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1. BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK
Jelen csökkentett műszaki tartalmú engedélyezési és kiviteli tervet Zalaszabar Község
Önkormányzatának megbízásából készítettük el, a 2016. októberben több szakaszon is
leomlott partfal stabilizációjára-, a megkezdett munkák 3. ütemeként. Ez egyben a
befejező ütem is-, mivel a pályázati döntéshozó ( Belügyminisztérium) nem
támogatja a továbbiakban a fennsíkon lévő gyermek- létesítmények (Bátor tábor,
Holnapocska tábor) megközelítését szolgáló löszmélyút partfalainak biztonságossá
tételét.
Az Önkormányzat szomorúan vette tudomásul ezt a döntést és olyan műszaki megoldást
kért, amely részben megoldja ennek az útnak a védelmét, legalább 15-20 évre.
A 2016. októberi omlások miatt előállt veszélyhelyzet elhárítására és a partfal
stabilizálására az Önkormányzat 2017. októberben ismét vis-maior pályázatot
készíttetett. A pályázatot Dr. Hidasi János földtani szakértő készítette. Jelen csökkentett
műszaki tartalmú terv Dr. Hidasi János engedélyével készült.
A költségek csökkentéséből adódóan a következő csökkentett műszaki tartalom
valósul meg
- A megépült két támfalszakasz folytatásaként és lezárásaként a felső szakaszon három
rövidebb tégla homlokzatos horgonyzott vb. támfal épül ( Tf3: 10 m, Tf4:10 m, Tf5:13
m)
- Az 1. építési ütem folytatásaként a k-i oldalon egy „ideiglenes” acél oszlopok közé
helyezett fa betétgerendás körömfal épül, felette lerézsűzéssel ( Tf1: 110 m, Tf2: 41,50
m)
- A NY-i oldalon a Tf3-hoz csatlakozva 85 m hosszban az alacsonyabb partfalat
lerézsűzik ( R1), rézsűvédelemmel.
- A NY-i oldal alsó (Kápolna utáni szakasz) egyenlőre csak kisebb felületi „omlasztást”
kap, a tulajdonviszonyok rendezéséig.
A műszaki tartalom csökkentését a vis-maior pályázati döntéshozók eszközölték.
Az ebből adódó későbbi esetleges károsodásokért sem a Tervező, sem az
Önkormányzat, sem a leendő Kivitelező felelősséget nem vállal.
A kiviteli tervben a Tf3, Tf4, Tf5 vb. horgonyzott támfalak esetében a 2014-ben
megépülttel azonos támfalszerkezetek készülnek, az akkori műszaki adatok ,
szerkezetek, anyagok, homlokzatképzések ennél az új két támfalszakasznál is
érvényesek. A tervbe beépítettük az 1. ütemnél szerzett kivitelezői és tervezői
tapasztalatokat is. Emiatt ezeket a támfalakat nem kell külön méretezni. A Tf1, Tf2 jelű
ideiglenes térdfalak nem igényelnek külön statikai méretezést, azok funkciója a
körömvédelem.
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rendelet 55.§-alapján igazából nem is volna szükséges az építési engedély beszerzése az
alábbi indokok miatt:

"44. Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele
55. § (1) Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása érdekében (I.) vagy a
kihirdetett veszélyhelyzet következtében (II.) végzett, az Étv. 48. § (2) bekezdése szerint
jogszerűtlen építési tevékenységgel
a) megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet, építési tevékenység
fennmaradását,
b) az építmény, építményrész, építményszerkezet elbontását,
c) veszélyes állapotú építmények, építményrészek, építményszerkezetek jogszerűtlen
építési tevékenységgel történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges
elbontása esetén a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet
fennmaradását
az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére
- ha az elvégzett építési tevékenység az előírásoknak megfelel - építésügyi bírság
kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul veszi.
(2) A tudomásulvételi eljárásra a fennmaradási engedélyezési eljárásra vonatkozó
rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és
hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki, a szakhatóságot nem keresi meg.
(4) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti kérelemben az eljárás
megindulásától számított tizenöt napon belül az előírt feltételek fennállása esetén
a) az elutasításról határozatban dönt, vagy
b) a szabálytalanságot - bírság kiszabásának mellőzésével - tudomásul veszi. "
Tehát az engedélyező hatóság a veszélyelhárítás (1. indok) érdekében szükséges kiviteli
munkálatokat tudomásul veszi, erről nyilatkozik.
Esetünkben az 55§-ban szereplő ad.I./ pont érvényes-, a veszélyhelyzet fennállásának
tényét és az elhárítás szükségességét az alábbi Hatóságok rögzítették jegyzőkönyveikben
( valamennyi támogató jegyzőkönyv az Önkormányzatnál rendelkezésre áll, a pályázat
elbírálása ezen jegyzőkönyvek alapján történt) :
- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Zala Megyei Kormányhivatal
- Belügyminisztérium Pince-és Partfalveszély elhárítási Tárcaközi Szakértői
Bizottsága
Ennek ellenére a tervdokumentációt az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához
szükséges tartalommal készítettük el.
A következő pontokban röviden összegezzük az előzményeket, helyszíni és
geotechnikai adottságokat(mivel az előzetes tervek ezzel részletesen foglalkoztak) és
részletesen ismertetjük a műszaki beavatkozásokat.
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2. HELYSZÍNI VISZONYOK
Földtani értelemben a károsodási helyszín Zala megyében-, a Zalaapáti- hát nevű
kistájon található, annak K-i középső részén. A keskeny, É-D irányban elnyúlt kistáj a
Kis- Balaton medencéje melletti hegyháton fekszik, az jelentős hévízkészlettel
rendelkezik. Az eróziós- deráziós dombság , melynek pannóniai alapzatát a barna
jégkorszaki vályog mellett pleisztocén löszös üledék is fedi. Ez a vízre fokozottan
érzékeny, roskadásra és tömbösödésre hajlamos összlet jelenik meg a tárgyi helyszínen
lévő horhosban. A károsodás helyszínén a magasabb dombvonulatokon , mélyutaknál
nincsen talajvíz, annak szintje a völgytalpi patakokkal és a Kis- Balatonnal korrelál.
Az archív fúrások a támfal körömvonalán mélyültek, a közúti padkában. Valamennyi
fúrás a geológiai szakirodalomból ismert negyedidőszaki közepesen tömör pleisztocén
lösz- képződményeket harántolták. talajvíz egyik fúrásban sem jelentkezett.
A partfal tömegét világos sárga – sárga , kemény, a gyökér- erózió miatt tömbösödött
iszapos finom homok (MSZ- szerint: iszapos homokliszt) alkotja, mely magas
iszaptartalma miatt jelentős kohézióval rendelkezik: száraz állapotban nehezen fejthető.
Azonban víz hatására a lösz szerkezetét elveszíti, felpuhul és omlásra hajlamossá válik.
A több ponton a nagy esőzésből származó koncentrált vízráfolyás és a viharos erejű szél
okozta a partfal több szakaszon történt hirtelen omlását.
Azonban látható az is , hogy a természetes bioszférikus folyamatok is folyamatosan
pusztítják a lösz- mélyutat kísérő partfalakat: a fák gyökerei a levegőben lógnak (mivel
alóluk a partfal szinte végig mindkét oldalon kiomlott , az út mellett átázott
omladékkúpok találhatók, melyek felpuhítják, eláztatják a partfal körömvonalának
termett lösz- összletét .
A partfal körömvonalán több ütemben mélyített archív fúrások -0,7-1,2 m-ig sárga
laza , helyenként murvaszórványos FELTÖLTÉST (korábbi omladékot) harántoltak.
Alatta sárga, közepesen tömör- tömör mészhálós iszapos finom HOMOK települt. Ez az
összlet alapozásra alkalmas, az alapozást a teherbíró talaj helyzetének figyelembe
vételével terveztük meg, rálépcsőzve az alaplemezt a termett sárga finom homok ( lösz)
összletre. A régebbi archív partéli fúrás -0,8 m-ig sárgásbarna puha iszapos sovány
agyag FELTÖLTÉS alatt -2,7 m-ig sárga, lazább, mészhálós iszapos finom homokot,
majd lefele haladva csökkenő mésztartalommal, rozsdafoltos- szürkefoltos közepesen
tömör - tömör iszapos finom HOMOK-ot harántolt. Ezek az összletek a nyílt partfalfeltárásokban is jól megfigyelhetők. A korábbi MSZ- szabvány szerinti
talajmegnevezés valamennyi harántolt összletre: „iszapos homokliszt” lett volna, de az
Eurocode-7 szabvány ezt a talaj- megnevezést megszüntette, átsorolva az iszapos
homoklisztet az „iszapos finom homok” és „finom homokos durva iszap” kategóriákba.
Ezért szerepel iszapos finom homokként a lösz- összlet a rétegleírásokban.
A károsodás helyszíne (beépítése) a Dulák- hegy fennsíkján, a Kápolna előtti
elágazónál kezdődik, ill. az elágazótól felfele a 1501. hrsz. út 210-280 m-es szakaszáig
tart. A löszmélyút felső harmadában, a közút mindkét oldalán 3-6 m magas szakadozott
partfal található. Alul a horhos fenékszintjén aszfalt burkolatos közút halad, melyben
közművezeték nincsen. A partélen a Holnapocska tábor és a Kalandpark fa kerítése, ill.
a tábor burkolt övárka található. A korábbi omlás helyén a Holnapocska tábor mellett 57
m hosszban megépült a támfal. Közben elkészült a löszmélyút két oldalát összekötő
függőhíd, a gépkocsi kitérő öblözeténél. A K-i és NY-i oldalon a függőhíd környékén a
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löszmélyút felé lejt, a csapadékvíz koncentráltan folyt rá korábban a partélre. Ez okozta
a folyamatos hátrarágódást, emiatt lógnak a fák gyökerei, mert a víz a partéli összlet
átázását és omlását okozta. A viharos szél a gyökereket mozgatva fokozta a tömbök
kiszakadását.
A partfal felülete közel függőleges, azon tömbös lösz- elválások vannak a gyökerek
feszítő hatása miatt. Az omlások felpuhult, nedves anyaga rézsűsen elborítja a
körömvonalat, helyenként a közutat, az útszél már sehol sem látható, azt omladék fedi.
A kiomlások miatt a fák gyökérzete a levegőben lóg, azok negatív dőlésű csüngő
tömböket behálózva bármikor kiomolhatnak, kidőlhetnek.
Alul a Kápolna mellett a leágazó út nem belátható és szűk, a buszok nem tudnak
befordulni-, részben a kápolna építménye és lépcsője miatt-, ill. a szakadozott partfal
rálóg az út űrszelvényére. Itt a partfal lerézsűzése és a padka szélesítése tavalyelőtt
megtörtént.

3. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE
3.1.

Horgonyzott vb. támfalszerkezetek ( Tf3, Tf4, Tf5)
Mind a két megépült támfalrész É-i és D-i irányban 10-10 m hosszban lezárásra
kerül ( a NY-i: Tf3, Tf4-, a K-i Tf5 jelű támfalakkal) . Ezek a lezáró támfalak
teljesen azonos szerkezettel, a megépülttel azonos kialakítással épülnek. Emiatt
azokat együtt ismertetjük. A három támfal geometriai adatait az alábbi táblázat
ismerteti:
1. táblázat: a támfalak főbb geometriai adatai
________________________________________________________________
jele hossza
magassága felülete
alapozási sík fedlapszint
2
(m)
(m)
(m )
(m.Bf.)
(m.Bf.)
________________________________________________________________
„Tf3” 10,00
1,50-2,80
23,00
191,10-192,10 193,40-195,70
________________________________________________________________
„Tf4” 10,00
1,80-3,40
28,00
193,60-195,10 197,80-197,70
________________________________________________________________
„Tf5” 13,00
1,65-2,20
27,00
198,90-199,90 201,90-202,35
________________________________________________________________
Össz: 33,0
1,50-3,40
78,00
________________________________________________________________

3.2.1.

Alapozás

A támfalak alapja 1,20 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I 42,5-S vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 20 cm homokos kavics
ágyazat létesül. A homokos kavics ágyazat szükséges tömörsége: Trg= 97%.
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Az alaplemez lépcső- homloksík eltolása 1,00 m. Az alap lépcsőzésénél a fal
vasait egymás felett át kell vinni a vasalási rajzon megadottaknak megfelelően.
Az alap lépcsők kiosztása a helyszíni feltárások alapján rugalmasan változhat, de
az alap alatti homokos kavics ágyazatot a tömör sárga lösztalajra kell
letámasztani. Az új támfalak a meglévő támfalhoz átmenő dilatációval
csatlakoznak. A támfalak alaplemezének éle az aszfalt burkolat szélétől kb. 50
cm-re lesz, a kiemelt szegély megmarad. Ahol a szegély építés közben
károsodik, ott azt ki kell javítani.

3.2.2.

Felmenő szerkezet

A felmenő szerkezetek magassága 1,50-3,40 m ( alap tetejétől a fedlapig mérve,
ld. fenti táblázat), vastagsága 20 cm, anyaga C30/37-XC2-16-F4 -CEM I - 32,5S beton . A vasbeton támfal kétsoros hálós vasalással (ld. vasalási terv) készül .
A támfal homlokzata elé falazott díszítő párkányos - álpilléres bontott kisméretű
tömör téglából épül, önálló falazási konszignációs terv alapján ( ld. 7. rajz). A
támfal függőleges, ahhoz 40x20-30 cm méretű aszimmetrikus folyóka-fedlap
készül. A fedlapot támfalanként NÁ 160-200 mm KG PVC ejtőcsövek
víztelenítik. Fedlapszint egyenletes lejtéssel követi a terepet. A támfalakat
szabad végükön kiforduló , illetve a rézsű szögében beforduló háromszög alakú
25-38 cm vastag tégla , v. vasbeton szárnyfalak zárják le. A támfalakat a
fedlapszint alatt 1,1 m-ről 20 fokos szögben indított talajhorgonyok rögzítik. A
horgonyok kialakítását lásd a 4.2.3. pontban. A támfal vagy bennmaradó OSBhátzsaluval készül, vagy egyoldali homlokzsaluzattal-, ez esetben a lefaragott
függőleges partfal felületét 200 g/m2 geotextíliával kell a pergések ellen védeni.
Alternatív harmadik megoldásként az is szóba jöhet, hogy a támfalak alsó
részét eléfalazás nélkül a terepig felbetonozzák, majd a kisméretű tégla
homlokfalat 1 m-es magasságig megépítve szakaszosan ( kb. 2-3 fogásban)
betonozzák ki a vb. hátfal felső részét a fedlapig. Itt ügyelni kell a tömörítésre a
friss téglafal mögött-, ill. arra, hogy a habarcs az armatúra közé ne hulljon bele
és a vízszintes munkahézagokat 1-2 napig szabad csak nyitva hagyni (a falazatok
1 napig épülnek, a téglafal mögötti hátfal kibetonozása másnap szükséges. )
Víztelenítés: A támfalak mögötti összletet a szerkezeten alul egy sorban 2 menként átvezetett NÁ 63 mm PVC csősor vízteleníti.A csővégeket 200g/m2 szőtt
geotextíliával kell szűrőzni.
Háttöltés: A lenyesett partfal és vb. támfalak közötti hátűrt 50 kg/m3 cement és
helyi lösz keverékével ( stabilizált háttöltés) kell kitölteni. A bevágási partfalat
200 g/m2 geotextíliával le kell teríteni, hogy a föld ne peregjen bele az alaplemez
armatúrájába- amennyiben nem bennmaradó hátzsalu készül. A geotextíliát
karózással kell a felületre rögzíteni (10-12 mm-es betonacél kampók) . A
stabilizált háttöltést a rézsű- visszatöltéseknél is fel kell vinni ( ahol nem
bevágási rézsű lesz). A stabilizált háttöltés szükséges tömörsége: Trg=95%. A
„földbetont” a munkagép kanalával lehet összekeverni.
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Talajhorgonyok

A Tf3, Tf4, Tf5 támfalakat kb. 3,5 m-enként egy sorban elhelyezett feszítettinjektált horgonysor rögzíti a csúszólap mögötti mozdulatlan háttér-összlethez. A
horgonyfejek indítási szintje változó: az a fedlap felső síkja alatt -1,1 m.
A horgonyok 20o-os szögben befúrt  80-100 mm-es furatokba kerülnek
elhelyezésre . Hasznos hosszuk a „B” szakaszon ( gépkocsi kitérő öblözetnél)
6,00 m, az „A” szakaszon a ( meglévő támfal É-i folytatásánál) a kisebb falmagasság miatt 4,50 m. Rúdhosszuk 6,50 m-, ill. 5,00 m (a feszíthetőség és a
támfaltesten történő átvezetés miatt!)
A horgonyszárak 22-25 mm B60.50 (B500B) menetes végű betonacél
(DYWIDAG). rudak-, ill. műszakilag ezzel egyenértékű egyéb horgonyrudak (pl.
ISHEBECK, ill. más csőhorgonyok) . A furatokba az acélbetéteket központosító
szerelékkel ellátva kell elhelyezni.
A furatokat kézi elektromos vagy robbanómotoros berendezéssel lehet a
terepszintről-, ill. az állványzatról kialakítani. A horgonyrudak toldása ellenmenetes szerelékkel ("muffolással") történhet. Előzetesen a toldó-szerelék
szakítószilárdságát ellenőrizni kell (Pmax=10 tonna erővel)
A horgonyok hátsó 3 m-es részét D = 300 mm átmérőre sűrített levegővel,
vagy a fúrószárra ráheggesztett „vágókonzollal” fel kell bővíteni, "hagymásítani"
-, majd 5 - 6 bar nyomáson kell H-50 cementhabarccsal , v. cementtejjel a
furatvéget kiinjektálni . A horgonyszár többi részén korrózióvédelmi céllal híg
cementtejes injektálás végezhető később-, a horgonyok megfeszítésével
egyidejűleg. A horgonyvégek injektálásához kötésgyorsítót kell alkalmazni,
hogy a feszítést mielőbb el lehessen végezni.
A horgonyvégek hagymásítására az alábbi technológia javasolható:
- NÁ 80-110 mm-es furatok elkészítése 6 m hosszban normál fúrószárral
- fúrószár kihúzása a furatból, kitakarítva a löszanyagot a furatból
- fúrószár végére 20 cm-es kiálló acél vágótüske felheggesztése
- fúrószár visszatolása forgatás nélkül a furat végéig
- fúrószár forgatással történő visszahúzása 3 m hosszon, amekkora hosszúságú
hagymát szeretnénk kialakítani a furatban
- forgatás leállítása után a betolással azonos pozícióban a fúrószár kihúzása
(forgatás nélkül !)
- horgonyszár elhelyezése központosító szerelékkel a furatban az injektorcsővel
együtt , lezáró mandzsettával
- horgony- hagyma kiinjektálása kötésgyorsítós injektáló anyaggal ( pl. H-50)
- injektorcső visszahúzása a hagymásított horgonyvégből
- támfal megépítése után a maradék horgonyfurat és védőcső kiinjektálása, ezzel
egyidejűleg a horgony megfeszítése ( kezdeti feszítés: Po=5 tonna erővel)
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, mert szétáztatnánk a vízre érzékeny lösz- összletet !
A horgonyszárat a vb. támfaltesten , és a stabilizált háttöltésen Ø110-160 mm-es
PVC védőcsőben kell átvezetni. A horgonyfejet a vb. támfal homlokzatára
fektetett 400x400x10 mm "A38" acél csomólemez képezi, melyet
korrózióvédelmi szempontok miatt le kell festeni. A horgony fejlemeze alá ékalakú alátétet ( beton v. acél alátét) kell elhelyezni, hogy az a támfal felületére
felfeküdjön. A horgonyok megfeszítése Po=50 kN (5 tonna) erővel a beton és a
horgonyvégek kötésgyorsítós habarcs-injektálását követő 7 napos szilárdulás
után történhet. Ha a hagyma injektálása kötésgyorsító nélkül történt, akkor a
feszítés 28 napos kivárás után végezhető. A szabad horgonyszárak kitöltése
feszítéskor végezhető, hogy az erőt a hátsó kb. D= 300 -400 mm átmérőjű
szabálytalan, érdes felületű cement-hagymára adja le a horgonyszár
Összesen 1 db próbahorgonyt kell beépítés után megfeszíteni az előírt
maximális P= 10 tonna (100 kN) horgonyerővel. A feszítés központos
húzóberendezéssel történjen. A próbaterhelés időtartama 3 óra.
Ezután a horgonyerőt vissza kell állítani a kezdeti feszítési értékre ( Po = 5 tonna)
, majd valamennyi horgonyt ezzel az erővel kell megfeszíteni és a csavarokkal a
feszítőerőt rögzíteni. A feszítés miatt kell +1 m-rel hosszabb horgonyrudat
alkalmazni ( a feszítő berendezésbe be tudják fogni a horgonyrúd szabadon lévő
szárát). Ezután a horgonyvégeket vissza lehet vágni és lefesteni, majd a téglafalat
„befaragva” elé- húzni ( a horgonyfejek a téglafal mögött rejtve maradnak)
A próbahorgony tehát nem egy önálló horgony, hanem egyike a 14 db
horgonynak. A próbaterhelés 100 kN teherbírású u.n. roppantó gyűrű
beépítésével történik még a szabad horgonyszár injektálása előtt. Maximális
feszítőerővel meghúzzák a roppantógyűrű ekkor zár, és felveszi a terhelést, vagy
a horgony kiszakad. Ez a két eset lehetséges. Ha a horgony kiszakad, akkor azt
újra kell fúrni és az összeset ellenőrizni szükséges. Ha nem szakad ki, akkor a
horgonyszárat injektálják és visszaterhelik a maximális erőről a kezdeti
feszítésig (50 kN).
34.2.4.

A támfal homlokzatképzése

A vb. szerkezet elé bontott km. tömör téglából 12 cm vastag díszítő homlokfalat
kell húzni. ( ld. 15. rajz) A homlokfalat kb. 5 m-enként 8x51 cm-es ál- pillérek
tagolják. A homlokfalat öt soronként , 1 m kiosztással hozzá kell tüskézni a vb.
hátfalhoz. A homlokfalat telt fugázással kell felületkezelni.
Felül a vb. folyóka-fedlap alatt állóra falazott téglából ferde-fűrészfogas díszítő
párkányzatot kell kialakítani-, alul- felül 2-2 cm-t kiugró futó téglasorral lezárva
a fűrészfog falazatot.
Mivel a támfal fedlapja egyenletesen lejt, ezért a felső téglasorokat a fedlaplejtésnek megfelelően ék- alakúra meg kell vágni.
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3.3.

Rézsűképzés, rézsűvédelem

Valamennyi szakaszon a támfalak felett, illetve az alacsony NY-i oldali rézsűszakaszon
azonos lesz a lerézsűzés.
A támfalak asszimetrikus folyóka- fedlapjához 1:1 hajlású rézsű csatlakozik. A rézsű
felületére 3 cm humuszterítés, szükséges, melyet füvesíteni kell. Ezután a teljes felületet
kókusz rostmatraccal kell fedni és karózással rögzíteni. A matracok toldási széleit
egymáshoz kell rögzíteni ( varrni) . A fű a matrac rostjain át kihajt, ezért a rézsűfelületet
folyamatosan öntözni kell-, ahogyan bármilyen füvesített felületet. A rézsűfelületre 2x2
m-es raszterben kúszó talajtakaró cserjéket ( borostyán, vadszőlő stb.) is lehet telepíteni,
a rostmatrac kivágott „ablakaiba” .
A rostmatrac megvédi a felületet a csapóeső humusz- lemosó hatásától és nedvesen
tartja az alatta lévő fűmagokat, amíg azok meg nem erősödnek. Fontos a folyamatos
utókezelés. Alkalmazható továbbá még a matracba beimpregnált fűmag- keverékes
erózióvédő anyag is, ez esetben a rézsűfelületet humusszal kell beiszapolni.
A támfal feletti rézsűélen a kivágott fákból egyszerű fa korlát építendő.

3.4.

Tf1, Tf2 ideiglenes körömvédelem

A lecsökkentett támogatás miatt a K-i támfal D-i végétől ( Tf2) és a kápolna feletti K-i
partfalon ( Tf1) összesen 151,50 m hosszban nem épülhet vb. szerkezet. Emiatt ezen a
két szakaszon egy alacsony, befúrt és bebetonozott függőleges I-tartók közé vízszintesen
elhelyezett fa gerendás körömvédelem készül, mely ideiglenes körömmegtámasztásként kezelendő. Kihordási ideje kb. 15-20 év, mely a faanyag
karbantartásával , védelmével ugyanilyen időtávra hosszabbítható.
Lényegében 3 m-enként kb. 1 m mély, D= 35-40 cm átmérőjű furatba C30/37-XC2-16F3 anyagú betonnal bebetonozott I-260 acél gerendák ( melyek 1,5 m-t állnak ki a
talajból) közé vízszintesen elhelyezett Ø 15-20 cm átmérőjű gömbfa gerendák, vagy v=
5-8 cm keményfa pallók biztosítják a körömvonal pergés elleni védelmét. Az I-tartókat
alvázvédővel kell alapozni és barnára festeni.
Az I-oszlopok közeibe kerülő vízszintesen elhelyezett faanyag a helyben kitermelt
akácból, erdészeti kemény ágfákból, szélezetlen keményfa pallókból készülhet. A fa
pallókat az I-oszlopok közeibe felülről kell beereszteni, azokat az egyes oszlop- közökre
kell szabni. Rögzítésük a szerkezet mögé kerülő tömörített stabilizált talajjal történik.
A szerkezet hátsó-, földdel érintkező felületére 400 g/m2 geotextília terítés szükséges,
mielőtt a cementtel stabilizált helyi löszös talajt mögéjük töltik.
A víznek és talajnak kitett faanyagot áztatásos technológiával (kádas merítéssel) kell
védeni. A faanyag védelem lehet BONDEX v. IMPROSOL 3 (illetve ezekkel
egyenértékű) kültéri faanyag védő szer (gombaölő, rovarirtó, hidrofobizáló) .

- 12 A furatokat úgy kell lemélyíteni, hogy az útburkolat mellett kb. 30-50 cm-es füvesített
padka maradjon. A vízszintes gerendasorra támaszkodik az 1:1 hajlású rézsű (ld.
4.3.pont) .

4. KIVITELEZÉS, ANYAGMINŐSÉGEK
A helyszínrajzi kitűzést a 2.. rajzon megadtuk, az követi a közút szélét. Magassági kitűzéshez
a geodéta által bemért aknák bármelyike felhasználható.
Helyszínrajzilag a támfal- vonalvezetés rugalmasan változtatható, de az alaplemez szélességi
mérete, a horgony- távolság és horgonyhossz, valamint a támfalak magassága lehetőleg
maradjon a terv szerinti.
Felvonulási területként a tábor előtti parkoló használható, itt alakítható ki a zárt felvonulási
terület ( WC-, öltöző- és iroda konténerekkel)
A kitermelt felesleges talajt a helyszínről folyamatosan el kell szállítani, illetve stabilizált
háttöltésként a szerkezetek mögé kell helyezni, Trg=95-97% tömörséggel. A földmunka jól
gépesíthető. Célszerű a rézsűélt és a támfal hátsó síkját pontosan kitűzni, hogy a munkagép a
bevágási partfalat minél pontosabban ki tudja emelni.
A lösz jól faragható, hosszú ideig függőleges falban megáll. Az alaplemez vasszerelése előtt
(ha a támfal nem bennmaradó OSB hátzsaluval épül) a löszfal felületét geotextíliával le kell
teríteni, hogy a földanyag ne peregjen bele az armatúrába.
A talajok fejtés szempontjából II-III. osztályúak, tömöríthetőségük: "K" (közepes).
Külön felhívjuk a figyelmet a feltöltések tömörségére ( Trg=95-97%), mert a nem kellően
tömörített feltöltés konszolidációja miatt a víz az alap környezetébe és a támfal mögé
beszivárog és eláztatja azt, mely a szerkezet károsodását , tönkremenetelét okozhatja !
A támfalak alapozási síkja a helyi adottságokhoz igazodva kisebb mértékben változtatható.
Ügyelni kell a támfalak alaplemeze alatti homokos kavics v. zúzottkő ágyazat -, valamint a
támfal alaplemeze feletti visszatöltés tömörségére-, azokat lapszondás tömörség - ellenőrző
berendezéssel kell vizsgálni és jegyzőkönyvben rögzíteni.
A kitűzéseket a beépítési helyszínrajzon feltüntetettek alapján a meglévő közút széléhez
igazítva lehet elvégezni. A létesítmény helyszínrajzilag és magasságilag egyaránt kisebb
mértékben módosítható. A pontossági értékeket a minőségbiztosítási terv rögzíti.
Az alkalmazott anyagok minősége az alábbi:
Betonok:
Betonacél:
Horgony:
Falazat:
Vízkivezetés:
Ejtőcső:
Zsaluzat:

C30/37-XC2-16-F3/F4-CEM I-32,5N
C8-32/FN szerelőbeton
B 60.50 ( B 500 B)
 22-25 mm B500B rúdhorgony
bontott km. tömör tégla + H-50 habarcs
NA 63 mm PVC cső
NA 160-200 mm KG PVC cső
II.o. fűrészelt fenyőárú v. nagytáblák (esetleg bennmaradó OSB)
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Szűrő:
Horgony injektálás:
Feltöltés:
Stabilizált feltöltés:
Rézsűvédelem:
Vízterelő szegély:
Acél oszlop (Tf1,Tf2):
Faanyag védelem (merítés):

homokos kavics (Trg=97%)
200 g/m2 szőtt geotextília (v. VIACON HF)
H-50 cementhabarcs + kötésgyorsító
helyi löszanyag (Trg=97%)
helyi lösz + 100 kg/m3 cement
kókusz rostmatrac + humusz+ fű
40x40x10 cm előregyártott betonlap
I-260 melegen hengerelt acél gerenda
BONDEX v. IMPROSOL 3

A kivitelezés idejére az utat időszakosan és szakaszosan le kell zárni, kifejezetten csak
jelzőőrös forgalom irányítással lehet ezt megoldani műszakok alatt. Műszakok közötti
időszakban a munkaterületet le kell zárni és 20 km-órás sebesség korlátozást kell életbe
léptetni. Az út elejére és végére az „úton folyó munkák” és a „mindkét irányból behajtani tilos
kivéve céforgalom” táblákat is el kell helyezni.
A fa betéteket évente felül kell vizsgálni, a korhadt elemeket ki kell cserélni.

Kozma Zoltán
okl. építőmérnök, tervező
01-15584

Kenesei József
okl. építőmérnök , felelős tervező
GT, VZ, T, KÉ/13-1811

STATIKAI ÉS ÁLLÉKONYSÁGI
SZÁMÍTÁSOK
a
Zalaszabar, Kápolna u. feletti 1501 hrsz.
partomlás-helyreállítás 3. ütemének

KIVITELI TERVÉHEZ
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1. Kiindulási adatok

Jellemző megvalósulási keresztmetszet

1.1. Talajfizikai jellemzők
A talajfizikai jellemzők a SZÁMGEO BT. 2014.05.22.-ei fúrásai alapján történt. Az alábbi talajfizikai
jellemzők a mintavétel bizonytalanságából adódó szórást már tartalmazzák (tervezési értékek), további
talajfizikai biztonsági tényezők alkalmazására már nincs szükség.

1. RÉTEG:
Térfogatsúly:

γ1 := 19

kN
3

m

Belső súrlódási szög:

ϕ1 := 26 deg

Kohézió:

c1 := 10 kPa

Határfeszültség kar. értéke
(archív eredmény, bizt. javára):

kN
fsoil.Rk := 350
2
m

2

1.2. Felhasznált szabványok
MSz EN 1990:
MSz EN 1991:
MSz EN 1992:
MSz EN 1993:
MSz EN 1997:

Tartószerkezetek tervezésének alapjai
Tartószerkezeteket érő hatások
Betonszerkezetek tervezése
Acélszerkezetek tervezése
Geotechnikai tervezés

1.3. Biztonsági tényezők
Állandó terhek biztonsági tényezője:

γG := 1.35

Esetleges terhek biztonsági tényezője:

γQ := 1.50

Acélanyag szakadási biztonsági tényezője:

γM2 := 1.25

Földellenállás biztonsági tényezője:

γR.h := 1.10

Támszerkezetek elcsúszási biztonsági tényezője:

γR.e := 1.40

Síkalapok talajtörési biztonsági tényezője:

γR.v := 1.40

Földellenállás biztonsági tényezője:

γa := 1.10
γc := 1.50

Beton anyagoldali biztonsági tényezője:
Betonacél anyagoldali biztonsági tényezője:

αc := 1

γs := 1.15

1.4. Vasbeton támfal szilárdsági paraméterei
A tervezett vb. támfal az 1. rétegre alapozva áll, tömörített homokos kavics ágyazaton.
Ágyazat belső súrlódási szöge:
Beton súrlódása az ágyazaton:

ϕágy := 40 deg
δ := 0.9 ϕágy = 36 deg

Beton: C30/37 - XC2 - 16 - F3 - CEM I 32,5 N - MSZ 4798:2004
Beton nyomószilárdságának kar. értéke:

fck := 30

N
2

mm

Beton nyomószil. tervezési. értéke:

fck
N
fcd :=
= 20
γc
2
mm

Beton húzószilárdságának terv. értéke:

fct.d := 1.40

N
2

mm

Beton rug. modulus várható értéke:

Ecm := 33000

Vasbeton térfogatsúlya:

γvb := 25

Betonacél: B500B (B60.50)
Betonacél folyáshatárának kar. értéke:

Betonacél folyáshatárának terv. értéke:

fyk := 500

N
2

mm

kN

γkmt := 16

3

m

N
2

mm

fyk
N
fyd :=
= 434.8
γs
2
mm
3

kN
3

m

2. Állékonyságvizsgálatok (GEO határállapot)
2.1. Állékonyságvizsgálat 58 fokos mértékadó síkcsúszólap esetére
Síkcsúszólap szöge:

α := 58 deg

Támfal teljes magassága:

h := 4.20 m

Támfal talpszélessége:

Lt := 1.20 m

Támfal átlagos vastagsága:

vt :=

Támfal vastagsága az alaptest felett:

vt.bef := 20cm

Földék hossza első rétegben:

L1 := 6.64 m

Km. tégla homlokfal vast.:

vhf := 15 cm

Takarás:

vtak := 1.40m

Alaptest vastagsága:

va.t. := 50cm

Támfal súlya:

kN
Gf := h - va.t.   vt  γvb + vhf  γkmt  = 27.38


m

Alaptest súlya:

kN
Ga := Lt  va.t. γvb = 15
m

Támfal talpán lévő föld súlya:

kN
Ge := Lt - vt.bef  vtak - va.t.  γ1 = 17.1
m

Földék súlya:
(számítógépes ábráról leolvasva)

kN
2
G := 8.80 m  γ1 = 167.2
m

Földéknyomás összetevői:

kN
NG := G cos( α) = 88.6
m

Súrlódási és kohéziós erő:

kN
SG := NG tan ϕ1 + c1  L1 = 109.6
m

Földéknyomás karakterisztikus értéke:

kN
Ek := TG - SG  cos( α) = 17.05
m

( 20cm + 20cm)
2

(

) (

(

= 20 cm

) (

)(

)

)

TG := G sin( α) = 141.8

( )

(

)

Támfal előtti talaj passzív földnyomása (1.4 m takarással):
2

Ep :=

vtak  γ1
2

2
ϕ1  
 
kN
  tan 45 deg +
  = 47.69
2
m
 


Földéknyomás tervezési értéke, billenési igénybevétel:
kN
Ed.fk := γR.e  Ek = 23.87
m

h
kN m
M Ed.fk := Ed.fk = 33.4
3
m

4

kN
m

Talajhorgonyok jellemzői:
Horgonyfej függőleges távolsága az alapozási síktól:

t horg.m := 3.10 m

Horgonyok távolsága:

t horg := 3.5 m

Horgonyok vízszintessel bezárt szöge:

β := 20 deg

Hmax := 100kN

Hmax
kN
H1 :=
= 28.57
t horg
m

Horgonysorok reakcióereje:
Elcsúszási ellenállás:
Rd.fk :=
Ed.fk
Rd.fk

(Gf + Ga + Ge + H1 sin( β)) tan(δ) + H1 cos( β) + Ep
γR.h

= 21 %

= 113.5

kN
m

megfelelt

Billenési ellenállás:

M Rd.fk :=

Lt
 Lt - vt.bef
Ga
+ Ge 
2
2


M Rd.fk = 116.4
M Ed.fk
M Rd.fk

vt.bef 
vtak


 + Gf   Lt  + cos( β)  H1  thorg.m + sin( β)  H1  ( Lt - vt.bef ) + Ep 
2 
3


γR.e

kN m
m

= 29 %

megfelelt

A támfal állékonysága megfelelően biztosított!

3. Statikai számítás (STR határállapot)
3.1. Horgonyzott támfal igénybevételeinek számítása
A statikai számítás AXIS VM 10.0
végeselemes programmal készült.

Támfal statikai modellje

A támfal egy méter széles sávját vizsgáltuk,
egydimenziós rúdelemek felhasználásával. Az
elemek végpontjaikon egymáshoz végtelen
merev kapcsolattal csatlakoznak. A rúdelemek
a klasszikus hajlítási elméleten túl a nyírási
alakváltozás hatását is figyelembe veszik.
Mivel a terhelés függvénye lineáris, ezért
közbenső csomópontok felvétele a számítás
pontosságát nem befolyásolja, elemsűrítésre
nincs szükség. Az igénybevételeket lineáris
számítás végrehajtásával kaptuk.
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Támaszelemek:
H1 jelű horgonyok bekötését a fal síkjára merőleges támaszként definiáltuk. A támfal elülső vasalásának
számításakor a horgony kezdeti feszítőerejét kell figyelembe venni. Az alapozási síkon figyelembe vett
támasz, mind a falsíkra merőleges, mind a falsíkkal párhuzamos elmozdulásokat meggátolják. A támaszok
végtelen merev rugók.
Rúdelemek:
Rugalmassági modulus:

Sűrűség:

E := Ecm = 3300
ρ := 2500

kN
cm

2

kg
3

m
Harántkontrakciós tényező:

υ := 0.2

Szelvények:

20 cm x 100 cm téglalap szelvény (támfal)
45 cm x 100 cm téglalap szelvény (alaptest)

Terhelési esetek:
Önsúlyteher:
Támfalszerkezet önsúlya. A program automatikusan számítja.
Figyelembe vett biztonsági tényező:
Földéknyomás:
A síkcsúszólap mentén megcsúszni akaró
földék által keltett nyomóerő. Alakja
háromszög alakú lineáris terhelés, maximális
intenzitása az alapozási síkon:

Teherbírási teherkombináció (STR):

γG = 1.35

e :=

Ek 2
h

kN
m

= 8.12

m

1.35 önsúly + 1.50 földnyomás

Statikai számítás eredményei összefoglalva:
Maximális nyomaték:

M Ed.bef := 35.83

Maximális nyomaték külső oldalra:

M Ed.horg := 4.58

Maximális reakcióerő H1 horgonyban:

kN
H1Ed := 8.70
m

6

kN m
m

kN m
m

Földnyomás terhelési esete

Nyomatéki ábrák:
(horgonyok beépítése után és előtt)

7

3.2. Horgonyerők a statikai számításból
t horg = 3.5 m

Horgonytáv:

H1 (felső) horgony feszítőereje:
Állékonysági követelményből:

kN
H1 = 28.57
m

Statikai követelményből:

kN
H1Ed = 8.7
m

Alkalmazandó horgony minimális ellenállása:

H1alk := max H1 , H1Ed  t horg = 100 kN

(

)

3.3. Horgonyerők ellenőrzése
Horgonyszárak szakadása:
Alkalmazott feszítőbetét:

Φ25 (Φ22)

Keresztmetszeti terület:

Asz :=

Szakadószil. karakterisztikus értéke:

fu := 60

B500B (B60.50) betonacél
2

( 22 mm)  π
4

= 3.801 cm

2

kN
cm

2

Szakadási ellenállás tervezési értéke:
Asz fu
Nt.Rd :=
= 182.5 kN
γM2

H1alk
Nt.Rd

= 55 %

megfelelt

Horgonyok kihúzódása:
Az MSZ EN 1997 nem tartalmaz horgonyok kihúzódására összefüggést, ezért ennek hiányában az
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat által kiadott ségedlet szerint határozzuk meg az ellenállást.
Legalább egy próbahorgony elkészítése szükséges!
Horgony "hagyma" átmérője:

df := 30 cm

Effektív horgonyhossz:

a1 := 3.0 m

Köpeny mentén mobilizálható nyírófeszültség:
τk.1 := 0.15fsoil.Rk = 0.0053

kN
cm

2

Kihúzódási ellenállás tervezési értéke:
TRd.1 :=

τk.1
γa

 d f  π a1 = 134.9 kN

H1alk
TRd.1

= 74 %

megfelelt
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3.4. Vasbeton támfal és alaplemez vasalásának méretezése
Alkalmazott vasalás a támfal belső oldalán:
Vasbeton keresztmetszet magassága (max):

hc := 20 cm

Vasbeton keresztmetszet szélessége:

bc := 1 m

Betonfedés:

ctak := 50 mm

Kedvezőtlen vaselmozdulás:

ckedv := 10 mm

Alkalmazott vasalás:

dv := 16 mm

Φ16/200 B500B

av := 200 mm

2

Egy méter széles részre jutó
vasmennyiség:

d v  π 1m
2
As :=

= 1005 mm
4
av

Hatékony magasság:

dv
dc := hc - ctak - ckedv = 13.2 cm
2

Minimális húzott vashányad:

ρmin := 0.151 %

Minimális húzott vasalás:

As.min := ρmin bc d c = 199 mm

2

As

Alkalmazott vashányad:

b c h c

= 0.503 %

As fyd
xc :=
= 2.159 cm
α fcd b c

Dolgozó betonzóna magassága:
Vasbeton keresztmetszet nyomatéki ellenállása:

(

M Ed.bef  1  m

)

M Rd.bef := xc bc fcd d c - 0.5 xc = 52.3 kN m

M Rd.bef

= 68 %

megfelelt

Alkalmazott vasalás a támfal külső oldalán:
Alkalmazott vasalás:

Φ12/200 B500B

dv := 12 mm

av := 200 mm

2

d v  π 1m
2
As :=

= 565 mm
4
av
dv
dc := hc - ctak - ckedv = 13.4 cm
2

Egy méter széles részre jutó
vasmennyiség:
Hatékony magasság:
Minimális húzott vashányad:

ρmin := 0.151 %

Minimális húzott vasalás:

As.min := ρmin bc d c = 202 mm

2

As

Alkalmazott vashányad:

b c h c

= 0.283 %

As fyd
xc :=
= 1.214 cm
α fcd b c
Vasbeton keresztmetszet nyomatéki ellenállása:
M Ed.horg 1  m
M Rd.horg := xc b c fcd d c - 0.5 xc = 31.1 kN m
= 15 %
M Rd.horg
Dolgozó betonzóna magassága:

(

)
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megfelelt

3.5. Horgonyfej kiszakadás vizsgálata
Horgonyról átadódó normálfeszültség:

Horgonyfej alátétlemez: 400 x 400 x 10 mm

Maximális horgonyerő:

H1alk = 100 kN

Kezdeti feszítőerő:

H1kezd := 50kN

Támfal átszúródása:
Biztonság javára való közelítés képpen feltételezzük, hogy a horgonyfej egyenesen szakad ki a falból.
fct.d = 1.4

Beton húzószil. tervezési értéke:

N

Nyírási csökkentő tényező:

cc := 0.40

Szélső horgony:

βc := 1.50
u0 := 40 cm 4

Nyírási kerület:
βc H1alk
N
vEd :=
= 0.401
u 0 dc + 10 cm
2
mm

(

vEd
vRd.c

= 72 %

2

mm

vRd.c := cc fct.d = 0.56

)

N
2

mm

megfelelt

3.6. Síkalap ellenőrzése talajtörésre
Támfal talpszélessége :

Lt = 1.2 m

Az alaplemez és a falszerkezet súlya:

kN
Gszum := Gf + Ga + Ge = 59.48
m

Földéknyomás horgonyerővel
csökkentett tervezési értéke:

H1kezd
Ed.fk.h := Ed.fk  cos( β)
t horg




Gf   Lt -

Ed.fk.h = 10.449

f :=

Földéknyomás támadáspontjának
magassága az alapozási síktól:

h
mmag :=
= 1.4 m
3

Az eredő erő külpontossága:

ekülp :=

Az alap alatt kialakuló feszültségek
maximuma:

fsoil.1 :=

Alap alatti talaj határfeszültsége:

fsoil.Rk = 350 kPa

Alap alatti talaj töréssel szembeni
ellenállása:

fsoil.1 γR.v

Gszum

Ed.fk.h h
Lt
 -f +
= 0.045 m
Gszum 3
2

fsoil.Rk

Lt



1 +



= 24 %
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m

Lt

 Lt - vt.bef 
 + Ge 
 + Ga
2 
2
2


= 0.8 m

vt.bef

Az önsúly eredőjének támadáspontja
az alaplemez elülső élétől:

Gszum

kN

6  ekülp 
Lt

 = 60.6 kPa


megfelelt

megfelelt
ÖSSZEFOGLALÁS
Zalaszabar, Kápolna u. feletti 1501 hrsz, 3. ütem
Alkalmazott horgonyok
Horgonyerő, horgonytáv:

H1alk = 100 kN

t horg = 3.5 m

minimum 400x400x10
alátétlemezzel!

Vasbeton támfal kihasználtságai
Állékonyság vizsgálat
-1

Billenési ellenállás:

M Ed.fk M Rd.fk

Elcsúszási ellenállás:

Ed.fk Rd.fk

-1

= 29 %

megfelelt

= 21 %

megfelelt

Talajhorgonyok
-1

Horgonyszárszakadás:

H1alk Nt.Rd

Horgonyok kihúzódása:
Támfal

H1alk TRd.1

Belső vasalás: Φ16/200

M Ed.bef  1 m M Rd.bef

Külső vasalás: Φ12/200

M Ed.horg 1  m M Rd.horg

Átszúródásra:

vEd vRd.c

Talajtörési ellenállás:

-1

= 55 %

megfelelt

= 74 %

megfelelt

-1

= 68 %

-1

-1

fsoil.1 γR.v
fsoil.Rk

= 15 %

megfelelt

megfelelt

= 72 %

megfelelt

= 24 %

megfelelt

A tervezett szerkezet megfelel az MSZ EN által támasztott követelményeknek.

.............................
Kozma Zoltán
okl. építőmérnök
tervező

..............................
Kenesei József
okl. építőmérnök
felelős tervező

Budapest, 2017. augusztus
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