
Állványok, dúcolatok 

Állványok osztályozása 

Az állványok osztályozása rendeltetésük szerint: 

1./ Építőállványok 

 - munkaállványok 

 - szerelőállványok 

 - szállítóállványok 

 - tárolóállványok 

2./ Alátámasztó állványok 

 - rögzített (fix) állványok 

 - mozgatható (gördülő) állványok 

Az állványokat csoportosíthatjuk anyaguk szerint is. 

- faszerkezetű állványok 

- fémszerkezetű állványok 

 

1./ Építőállványok 

1.1 / Munkaállványok 

A munkaállványok feladata valamely műtárgy építése, illetve javítása során munkaterület 

biztosítása, vagy a munkaterület alatti tér védelme. 

1.1.1/ Bakállványok 

A bakállványok két fő részből állnak, a bakokból és a bakokra helyezett állványpadozatból. Az 

állvány magasítását az 1b ábra szerint kell elvégezni. (1a, és 1b ábra) 

1.1.2/ Létraállványok 

A létraállványok állványlétrákból, állványpadozatból és merevítésekből állnak. Az építmény 

mellé állított létraállvány állékonyságát az épületbe való bekötéssel biztosítják. Az állványpa-

dozat max. 150 kg/m2 súllyal terhelhető. (2., 3., és 4. ábra). 

1.1.3/ Árbócállványok 



Nagy terhek viselésére alkalmas állványok. Csak erőtani számítással igazolt tervek alapján 

építhetők.  Az árbócállványok segítségével bármilyen kőműves és kőfaragó munka elvégez-

hető. (5., és 6. ábra). 

1.1.4/ Kidugó állványok 

Kidugó, vagy más néven konzolos állványokat akkor építenek, amikor a munkaszint nagy ma-

gassága miatt gazdaságtalan a teljes beállványozás. (7. ábra) 

1.1.5/ Függőállványok 

A függőállványok konzolra függesztett kosarak, vagy munkahidak. Mozgatásukat vagy a ko-

sárba helyezett csörlők, vagy azon kívül elhelyezett motorok teszik lehetővé (8. ábra). 

1.1.6/ Védőállványok 

A védőállványok a munkaterület alatti teret, közlekedési útvonalakt védik a lehuééó 

törmrléktől, szerszámoktól,anyagoktól. Szerkezetük rendszerint szerves része a munkaáll-

ványnak. 

1.2/ Szerelőállványok 

A szerelőállványok feladata vasszerkezetek, ill. előregyártott vasbeton szerkezetek építés 

alatti, lehetőleg mozgásmentes megtámasztása és a szereléshez szükséges munkaterület 

biztosítása.  

A szerelőállványok rögzített, vagy mozgó állványok lehetnek. 

1.2.1/ Rögzített szerelőállványok 

Vasút, vagy közút felett, tehát szárazon létesített áthidalásoknál megfelelően alapozott, ill. 

talpfaszőnyegre, vagy keresztgerendákra támasztott bakokat építenek és ezek felett acél- 

vagy faszerkezetű áthidalások készülnek. Ezen áthidaló gerendákra keresztgerendákat he-

lyeznek, majd ezeket pallóterítéssel látják el. A szerkezet szerelése az így kiképzett felületen 

történik (9. ábra).  

Vízfolyás felett ez a megoldás annyiban módosul, hogy két- vagy többsoros cölöpjármokat 

készítenek és ezeken helyezik el a fent leírt állványszerkezetet (10. ábra)  

Még könnyebb állványzatra – pontosabban csak alátámasztó jármokra – van szükség szabad 

szerelés esetén. Egy kétnyílású szerkezettel kapcsolatban a szabadszerelés menetét vázlato-

san mutatja a  11. ábra.  

1.2.2/ Mozgatható szerelőállványok 

A mozgatható szerelőállványok : 

- keresztirányban eltolható, 



- keresztirányban úszó és 

- hosszirányba úszó  

- állványok lehetnek (12a., 12b, és 13. sz. ábrák) 

1.3/ Szállító állványok 

A szállító állványok feladata építési anyagok és felszerelések szállítására szolgáló pályák alá-

támasztása. Lehetnek vizszintesek, ferdék vagy függőlegesek (pl.lifttornyok).(14. ábra). 

2./ Alátámasztó állványok 

Az alátámasztó állványok kő-, tégla-, betonboltozatok, monolit vasbetonszerkezetek és feszí-

tett vasbeton szerkezetek építés alatti megtámasztását biztosítják.  

Az alátámasztó állványok lehetnek rögzített vagy mozgatható állványok 

Az állványok négy fő részből állnak: az állvány alapból. vagy gördülő szerkezetből, az alsó 

állványból, a leeresztő berendezésből és a felső állványból (15. ábra). 

2.1/ Rögzített alátámasztó állványok 

2.1.1/ Állvány alapok 

Az állvány és az épülő szerkezet súlyát az állvány alapok továbbítják az altalajra.  

Száraz munkaterületen az állvány lehet: 

- kis teherbírású talajon; teherelosztó gerenda szőnyeg (16. ábra) 

- közepes teherbírású talajon; teherelosztó palló terítés (17. ábra) 

- nagy teherbírású talajon; alátét palló (18. ábra) 

- igen nagy terhek esetén; csömöszölt beton alapon (19. ábra) 

Magas talajvíz esetén árterületen vagy vízfolyások medrében cölöpalapozást kell alkalmazni 

(20. ábra) 

2.1.2/ Alsó állványok 

Az alsó állványok az alapokon nyugvó oszlopsorokból állnak, melyeket mind hossz-, mind 

keresztirányban andráskeresztek és vízszintes fogófák merevítenek.  

Az oszlopok rendszerint körkeresztmetszetű fákból, az andráskeresztek és fogófák pallóból, 

vagy félkör keresztmetszetű fákból (félfából9 készülnek. Az andráskeresztek célszerű kialakí-

tása 45 fokos, mivel a túl lapos, vagy túl meredek rudak nem hatékonyak (21. ábra). 

2.1.3/ Leeresztő berendezések 

Az állványleeresztő berendezések a függőleges és vízszintes ékek, a zsámolyok, homok faze-

kak és a csavarorsós emelők. Feladatuk az állvány egyenletes leeresztési lehetőségének, és 

így közvetve a kizsaluzás és a kiállványozás biztosítása.  



A nagyon megbízható, de igen gondos kialakítást igénylő függőleges keményfa ékeket csava-

rok fogják össze. Az ékek csavarozó felületére bádogborítás helyezhető a surlódási tényező 

csökkentése miatt (22. ábra). A leeresztés a csavarok fokozatos megoldásával történik.  

A vízszintes keményfa ékek 1:6, 1:7 hajlással készülnek. Az ékek helyzete ácskapoccsal és 

támaszfákkal biztosítható (23. ábra). 

Ma már kevésbé használatos, de igen jó leeresztő berendezés a homokfazék. Alul kiömlő 

nyílásokkal ellátott acél hengerbe száraz, egyenletes szemnagyságú homokot töltenek és 

erre tölgyfából készült hengeres dugót helyeznek. A kiömlő nyílásokon lévő csapok megnyi-

tásával lehet az állványt fokozatosan leereszteni. A szerkezet előnye az egyszerűség, a le-

eresztés mértékének jó szabályozhatósága, hátránya viszont, ha a homok nedves lesz nem 

ömlik ki a fazékból. Ilyenkor vízöblítéssel kell a homokot kimosni (24. ábra). 

Igen jól használható, egyenletesen működtethető leeresztő berendezés a csavarorsós emelő 

(25. ábra). Előnye, hogy az állvány nem csak leereszthető, hanem kis mértékben emelhető is.  

A leeresztő berendezéseket elhelyezhetjük legalul, legfelül, vagy kétrészes állvány esetén a 

két állványrész között. Vízfolyások feletti állványok szinte minden esetben cölöpözöttek. 

Ilyen esetekben a leeresztő berendezést legfelül, vagy kétrészes állvány esetében középen, 

de mindig a mértékadó, legmagasabb vízszint felett kell elhelyezni (26. ábra). 

2.1.4/ Felső állványok 

Általában a leeresztő berendezések feletti állványrészt nevezzük felső állványnak.  A felső 

állvány az épülő szerkezetet, ill. annak zsaluzatát támasztja alá. A felső állvány tartószerkeze-

te lehet tömör, rácsos, vagy gerinclemezes (magasgerincű) fatartó, vagy acéltartó.  Ívszerke-

zet felső állványzatának vonalas vázlatát tünteti fel a 27. ábra.  

2.1.5/ Hídállványok 

Néhány példát mutatunk be megépült hídszerkezetek állványozására. A 28. ábra egy 

kétfőtartós vasbeton gerendahíd állványának  általános elrendezését tünteti fel. További 

példaként a 29. ábrán egy 58 m-es vonóvasas vasbeton ívszerkezet állványozásának vázlat-

tervéből mutatunk be részleteket. Végül a 30. ábrán egy 130 m nyílású ívhíd állványát tüntet-

jük fel 

Hídállványok cölöpjármait, esetleg bakjármait gyakran acélcső cölöpök, illetve oszlopok fel-

használásával készítik. Különösen akkor, ha a cölöp hossza igen nagy (8-10 m fölötti), vagy ha 

a terhek nagyok (31. ábra). 

2.2/ Mozgatható alátámasztó állványok 

Mozgatható alátámasztó állványokat mind a magas, mind a mélyépítésben használják. Al-

kalmazásuk akkor előnyös, ha egyes szerkezetek sokszor ismétlődnek (pl. azonos hídnyílások, 

csarnokok keretállásai), vagy állandó keresztmetszetű alagutak esetében.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 


