakorlatban is ma még 
ez a fő modell. Talán éppen napjainkban van változóban ez a munka, valószínűsíthető, hogy egy 

évtized múlva inkább már a FEM-analízis válik alapeszközzé. Az is valószínű azonban, hogy az 
rugalmas ágyazás elvén alapuló számítás még sokáig fontos része marad a geotechnikai tervezés-

nek, mert pl. jelenleg még a legújabb 3D FEM-modellekben is megjelenik ez a talaj és a szerkeze-
tei elemek közé beiktatandó interfész elemek viselkedésének modellezésére.  

 A rugalmas ágyazás elvén működő ma használatos szoftverek szinte mindegyike a 7. ábrán  
látható modellt alkalmazza. A Winkler-féle rugómodellt csak az aktív vagy passzív határállapotig fogad-

juk el, azokig a földnyomás az elmozdulással lineárisan változik, azokon túl viszont a földnyomás 
két határértékének megfelelően állandósul. Ezt jelképezik a párhuzamosan kapcsolt rugók és 

csúszkák, és ezeket fejezi ki az ágyazási tényező, illetve az általában Rankine szerint a talaj és c 
paramétereiből számított földnyomások. (Ezt a korlátozást már az AXIS-programm is „ismeri”.) 

A rugómodellnek megfelelő ferde egyenes helyzetét a nyugalmi nyomásból és az ágyazási ténye-
zőből számítják a szoftverek. Az előbbit általában Jáky közismert képletével veszik fel, de felkíná l-

ják az önálló választás lehetőségét. Ez erősen konszolidált talaj esetén különösen indokolt  lehet. 
Említést érdemel, hogy a leginkább használatos szoftver, a GEO5 a geosztatikus nyomás 20 %-át 

akkor is működteti a falra, ha a számítás (pl. nagy kohézió miatt) annál kisebbet adna.      
 Az ágyazási tényező helyes felvétele a számítások kulcsa, mert a viszonylag merev falak mozgásai 

általában nem olyan nagyok, hogy mellettük a talaj valamelyik határállapotba jutna. Az nyilvánva-
ló, hogy az ágyazási tényezőt elsősorban az összenyomódási modulusból kellene becsülni, idehaza 

mégis leginkább a 8. ábrán látható diagramot használjuk. Ez a francia eredetű (Monnet, 1994), de 
pontos forrása és elméleti háttere ismeretlen, viszont több külföldön elterjedt szoftver is használja 

(Kaltenbacher, 2007). Magyarországon is jól bevált, s elsősorban ez a tapasztalás indokolja és verif i-
kálja az alkalmazását.  

 A diagramból a nyírószilárdság alapján lehet felvenni az ágyazási tényezőt, ami ellentmondá-
sosnak tűnhetne. Ebben azonban a φ-c adatpár valójában egyfajta általános talajminőség kifejező-

je, azon megfontolás alapján, hogy a szilárdabb talajnak a deformációs paraméterei és így az ágya-



 

zási tényezője is kedvezőbb. A diagram idehaza azért is kedvelt, mert a munkatérhatárolásaink 
leggyakoribb talajkörnyezetére, a homokos kavicsokra és az előterhelt agyagokra vonatkozóan a 

nyírószilárdságot vizsgálattal vagy becsléssel megbízhatóbban meg lehet állapítani, mint össze-
nyomódási modulusukat.  

 Megemlítjük, hogy a kedvelt GEO5 program az ágyazási tényező felvételére számos egyéb 
módszert (pl. Schmitt, 1995) is felkínál, de többségük alkalmasságáról még nincs hazai tapasztalat.    
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7. ábra. A rugalmas ágyazás modellje. 

 Indokolt lehet, hogy az ágyazási tényezőt a mélységgel változó értékkel vegyük fel, de nem 
helyes zérusról induló növekedéssel számolni. Ez az óvatos megközelítés korábban azért volt 

szokásos és indokolt, mert a régebbi szoftverek nem korlátozták a rugómodellel kiadód földnyo-
másokat. A gödör felszínére vett zérus ágyazási tényező azt volt hivatott biztosítani, hogy ott ne 

számítson az ilyen szoftver a nagy elmozdulással arányosan nagy földellenállást, ami a 
geosztatikus nyomás hiánya és a csekély kohézió miatt nem lehetséges.  

 A horgonyok merevségét tapasztalati alapon lehet felvenni, amihez a horgonyfeszítésből bőven áll 
rendelkezésre adat. Az injektált horgonyok esetében az injektált horgonytest és a talaj között i Fh 

súrlódási erő mobilizálódásához szükséges sh elmozdulást kell ezek alapján megítélni, ami általá-
ban 3-6 mm-re tehető, s ehhez hozzájön még az Ah· Eh húzási merevségű, Lhsz szabad horgony-

hossz nyúlása. Ezekből az Lh horgonytávolságot is figyelembe véve képezhető a horgony Ch 
kN/m2-ben értelmezhető merevsége: 
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 A belső kitámasztások esetében a támelemek Ad· Ed nyomási merevségéből és Ld vízszintes 
távolságából, valamint a munkagödör B/2 félszélességéből             
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 Itt azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy az összetámasztott két oldal terhelése, terepesése 

stb. azonos-e. Ha nem, akkor iterációval úgy kell változtatni a két oldal elrendezését, számításait, 
hogy mozgásaik, illetve a számított dúcerők közel azonosak legyenek. 

 A rugalmas ágyazás elvére épülő számításokban nem lényegtelen a falszerkezet merevsége 
sem. Ezt befolyásolják a beton rugalmassági modulusának változásai: a kötéssel való növekedés, 

illetve a kúszás és a környezet miatti csökkenés, valamint az inercia változásai: a készítés közbeni 



 

túlüregelődés vagy talajduzzadás, illetve elsősorban a cölöpfalak esetében a 2. feszültségi állapo t-
beli berepedés. Ezeket a hatásokat a tervezéskor általában úgy vesszük figyelembe, hogy inkább 

nagyobb merevségekkel számolunk, s így nagyobb nyomatékokra méretezünk, az így kiadódó 
kisebb mozgásokat viszont kb. másfélszeresre felnöveljük. Ha van idő, akkor természetesen a 

számításokat tovább finomítjuk, s a falmerevség változásait újabb tervezési állapotonként vizsgál-
juk, ami megtakarításokat hozhat.              

 A számításokba a horgonyerőt terhelésként viszzük be az előfeszítést modellezendő, amiként 
azt az EC7 is előírja. Általában törekszünk arra, hogy a bevitt feszítőerő a következő tervezési 

állapotokban (a szerkezetépítés és a földkiemelés következő fázisaiban) csak kevéssé növekedjék, 
amivel a mozgásokat lehet korlátozni. A méretezés kiterjed a végleges szerkezetek vizsgálatára is, 

amikor a horgonyok szerepét a merevebb födémek veszik át.         
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8. ábra. Diagram az ágyazási tényező felvételéhez Chadeisson nyomán (Monnet, 1994).                                     

(Egy  és c értékhez leolvasható értékből a Ct ágyazási tényező 10-zel való szorzással kapjuk kN/m3-ben.) 

 A rugalmas ágyazáson alapuló méretezés módszerének előbbiek szerinti alkalmazása megfelel 
az EC 7-1 vonatkozó 9.7.6 szakaszának (3)P bekezdésében előírtaknak, nevezetesen annak, hogy 

„mindegyik teherbírási határállapotra ki kell mutatni, hogy a szükséges szilárdságok, összeférhető 
alakváltozások mellett, képesek a talajban és a szerkezetben mobilizálódni”. 



 

5. A MUNKAGÖDÖR MENTI MOZGÁSOK BECSLÉSE 

A munkatérhatároló szerkezetek méretezése mellett – mint a 3. fejezetben láttuk – nagyon fontos 

a munkatér mentén levő épületek mozgásvizsgálata is. A fokozódó helykihasználási igények miatt 
a gödrök egyre mélyebbek, egyre jobban megközelítik a meglévő építményeket, a talajmozgások 

épületkárosító hatásaitól egyre inkább tartanunk kell. A következőkben a kérdés geotechnikai 
aspektusait: a mozgásjellemzők becslését részletezzük: Az építmények mozgástűrésének megítélé-

sét nem tárgyaljuk, de megjegyezzük, hogy az EC 7-1-nek megfelelően ezekre közelítő statikai 
analízis alapján számszerűsített kritériumokat igyekszünk megadni.          

 Az EC 7-1 vonatkozó 9.8.2 bekezdése azt mondja ki, hogy „mindig az összehasonlítható tapasz-
talatokra támaszkodva kell óvatos becslést adni a támszerkezetek torzulására és elmozdulására, 

illetve ezeknek a megtámasztott tartószerkezetekre és a közművekre gyakorolt hatására. Beleér-
tendő ebbe az építési munkákból származó hatások elemzése is. A tervezett megoldás megfelelő-

sége igazolható annak kimutatásával, hogy a becsült elmozdulások nem lépik túl a határértékeket. 
Ha a kezdeti óvatos becsléssel kapott elmozdulások meghaladják a határértékeket, akkor olyan 

részletesebb vizsgálattal kell igazolni a tervezett megoldást, amely kiterjed az elmozdulások számí-
tására is.” Ilyent kell „végezni, ha a közeli tartószerkezetek és közművek rendkívül érzékenyek az 

elmozdulásokra, ha nincs jól megalapozott összehasonlítható tapasztalat”.  
 Az elmúlt évtized projektjei nyomán talán kijelenthető, Budapestre nézve rendelkezünk ele-

gendő összehasonlítható tapasztalattal, s ezek alapján állítható, hogy az eddig bemutatott módsze-
rekkel tervezett munkatérhatárolások mentén kb. a gödörmélység 0,2 %-át kitevő süllyedések követ-

keztek be, ami megfelel a nemzetközi gyakorlatnak is, amint az a 2. táblázatban összegyűjtött ada-
tokból is érzékelhető. E megalapozott feltételezés sok esetben önmagában is elegendő lenne a 

mozgások hatásainak megítéléséhez, de egy, a nemzetközi gyakorlatban szokásos süllyedésszámí-
tást szinte mindig, azaz nem csak rendkívül érzékeny épületekhez csatlakozva e lvégzünk.  

talajtípus 

vízszintes mozgás (e)             
a gödörmélység (H) %-ában 

függőleges mozgások (s)                                                                
a gödörmélység (H) %-ában 

Tomlinson Clough és O’Rourke 

átlag tartomány átlag tartomány átlag tartomány 

 puha-merev agyag 0,30 0,08 – 0,58 0,80 0,20 – 1,70 1,00 0,00 – 2,50 

 merev-kemény agyag 0,16 0,06 – 0,30 0,30 0,10 – 0,60 0,20 0,10 – 0,70 

 homok és kavics 0,19 0,04 – 0,46 0,10 0,10 – 0,20 0,10 0,05 – 0,30 

2. táblázat. Munkagödrök mentén mért mozgások Tomlinson (2006), ill. Clough és O’Rourke (2004) nyomán. 

 A falak vízszintes mozgásait kb. 10 m mélységig a rugalmas ágyazás elvén alapuló számítással 
megállapított értékeknek kb. másfélszeresére becsüljük. Ezekből a falmozgás jellegétől függően a 

9. ábra szerint (Hamza 1993) becsüljük a fal menti süllyedéseket: az első esetben a fal folyamatosan 
előredől, a másikban a felső merevebb támasz miatt felül „visszahajlik”.  

 A vízszintes mozgások vonala és az eredeti falhelyzet közötti Ae terület jellemzi a fal mögötti 
talajtömeg vízszintes elmozdulását. A gödörmélységtől függő L távolságig kiterjedő függőleges 

mozgások (süllyedések) As összege ennek 60÷80 %-a, mivel a talajtömeg fellazul (α a lazulási té-

nyező). A süllyedési horpát a Gauss-féle haranggörbével lehet leírni, melynek jellemzőit is az 
előbbiekből lehet becsülni. A horpa közelíthető két körrel is, melyek sugarát szintén a megadott 

képletekkel becsülhetjük. Akár a horpa egyenletével, akár a két görbületi sugárral meghatározhat-
juk a fal mögötti épületet terhelő mozgáskülönbségeket.        

 A 10 m-nél mélyebb gödrök esetében a MOM-Park munkagödrének tervezésétől kezdve 
Kempfert, Raithel (1998) ajánlásait nyomán a következő járulékos hatásokból eredő vízszintes mozgá-

sokat is figyelembe vesszük: 
 a fal mögötti, a horgonyok által „összefogott”, a horgonyhosszal azonos szélességű talajzóná-

nak (mint függőleges konzolnak) a mögüle ható földnyomás okozta hajlítási deformációja, 



 

 az ugyanezen fal mögötti talajzónának az ugyanezen földnyomások hatására bekövetkező 
nyírási alakváltozása, 

 a fal előtti, a munkagödör közepéig tartó talajzónának a tehermentesülésből következő eme l-
kedésével (nyúlásával) együttjáró harántkontrakciós összenyomódása,     

 az ugyanezen talajzónának az összenyomódása a munkagödör fenékszintje feletti talajzónáról 
a gödör kiemelése után a falon keresztül ideháruló föld- és víznyomások következtében, 

 a horgonyok zónájában az előfeszítése által okozott talajösszenyomódás (csökkentő hatás!),  
 a horgonyok zónájában az előfeszítése miatt módosuló földnyomásváltozás.  

 Az ezekből származó vízszintes mozgások számításának részleteit terjedelmi okokból itt nem 
közölhetjük, azokat meg lehet találni Szepesházi (2007) tanulmányában, itt csak az összefüggések 

lényegére mutatunk rá. A képletek szerint a fal felső pontjának elmozdulása az első hatás esetében 
a gödörmélység ötödik, a második esetében a gödörmélység harmadik, a következők esetében 

pedig a mélység első hatványával arányos. Ezek közül főként az első kettő válhat számottevővé, 
mert miközben kevésbé mély gödrök esetén elhanyagolhatóak, a gödör mélyülésével kritikussá 

válhatnak. A képletekből kitűnik az is, hogy mindegyik, de főként az első két hatásból származó 
mozgás mértéke lényegében csak a horgonyhosszakkal csökkenthető. Ezért, ha a gödörmélység-

gel arányos horgonyhosszakat tervezünk, akkor az első két hatás okozta mozgás gödörmélységtől 
való függésének kitevője kettővel csökken.   
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9. ábra. A fal mögötti süllyedések számítása a vízszintes elmozdulásokból Hamza (1992) nyomán. 



 

 Ezekkel kapcsolatban több, kétséget ébresztő információra is rá kell azonban mutatnunk. A 
Kempfert és Raithel (1998) által közölt képletek némelyike eltér az általuk hivatkozott forrásban 

(Breth, Stroh, 1976; Nendza, Klein,1974; Ulrichs, 1979) felelt eredeti formuláktól. Több képlet leveze-
tését egyik publikáció sem közli, s a hátterükként említett megfontolások sem mindig meggyőző-

ek. Felmerülhet, hogy e hatások okozta mozgások már benne lehetnek a rugalmas ágyazáson ala-
puló számítások eredményeiben, elsősorban a negyedikként felsorolt tényező lehet ilyen. Külö-

nös, hogy e számításokat, illetve e hatások figyelembevételének szükségességét egyetlen korszerű 
szakkönyv (Ou, 2006; Smoltczyk, 2003; Tomlinson, 2001) sem említi, nincs utalás erre az EC 7-ben 

sem. Még furcsább, hogy  Kempfert legújabb, a munkagödrökkel részletesen foglalkozó (Kempfert, 
Gebreselassie, 2006) műve sem szól ezekről, s nem is hivatkozik 1998-as publikációjára. 

 Tény ugyanakkor, hogy pl. a MOM-Park esetében is nagyobb mozgásokat mértünk, mint 
amilyenek a fal rugalmas ágyazáson alapuló számításából kiadódtak, s pl. a Corvin Áttrium eseté-

ben is ez volt a helyzet, bár a Kempfert által ajánlott képletekkel számítottakat nem értük el. Mé-
lyebb gödrökre vonatkozóan a nemzetközi szakirodalomban is találhatunk olyan mért mozgáso-

kat, melyek a gödörmélységgel nem egyenesen arányosak. Vermeer (2000) például számos berlini 
munkagödör mentén mért vízszintes mozgásokat elemezve azt találta, hogy azok a gödörmélység 

négyzetével arányosak. Ezek esetében a horgonyok hosszát vélhetően a gödörmélységgel arányos-
ra tervezték, ezért a négyzetes függés tulajdonképpen összhangban van Kempfert ajánlásával.    

 A teljesség kedvéért említjük, hogy a járulékos hatásokból származó vízszintes mozgásokat a 
fal deformációival összegezzük, s az eredőből számítjuk a süllyedéseket a 9. melléklet szerint   

Az előbbiekből talán az szűrhető le, hogy a járulékos hatások okozta mozgások mérlegelésével, 
korlátozásával a gyakorlatunk a biztonság oldalán van, s a mérési adatok alaposabb feldolgozása 

után talán engedni lehet ebből. A monitoring haszna tehát nem csak egy-egy projekt biztonságos 
megvalósításához fontos, de segítheti tervezési módszerek fejlesztését, a bizonytalanságok tisztá-

zását is. Fontos lenne, hogy az észlelés az üzemelés idejére is kiterjedjen, hogy a hosszútávú hatá-
sokat is jobban megismerhessük. Erről a mesterkurzus egy másik hazai előadása ad majd bővebb 

tájékoztatást, itt példaként a 10. ábrán a MOM-Park munkagödrén végzett méréseket mutatjuk be.                
 Már utaltunk arra is, hogy a mozgásoknak az EC 7-1 által is elvárt pontosabb számítására 

Magyarországon is egyre inkább a FEM-analízist, elsősorban a PLAXIS-programot használjuk a 
felkeményedő talajmodellt alkalmazva. Ezzel kapcsolatban a gyakorlatban egyelőre sok gondot 

okoz a talajmodulusok helyes felvétele. Remélhető, hogy a jelen mesterkurzus a kérdéskör legjobb 
külföldi szakértőinek előadásával segít a problémák tisztázásában. Újólag említjük, hogy Szepesházi 

(2007) tanulmányában – magyar nyelven – erről is részletes ír, s a talajmodellek elméleti háttere 
mellett például a MOM-Park munkagödrének modellezését is bemutatja összevetve a számítási 

eredményeket a 10. ábrán bemutatottakhoz hasonló mérési eredményekkel. 

6. Összefoglalás, javaslatok 

Dolgozatunkban áttekintettük a munkatérhatárolás Magyarországon leggyakrabban alkalmazott 
megoldásainak tervezési gyakorlatát az új európai szabványok, elsősorban az Eurocode 7 tükré-

ben. Bemutattuk és értékeltük a geotechnikai előkészítést, a tervezés teljes folyamatát, a statikai 
tervezést és annak két fontos és speciális elemét. Rámutattunk a tervezés bizonytalan elemeire, s 

fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztunk. Mindezekből a következőket érdemes kiemelni. 
a) Hiányzik a tervezési folyamat elejéről egy geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány, mely vilá-

gossá tehetné a projekt valamennyi illetékese számára a geotechnikai körülményeket, kockázato-
kat és megoldási lehetőségeket. Ezt néhány negatív és pozitív példa meggyőző publikálásával ke l-

lene bizonyítani a projektfejlesztők számára.     
b) A tendertervhez eddig készített geotechnikai szakvélemények nem felelnek meg az EC 7-

ben a tervezési talajvizsgálati jelentés tartalmára vonatkozóan megadott követelményeknek. Emiatt a 
tenderezést konfliktusok, a speciális mélyépítési vállalkozókat magas kockázat, a befektetőket 

többletköltségek terhelik. Az utóbbiakat erről meggyőzve, a geotechnikus tervezői kör kontárait 
megbélyegezve el kell érni a talajvizsgálatok mennyiségének és minőségének lényeges javítását.   



 

c) A munkagödrök szomszédságában levő építmények alapjainak feltárására, szerkezetük, terhelé-
sük és állaguk megismerésére eddig nem jutott kellő figyelem. Ezek dokumentálásának minimális 

követelményeiről valamilyen formában (szabvány, kamarai irányelv) megegyezésre kellene jutni. 
d) A munkatérhatárolások koncepcionális és kivitelei tervét általában a munkát elnyerő speciá-

lis mélyépítő cég szakértői vagy állandó partnerei készítik. Ez általában végül is biztosítja a meg-
oldások szakszerűséget, illetve azt, hogy a tervezés, a kivitelezés, a műszaki felügyelet és a megfigyelés szo-

ros összefüggésben valósul meg. Ez alapja lehetne a megfigyeléses módszer bátrabb alkalmazásának 
is, ám ehhez szakszerűbb általános projektmenedzsmentre és bizalmi légkörre volna szükség.            

e) A rugalmas ágyazáson alapuló számítások olyan részleteiről, mint az ágyazási tényező nagyságá-
nak és mélység szerinti változásának a felvétele, a szerkezetek körüli talajvíz hatásainak figyelem-

bevétele, a nyugalmi nyomás tényezője, stb, nincs korszerű irányadó hazai szakirodalom. Szükség 
volna olyan K+F munkára, mely ezeket illetően egységes elveket, eljárásokat fogalmaz meg.                     

f) A horgonyok próbaterhelésének értékelésében nincs egyezményes rend a hazai gyakorlatban és 
az európai szabványokban sem. Az utóbbi tekintetében a közeljövőben várható egységesítés után 

a hazai gyakorlatban is nyilvános megegyezést kell szorgalmazni.  
g) A megtámasztó szerkezetek alsó befogásának, illetve talajra való feltámaszkodását illetően a 

hazai gyakorlat eddig 1,50 biztonsággal is megelégedett. Az EC 7 nemzeti melléklete szerint ezt 
1,90-re kell növelni, ami azonban valószínűleg nem fogja növelni a költségeket.    

h) A hazai tervezési gyakorlatban eddig teljesen külön kezelte a belső és külső stabilitásvizsgá-
latot. Ezeket a jövőben az EC 7-nek megfelelően az általános állékonyság vizsgálatában kell/lehet 

oly módon egyesíteni, hogy azt minden lehetséges (kör- vagy összetett) csúszólapot feltételező 
törési mechanizmusra ki kell terjeszteni.  

i) Bár a speciális mélyépítő cégek rendelkeznek referenciaadatokkal a jellegzetes budapesti ta-
lajkörnyezetekben készült gödrökre vonatkozóan, legalább publicitással hitelesített szisztemat ikus, 

összehasonlító értékelés viszont még nem készült a rugalmas ágyazással számított és a mért vízszintes 
elmozdulások viszonyáról. Mivel az EC 7 az ilyen összehasonlítható tapasztalatot értékeli a legtöbb-

re, fontos volna e hiány megszűntetése.      
j) A 10 m-nél mélyebb gödrök esetében a hazai tervezési gyakorlat számol a támszerkezet 

mögötti és előtti, valamint a horgony körüli talajzóna járulékos alakváltozásából származó további 
mozgásokkal. Ennek indokoltságát célszerű volna a mérések tükrében is értékelni, mert a legfris-

sebb releváns szakirodalom ezekről egyáltalán nem szól.    
k) A támszerkezetek mögötti függőleges mozgások számítására idehaza alkalmazott módszer 

megbízhatóságáról sincs egyezményesen elfogadott hazai értékelés. Ez – mivel a szokásosan al-
kalmazott szerkezetekkel a süllyedések nem váltottak ki épületkárosodást – eddig nem gondot. Az 

EC 7 e tekintetben újszerű megközelítése (az építmények mozgás okozta tönkremenetelét teher-
bírási határállapotnak kell tekinteni!), valamint a fokozódó piaci verseny, a biztosítás problemat i-

kája azonban szükségessé teheti, hogy több konszenzussal elfogadott módszerekkel do lgozzunk.    
 Az előbbi megállapítások és javaslatok azokra a hazai gyakorlatban ma még túlsúllyal alkalma-

zott tervezési módszerekre vonatkoznak, melyek olyan hagyományos földstatikai elveken nyugszanak, 
mint a síkbeli vizsgálat, a rugalmas ágyazás elve, a földnyomáselmélet,  a lokális elnyíródás, a ha-

táregyensúlyi állapot, illetve amelyek messzemenőn támaszkodnak az összehasonlítható tapaszta-
latokra. A fejlettebb országok mai gyakorlatát és az EC 7-ben megfogalmazottakat látva valószí-

nűsíthetjük, hogy e módszerek még sokáig alapvető eszközei maradnak a munkatérhatárolások ter-
vezésének, ezért a javításukra tett javaslatok is talán hasznosak és hasznosak.   

 Kétségtelen viszont, hogy mind többet alkalmazzuk e feladatkörben is a FEM-analízist, ideha-
za főleg a síkbeli vizsgálatra alkalmas, de már nemlineáris anyagmodellekkel is dolgozó PLAXIS- 

programot. Ebben elsősorban éppen ezen utóbbi lehetőség alkalmazásának finomítása szükséges, 
reméljük, mesterkurzusunk egyebek mellett ebben is utat mutat. Valószínű, hogy bizonyos prob-

lémák, pl. a szűk terek és az ún. pozitív sarkok vizsgálatára már a 3D-programokat is célszerű lesz 
bevetni. Hogy a FEM-analízis mikorra és mennyiben szorítja háttérbe a hagyományos eljárásokat, 

ma nehéz megítélni, ez bizonnyal függ a magyar mérnökképzés és -továbbképzés fejlesztésétől is. 
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