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Előregyártott vasbetonelemekből kivitelezett támasztó szerkezetek,
vasalt földtámrendszerek, a mélyépítési, vízépítészeti és közlekedési gyakorlatban,

ezek pozitív hatása az építkezés környezetére

Dr. Mihalik András
Nagyváradi Egyetem, Építőmérnöki tanszék

�A matematikai összefüggés a mérnöknek csak az,
ami a nyelvtan az írónak.

Vezeti a gondolatot, de nem ad gondolatot�
Dupuit

E tanulmányban a szerző röviden összefoglalja több mint három évtized kutatási, tervezési és kivitelezé-
si eredményeit, azokat a támasztó szerkezeteket, amelyek először kerültek alkalmazásra az államvasutaknál a
Nagyvárad�Vaskoh vasútvonalon, Nagyvárad városi környezetében, a Sebes-Körösön és a Fekete-Körösön
mint speciális küszöbgátak, partvédelmi hosszanti szivárgó rendszerek vízműveinél torrens gátak a bihari
hegyekben, Visó-völgy és Máramarossziget között, valamint az erózió elleni építményeknél Bihar megyében.

Az előregyártott vasbetonelemekből kialakított struktúrák a mai napig pozitívan, sikeresen vizsgáztak és
a támasztó szerkezetek nagy családjában az egyedüli természetbarát, környezetkímélő mérnöki létesítmények.

1. Bevezetés
A mérnöki létesítményeket nem önmagukban, hanem a környező élő természettel való összefüggéseik-

ben kell szemlélnünk. Az élő természet viselkedése nem foglalható képletekbe, de olyan szabályokat követ,
amelyek megtanulhatók és ezeket a szabályokat a mérnöknek tisztelnie kell éppúgy, mint a statika és a hidra-
ulika törvényeit.

Minden mérnöki létesítmény � esetünkben támasztó szerkezetek, vasalt földtámrendszerek, mélyszivár-
gók, küszöbgátak, torrens gátak, árvédelmi töltések � összefügg a környező tájjal, annak részévé válik, kitéve
a légköri behatások, a felszíni és felszín alatti vizek, a felszínmozgások stb. hatásainak. Ha nem ismerjük fel
helyesen azokat az eleven természeti erőket, amelyek a táj képét formálják, ha a tervezés és az építés során
nem vesszük ezeket figyelembe, akkor a mérnöki építmény rombolólag hat, mezőgazdasági, esztétikai szem-
pontból károkat okoz. Ezek a jelenségek azután a műszaki létesítményre is visszahatnak, azt tönkretehetik,
vagy annak fenntartása, karbantartása csak nagy költségekkel lesz lehetséges. A táj, amelybe a mérnöki alko-
tás mint idegen test belekerül, növényvilágával együtt szerves egység, amely állandóan változik és átalakul,
csak a szerves folyamatokkal együtt érthető meg teljesen. Egyes jelenségek kiszakított szemlélete teljesen
hamis következtetésekre vezet.

Ezért helytelen a természetben végzett mérnöki működés során csak tisztán műszaki szempontokat ven-
ni figyelembe.

A mérnöki alkotások évszázadok óta a kulturált táj elválaszthatatlan tartozékai, jelképezik az emberi
akaraterőt. Ma már ritkán találunk olyan tájat, ahol szemünkbe ne tűnnének az utak és vasutak, vagy az árvíz-
védelmi töltések és szabályozott medrek jellegzetes vonalai. Alig van műszaki alkotás, amely a természettel
oly szoros kapcsolatban lenne, mint a mérnöki létesítmények közül a földművek. Ezért a földmű tervezőjének,
kivitelezőjének és fenntartójának a növényi élettel kapcsolatos biológiai szabályokat feltétlenül ismernie kell.

A mérnök a növényi élet gondos tanulmányozásával, a műszaki létesítményeknek a tájba való harmoni-
kus beillesztésével kéz a kézben halad a természettel.

A földműveket tervező, létrehozó műszaki emberek tehát a táj összhangjának és szépségének megőrzéséért
is felelősek. A földművek létesítése során a mérnök nemcsak holt, hanem élő biológiai építőanyagot is felhasz-
nál. Feltétlenül tekintetbe kell vennünk az éghajlat, a talajösszetétel, a vízháztartás, a tájolás szempontjait.
Ezek mind kapcsolatban vannak a mérnökgeológiai feladatok megoldásaival is, melynek ismerete nélkül ne-
hezen képzelhetők el napjainkban az építmények kivitelezésének a problémái.

A szerző több mint harminc év kutatásaira, tapasztalataira támaszkodva olyan szerkezetű támasztó
rendszereket alkalmaz, amelyek a talaj, a növényzet és a vízháztartás szoros kapcsolatát csak gyengén befo-
lyásolják, ezáltal eltűnik az �idegen test� káros hatása, csökken a természet káros visszahatása a műszaki léte-
sítményre, ami a karbantartás szempontjából az építmények biztonságos viselkedésénél nem elhanyagolható
körülmény.
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A támasztószerkezetek előre gyártott vasbeton-
elemekből vannak összeszerelve, amelyek az építmé-
nyek szilárdsági vázát képezik. A szilárdsági struktú-
ra által határolt területet terméskővel vagy esetleg
más anyaggal lehet kitölteni.

Ezáltal például egy támfal, mint építmény egy
szivárgó rendszerré alakul át, ami biztosítja a levegő
állandó mozgását a megtámasztott föld felülete és a
környező levegő között, valamint nem emel akadályt
a talajvíz normális, természetes áramlása elé, mint a
monolitikus támfalak.

Mivel lényegében ugyanazok a jelenségek sza-
badon lejátszódhatnak az építkezés után is, mint a
természetes környezetben, nyilvánvaló, hogy ez a
mérnöki beavatkozás nem hat rombolólag. Ugyanak-
kor, mivel a természet erői sem találnak ellenállásra �
nincs mit legyőzniük � építménykímélőkké válnak.

Különösen alá lehet húzni ezeknek a szivárgó-
szellőztető előregyártott vasbetonelemekből készült
támfalaknak a jelentőségét a kötött-agyagos talajok-
ban, ahol a statisztikai adatok alapján az építmények
károsodása maximális.

1. ábra
A támfal szilárdsági váza az előregyártott
vasbetonelemkből. A megtámasztott földfelü-
let, a terméskővel kitöltött szerkezeten ke-
resztül közvetlenül érintkezik a környező leve-
gővel.Ennek különös jelentősége van az agya-
gos talajok esetében. A támasztószerkezetek
családjában az egyedüli környezetkímélő,
természetbarát, mérnöki létesítmény.

Mivel az agyagos talajokból a víz nem távozik a szokásos gravitációs törvények szerint, hanem csak
szellőztetéssel, megváltozik a mélyszivárgókról alkotott eddigi elképzelés, ugyanis nem a vizet, hanem a ru-
galmasan elhelyezkedő párás felületeket szükséges ezekből a talajnemekből szellőztetéssel az árok határfelü-
letén lecsapódásra késztetni, és utána a szivárgó rendszeren át eltávolítani. Megjelenik a termoozmózis jelen-
sége.Az ilyen rendszerű szivárgók alkalmazása emeli a vízeltávolítás hatásfokát, hozzájárulva ezzel az alépít-
mények általános stabilitásához.

Ugyanez a szerkezet, � ha nem földet támaszt, hanem egy víztömeg és hordalék nyomásának van kité-
ve, mint küszöbgát vagy torrens gát, közepes nagyságú folyókban (Körösök stb.) � szivárgó rendszerként mű-
ködik egy bizonyos ideig, utána pedig a hordalékmozgás hatására átalakul monolitikus szerkezetté. Vízfolyás-
ok esetében tehát csak egy meghatározott periódusról lehet beszélni, amikoris a küszöbgát �idegen testként�
nem hat különösebben a hordalékmozgás rideg törvényeire. Ez a periódus � az építéstől a szivárgó monoliti-
kus átalakulásáig � az eddigi tapasztalatokra alapozva elegendő arra, hogy hozzászoktassa a vízfolyást a meg-
változott mederbeli helyzethez. A Sebes-Körös esetében, a folyó konkrét szakaszán, ez a periódus kb. 5 hó-
nap, amely magába foglalja egy nagy tavaszi árvíz levonulását is.

Aláhúzhatjuk, hogy ez a periódus folyónként változó, mint ahogy változó ugyanazon folyó konkrét sza-
kaszán is.

Az elért eredmények biztatóak ezeknél a támasztó szerkezeteknél és figyelmet érdemelnek a mérnöki
gyakorlatban számtalan technikai probléma megoldásánál.

2. A probléma fölvetése, általános megjegyzések
A földművek részben már építésük időszakában, de elkészültük után is folyamatosan ki vannak téve az

időjárás hatásának, folyton változó hőmérsékleti és csapadékhatásoknak, a fizikai és kémiai mállás tényezői-
nek. Állékonyságukra a víz is kihat, ezért az állékonysági és víztelenítési kérdések egymástól soha el nem
választhatók.

Az előbb említett, az állandóan változó hatások miatt sohasem szabad a földmű állékonyságának kérdé-
sét statikusan egy adott helyzetben vizsgálni, mindig számot kell vetni a körülmények változásával, azok di-
namikus jellegével. Minthogy pedig minden kérdésre még a leggondosabb előkészítéssel és tervezéssel sem
tudunk előre pontos választ adni, tudomásul kell vennünk, hogy a földmű állékonysága nem határozható meg
minden részletében előre, csupán kerettervet készíthetünk, a sorrendűséget állapíthatjuk meg, a részletadatokat
pedig a munka végrehajtása közben, a helyszínen talált viszonyok gondos megfigyelése alapján tudjuk megol-
dani. Még a leggondosabb előzetes talajfeltárás sem mutatja ki az altalaj minden apró, de sokszor nagyon lé-
nyeges változását, sok részlet csak a bevágások megnyitása, a töltések alapozási munkái stb. során válik isme-
retessé. Az előzetesen többé-kevésbé feltevések alapján kidolgozott tervet gyakran meg kell változtatni és a
helyszíni viszonyokhoz alkalmazni.
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A talaj építőanyagként való felhasználásának a tudománya a történelem előtti időkben vette kezdetét. A
talaj változó és bonyolult jellegét tekintve nyugodtan állíthatjuk, hogy a történelem előtti időktől kezdve nap-
jainkig kevés szerkezeti probléma megoldása kívánt annyi figyelmet, eredetiséget és invenciót, mint éppen a
talajjal kapcsolatos kérdések. E problémákat egészen a legújabb időkig kizárólag empirikus úton oldották meg
mintegy kísérletezés útján, számolva azzal, hogy a szerkezet esetleg károkat szenved, vagy összedől. A 18.
század, mely általában a konstruktív mérnöki tudományok időszaka volt, e téren haladást jelentett. A talaj-
mechanika egyik fontos fejezete, a földnyomáselmélet kapott ekkor helyes megfogalmazást és olyan megol-
dást, mely bizonyos korlátozások mellett ma is használható. Ez az eredmény a nagy francia fizikus, Coulomb
nevéhez fűződik.

A vízügyi építkezések munkálatai, a vasút, hatalmas építkezései során alapozódott meg a talajok mér-
nöki értékelése. Ugyanis ebben a periódusban, az építmények fenntartásával kapcsolatosan találkozik a mű-
szaki személyzet az első rézsű alakváltozásokkal a töltéseknél és a bevágásoknál.

Az első komoly munka, amely ezen alakváltozások kutatásaival foglalkozik, a méltatlanul elfeledett
francia mérnök, A. Collin nevéhez fűződik. Ez a munka � Recherches experimentales sur les glissements
spontanes des terrains argileux, accompagnées de considerations sur quelques principes de la mecanique
terestre. Paris, Carillan Cocury et Valmont editeurs. 1846 � azdag tapasztalati anyagra támaszkodva elemzi a
rézsűcsúszások okait, amelyek még ma is érvényesek.

Az agyagos talajok csúszólapját
elemezve arra a következtetésre jutott,
hogy ez egy klotoid görbe. Érdekes
laboratóriumi kísérletek alapján meg-
állapított olyan fizikai-mechanikai
tényezőket, mint a nyírófeszültség, a
képlékenység, zsugorodás és a duzza-
dás. Foglalkozott továbbá a rézsűk
megerősítésével és a talajvizek eltávo-
lításával.

A kohézió nélküli talajok föld-
nyomásaira támaszkodva megállapít-
ható, hogy erre az esetre vonatkozó
kísérleti tapasztalatok, elméleti vizsgá-
latok, valamint jól bevált szerkesztési
és számítási eljárások egész sora áll
rendelkezésre, s az ilyen földtestek
nyomását viselő szerkezetek méretezé-
se gazdaságosan és biztonságban meg-
történhet.

2. ábra
 A vasúti töltés rézsűjének  lassú alakváltozása

különösen veszélyes a kanyarban a külső sínszál stabilitására

A kohézió nélküli talajok föld-
nyomásaira támaszkodva megállapít-
ható, hogy erre az esetre vonatkozó
kísérleti tapasztalatok, elméleti vizs-
gálatok, valamint jól bevált szerkesz-
tési és számítási eljárások egész sora
áll rendelkezésre, s az ilyen földtestek
nyomását viselő szerkezetek mérete-
zése gazdaságosan és biztonságban
megtörténhet. Nem mondható el azon-
ban mindez kohéziós földtestek nyo-
mására vonatkozóan. Ennek okai a
következők. A talajtömegek aktív
nyomásának meghatározásában a nyí-
rószilárdság kérdése jelentős szerepet
játszik, márpedig agyagok nyírószi-
lárdságának pontos meghatározása a
talajmechanikának a nem teljesen
megoldott kérdései közé tartozik.

3. ábra
 A keresztaljak végéig megcsúszott vasúti töltés megkérdőjelezi a

forgalom biztonságát,
 s az esetek többségében, � a helyreállításig � a vonalat lezárják



58 Műszaki Szemle •  15

Másodszor az aktív nyomás előidézéséhez szük-
séges alakváltozás nagysága kötött talajok esetén nem
egyértelműen meghatározható mennyiség: nincs mó-
dunkban összefüggést megállapítani a kohéziós talaj
elmozdulása és oldalnyomása között úgy mint a szem-
csés, kohézió nélküli talajok esetében. Ha egy kohézi-
ós földtömegben már kialakult csúszólapon a nyírófe-
szültség állandó marad, akkor számíthatunk arra, hogy
a földnyomás értéke is állandó lesz. Ha viszont a ta-
lajtömegben fellépő nyírófeszültségek túllépik a talaj
fundamentális nyírószilárdságát, akkor állandó nyíró-
feszültségre csak abban az esetben számíthatunk, ha
állandó, lassú, folyamatos alakváltozás következik be a
támfallal megtámasztott földtömeg esetében, tehát a fal
állandó lassú, kifelé való mozgást végez.

Ha ez a mozgás nem tud bekövetkezni, nyírási
alakváltozás a kezdődő csúszólapon nem tud túllépni,
mert a fal egyéb okok miatt mozdulatlan, a fellépő
nyírófeszültségek a relaxáció miatt csökkennek. Ek-
kor pedig az egyensúly csak akkor maradhat fenn, ha
az oldalnyomás fokozatosan megnő.

4. ábra
Az alépítmény csúszása agyagos talajban.

Műtárgyak károsodása

Kohéziós talajt megtámasztó falakat tehát csakis akkor ajánlatos aktív földnyomás nagyságára méretez-
ni, ha a fal lassú, folyamatos alakváltozása káros következmények nélkül beállhat, vagy pedig a fal nem olyan
merev, � illetve az építmény egyéb részeivel együttesen nem alkot olyan merev szerkezetet �, hogy a kisebb
aktív nyomás fenntartásához szükséges alakváltozás fellépte nem biztosítható.

Aktív nyomásra méretezett fal esetén ilyen alakváltozással mindig számolnunk kell. Kohézió nélküli
szemcsés talajban ilyen hatással nem kell számolnunk, mert ott az elmozdulás és a nyírófeszültség között egy-
értelmű összefüggés van.

Ha a kohéziós talajt megtámasztó falnak szerkezeti funkciója miatt nem szabad elmozdulnia, akkor a
falat a nyugalmi nyomás értékére kell méretezni. Nyugalmi nyomás állapotában az oldalirányú feszültség
eloszlása hidrosztatikus, értéke a függőleges önsúly feszültség 0,9-szeresét is elérheti, a hidrosztatikus szorzó
tehát nem sokkal kisebb az egységnél.

Még az ilyen nagy nyomásra méretezett fal
is kisebb mozgásokat fog végezni akkor, ha a
háttöltés ki van téve az atmoszferilliák hatásának,
s így hőmérséklete és víztartalma a felső rétegek-
ben változásnak van alávetve. A földnyomás ér-
téke kedvezőtlen esetekben még a nyugalmi
nyomás értéke fölé is emelkedhet. Ez az eset ak-
kor, ha a háttöltésben a vízfelvétel hatására �duz-
zadás� indul meg. A fellépő duzzadási nyomás
még a paszszív földnyomás határértékét is meg-
haladhatja. Nagysága földnyomás-elmélettel nem
határozható meg. A háttöltést magát is gondosan
vízteleníteni kell; a fal mögé szivárgót, a falba
nyílásokat kell építeni.

5. ábra
Egy vegyes szelvény megcsúszása

Amikor figyelmünket az agyagos talajokban kivitelezett építmények, a magas százalékban károsodott
struktúrák felé irányítottuk, meggyőződtünk arról, hogy a fent említett hiányosságok kivédése csak egy ru-
galmas, de szilárd vázú szerkezettel lehetséges. Erre a legalkalmasabb, hatékony struktúra csak előregyártott
vasbetonelemek segítségével lehetséges, ahol az elmozdulások nem veszélyeztetik az építmények általános
stabilitását, s nedvességcsökkentő, szellőztető hatásukkal a földtömeg állékonyságát növelik. A gyakorlat azt
igazolja, hogy nem tévedtünk, habár kutatásaink veszélyes körülmények között néha a kiábrándulás határát is
érintették.

 (Folytatása következik)


