beépítési lehetőségek vizsgálata

BARB AH GOK ÉS PELSZIIí ALATTI ÜREGEK
PELETT
Szörényi Julia

Az OKTH József-hegyi barlangrendszer és környezetére
vonatkozó részletes nórnökgeológiai-geotechnikai vizs
gálatára vonatkozó megbizása keretében Vállalatunk fela
data volt a területi adottságok figyelembevételével a
felszini és mélységi területhasználat szempontjából biz
tonságos épületszerkezetek, épitési technológiák és mér
nöki létesítmények meghatározása.
A problémát kétféle megközelitésben vizsgáltuk:
- részletes helyszíni adatgyűjtést végeztünk az ismert
barlangok feletti, továbbá a feltételezett barlangok fe
letti területen az épületek állapotára, illetve esetle
ges károsodására vonatkozóan,
- tanulmányoztuk mindazon elméleteket, melyek a problé
ma elméleti megközelitését lehetővé teszik.
A/ Helyszíni vizsgálatok
Az ismert budai barlangok feletti összes épület, to
vábbá a Józsefhegyi barlang igen tág környezetének
/Pusztaszer^., ut - Cimbalom u - Vérhalom tér - Szemlőhegyi ut - ‘JSäejtei u - Boróka u. által határolt te
rület/ részletes épület-állag felvétele alapján meg
állapítottuk, hogy barlang-előfordulás okozta épület,
vagy épitmény károsodás egyáltalán nem fordult elő.
A károsodott épületek mindegyikénél vagy közmű elfo-
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lyás miatti süllyedésből, vagy egyéb statikai vagy
szerkezeti hibából eredt a kár. Felszíni beszakadást
is kizárólag koncentrált vizhozzáfolyás okozott.
B/ Elméleti vizsgálatok
A felszin alatti üreg felett történő alapozás kérdés
csoportja három alapvető problémát takar:
I.

Az üreg állékonysága

II.

A felszini többletterhelés következtében a feszült
ség! viszonyok megváltozása és ennek hatása az üreg
környezetében.

III. Az épületszerkezet viselkedése esetleges üregfelszakadás esetén.
I..Felszin alatti üregek állékon:?ságának kérdésével az
alagutépitéstan szakirodalma igen kiterjedten foglal
kozik, azonban az alagutépitóstanban kidolgozott el
méletek szinte mindegyike frissen megnyitott alagutszelvény környezetének állékonysági viszonyait tár
gyalja értelemszerűen elsősorban a beépítendő biztositószerkezet méretezése szempontjából - rendsze
rint kör, vagy ebhez hasonló alakú üreg esetére.
nyilvánvaló, hogy ezek az elméletek csak igen durva
közelítéssel vonatkoztathatók több loo ezer éve ki
alakult üregek vizsgálatára. Ennek ellenére részle
tesen foglalkoztunk ezekkel az elméletekkel, mint
hogy véleményünk szerint ezek az állékonyság nagy
ságrendi becslésére feltétlenül alkalmasak.
Ismeretes, hogy megtámasztás nélküli üregek állé
konyságának ellenőrzésére, illetve a megtámasztó
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szerkezetre átadódó terhelések meghatározására többfé
le módszert dolgoztak ki, ezek alapvetően négy csoport
ba sorolhatók:
1/

Az üreggel gyengített végtelen féltér feszültségállapotát Írják fel elméleti rugálmasságtani alapon.

2/

Az üreg környezetében szakadólapok kialakulásával
számolnak, ezek segítségével a földnyomás-elméle
tek felhasználásával Írják fel a megtámasztó szer
kezetre ható nyomásokat. Ezek az elméletek első
sorban talajokra és felszinközeli üregre alkalmaz
hatók.

3/

Az üreg felett egy töredezett lazulása zóna kiala
kulását tételezik fel, a megtámasztó szerkezetnek
a lazulási zóna anyagának súlyát kell viselnie.
A nyomások tehát függetlenek az üreg mélységbeli
helyzetétől. Ezek az elméletek elsősorban szilárd
kőzetben, a klasszikus nagy alagutépités és bányá
szati mélyépítés területén igazolódta!:. A nemzet
közi szakirodalom ezeket a módszereket tartja al
kalmasnak, a természetes barlangok állékonyságának
vizsgálatára.

4/

Végül a számítási módszerek negyedik csoportja az
üreg feletti rétegeket tartóként fogja fel, azok
hajlitására vannak igénybevéve, igy számítja álléloonyságukat. Különösen sik főtével lezárt üregek
esetén adnak jól használható eredményt, ez oedia
rendesen vízszintes településű, rétegzett kőzetösszletben fordul elő.

Bár tanulmányunkban részletesen vizsgáltuk mind a négy
csoporthoz tartozó elméleteket, illetve azok alkalmaz-
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hatóságát, jelen cikkünkben - helyszűke miatt - csak
a lazulási nyomás kialakulását feltételező elméle
tekkel foglalkozunk érintőlegesen:
Mint ismeretes, az alagutépités a legelterjedtebben a
lazulási nyomás kialakulását feltételező elméleteket
alkalmazza átlagos körülmények között, tehát nem fel3zinközeli, de nem is igen nagy mélységű alagutak ese
tén.
kabcevn.cz és ICünzl szerint a lazulási nyomás a siló
hatás alapján alakul ki, az üreg felett ék alakú tö
meg esik ki fokozatosan, amig a megváltozott alátá
masztási viszonyoknak megfelelő egyensúlyi helyzet áll
elő, addig, amig az

(X

szögű fél csucsivek megtámaszt

ják egymást /Ld. l.sz. ábrán/.

Ü R E G F Ö L Ö m É H U / S Z A H H D Á G I FOL VAM/3TA

(UÜUZL SZER/HF)

■/.ábra
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A szerzők szerint a természetes barlangok fűteje ál
talában ilyen "kémény-szerű" alakzatot mutat.
?erzaghi az un. ’fvédőzóna" kialakulásának becslésszerü meghatározását vízszintes és függőleges réteg
ződésű kőzet esetére a 2.az. ábra szerint adja.

F Ö T£SZA F A B ÍS MÍPTÍHFÍS 3£C SL £SSZ £fíŰ r£f?U£l£SF£LVÉr£L VIZSZ/H FSSd/l isFÜ G G Ö L£G £S (ö )
F Ír£G ZÖ O £SÚ HÖZ£FB£N(T£J?ZAGM)
2. ábra

A felszakadást
a/ szilárd, vízszintesen rétegzett kőzetben az alagutszélesség felében,
b/ függőleges rétegződés esetén - mérsékelten repe
dezett, nem réteges tömör kőzetre - az alagutszélesség 0,25-szörösében határozza meg.
c/ kőtörmelék, zúzott kő jellegű kőzetben /"melyet pl.
vetők közelében, feléjük haladva a repedezettségtől egészen a homokká való őrlődé3ig tartó foko
zatokban találunk"/ a boltozati hatás általában
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1,5 B /alagutszélesség/ magasságig terjedhet, azon
ban igen kis lefelé irányuló mozgás elég ahhoz, hogy
a főtéré ható nyomás lényegesen az átboltozódó föld
ék

súlya alá csökkenjen. Terzaghi vasúti alagutakon

végzett megfigyelések alapján erősen összetöredezett
és összerázódott kőzettömegben végül is a főtéré ha
tó nyomást o,6 - 1,1 B .értékben adja meg.
"ierbüumer a belső összefüggés nélküli,de jelentős bel
ső súrlódással rendelkező talajoknál

/száraz homok, zú

zalék, durva törmelék/ az üreg fölött leszakadó éket, il
letve az ebből származó főtenyomást
p> _ —

3^

co£

értékben határ-

rozza meg. /B = alagutszélesség/.
Protodjakonov elmélete a kőzetben kialakuló természetes
átboltozódás szilárdságtani meghatározásán alapul. Elmé
lete szerint a kibontott üreg feletti boltozat egyensú
lya akkor lehetséges, ha a boltozat mentén csak nyomófeszültségek lépnek fel, hajlitónyomaték nem. A boltosat
vonalára parabolát vezet le.

h= JL

ss

2 f

—2-2 tg f

ahol f = a szilárdsági tényező, kőzetben f =

k

/koc-

loo
kaszilárdság kp/cmV, kötött talajban pedig
c________
f
ny /kp/ctf / értékre becsülbető.
-•-egjegyezzük, hogy a szovjet földalatti vasút szabványát
Protodjakonov elmélete alapján dolgozta ki. A szovjet
czakirodalom e módszert ajánlja természetes barlangok felszakadásának meghatározására Í3.

15o

fizéchy az Öreget maximálisan terhelő kőzet-tömeg meg
határozásánál , ill. az üreg fölötti közetfelszakadás alak
jónak meghatározásánál feltételezi, hogy a kőzeitöraeg fo
kozatosan, ékszertlen sze.kad ki, mignem az ékszerüen ki
szakadozott' kőzettöraegek ismét egymásnak támaszkodnak.
Az éket meghatározó három pont egy háromcsuklés ivtartó
Csuklépontjainak foghaté fel. A csuklók helyzetét nyil
vánvalóan a kőzet nyomószilárdságának és a fellépő' egyen
súlyoknak a helyzete szabja meg /ld.3.ábrát/.

U Ö Z E T H Y O M Á S O ! / H Ö Z E Ű T Ö M E G H A T Á R O Z Á S A

IEZZCHYU.ALAPJÁN/
c

h- b

Oh

f (ß) -asj
3. ábra

-
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)

'Tájékoztató értékként a lazulás! nyomás kialakulását
feltételező elméletekkel számítottuk a Józsefheavi bar
lang esetében a felszint legjobban megközelítő barlangjáratok és a legnagyobb méretű barlangjáratok szélessé
gét és takarását, figyelembe véve a barlangok lehetséges
felszakadását. A számításoknál azt feltételeztük,hogy
a teljes felszakadás a jelenlegi főteszinttől kiindul
va következik be.
A mértékadó barlang-, ill. takarás méretek:
B/B = 4 m

t=15m

C/B = 6 m

t = 23 ro /Kőbánya felső/

/Cvikker/

B/ B = 3 Ji

t a 12 ,5b /Felszínhez legközelebbi
barlangág/

/A számításoknál erősen a biztonság javára szolgáló
értékeket vettünk fel:

^

= 45° /egységesen/, Terzaghi

elméleténél a laza bonokra is alkalmazható 1,5-szörös
szorzót, Protodjakonovnál f = 1,5 szilárdsági tényezőt,
Széchy elméleténél
= l,o értéket/.
Az egyes elméletekkel az alábbi "felszakadás" értékek
adódtak /ra-ben/:
Künzl
A/ 35,o
3/ 2,8
C/ A,2
3/

2,1

ferzaghi

Protodjakonov Bierbäumer

G,o

l6,o
1,2

25,o
2,o

9,o

2,o

3,o

A,5

o,7

1,5

25,o

Széchy
8,1
12,3
6,2

A számításokból látható, hogy a "t" takarás minden eset
ben nagyobb, mint az üreg felett kialakuló lazulási mag
"h" magassága, tehát az üregeknek a felszin állékonyságá
ra nincs befolyása.
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Ugyancsak tájékoztató jelleggel számítottuk a kőzettöneget kéttámaszú tartóként figyelembevéve azt a kőzetvastagságot, amely egy esetleges többletterhelést /épület,
stb/ beavatkozás nélkül elbir. Számításaink szerint /a
kőzetek szilárdságára a ICEUI által készített kőzetmechanikai vizsgálatok eredményét figyelembevéve/ mintegy há
rom m vtg.homogén budai márgapad, ill. mintegy 2,o m víg
bryozoás füárga, ill. nummuliteszes mészkő 5 m-es üreg
szélesség esetén is károsodás nélkül kibír 2po klí./fn ter
helést.
/Ismételten hangsúlyozzuk, hogy nyilvánvalóan ismert a
márgaösszlet rendkívüli töredezettsége, ennek ellene3'e
a fenti számításokat a nagyságrendek érzékeltetésére al
kalmasnak tartjuk/.
II.Felszíni terhelések mélysémbcli eloszlásának számítása
Magyarországon a talajmechanikai gyakorlatban a feszült
ségek mélységi eloszlását Boussinesq végtelen féltérre
pontszerű terhelésre kidolgozott elmélete, illetve az eb
ből továbbfejlesztett számitási módszerek alapján szá
mítjuk. Aliehell, Steinbrenner, Newmark/.
A Budapesti METRO Tervezési Irányelveiben a felszini ter
heléseloszlás számítását az alábbiak szerint Írja elő:
"Az épület szélességének felével egyenlő mélységig a
függőlegeshez 3o° alatt, ennél mélyebben 45° alatti meg
oszlással lehet számolni", /ld. 4.abrát/.
A védőzéna határa a METRO irányelvek szerint "az alagút
2
talppontjától induló, az alapsiktól 45+ j* szög alatt
hajló ferde sikok által bezárt tér, ill. ezek térszíni
metszésvonala által határolt terület".
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FE LSZÍN ! TERHELÉS ELOSZLÁSÁNÁL! M EGHATÁROZÁSA
ASIE TR O TERVEZÉS//RAMVEL VER'SZER/VT

4. ábra

A két módszer között az utóbbi ad nagyobb biztonságot.
Az elóirás szerint külön vizsgálat nélkül engedélyezhető
a vedózónán belüli épitkezés, ha a műtárgyakra átadó
dó legnagyobb terhelés a fennálló geosztatikai nyomás
3 í-nál kisebb. /Ennél nagyobb terhelés esetén külön
vizsgálat szükséges/.
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nyilvánvaló az, hogy a IJETEO-alagut fölötti alapozás és
egy természetes barlangüreg feletti alapozás vizsgálata
csak igen erőltetetten tekinthető analógnak. A Budapesti
HE5?R0 nagyrészt kis szilárdságú erősen tektonizált agya
gos üledékekben /oligocén-lcori kiscelli agyag és niocón
kori agyagos-kevéssé plasztikus üledékek váltakozásából
álló kőzetösszlet/ halad, felette vastag talajvíz alatti
laza üledéksor és rendszerint több méter vtg kulturfeltöltés következik. Egyértelmű tehát, hogy amennyiben az
üregek feletti építkezésnél a Budapesti ilETPO védelmi
zónára vonatkozó előírásait vesszük figyelembe, ez igen
nagy mértékben a biztonság javára szolgál.
A vizsgált terület átlagos

beépítését ismerve az a mély

ség, amelyen belül az épületek terhelését figyelembe kell
venni, mintegy lo m.
Ezt az értéket egyébként igen jól alátámasztja az üregek
fölötti sávalapozás kérdésével foglalkozó legmodernebb
nemzetközi szakirodalom ,/3aus-'7ang /1983/, Badie-bang/lQoA/,
akik kutatásaik alapján az üregek feletti alapozás prob
lémáiról összefoglalóan az alábbiakat állapították meg:
- az alap alatt kijelölhető egy kritikus zóna.
Az alap állékonyságát egy esetleges üreg csak akkor be- <
folyásolbatja ha ezen a tartományon belül helyezkedik el.
A tanulmányok, kísérletek, és számítások alapján azt az ér
téket, amelyen túl az üregnek biztosan nincs-hatása az
épületre, az alaszélesség tízszeresének megfelelő mélység
és öt-batszorosának megfelelő vízszintes távolságban ad
ták meg.
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III.épületszerkezetek vizsgálata
Minthogy a felszinközeli üregek előfordulása a vizsgált
terület egyes erősen tektonizált márgaterületein nem zár
ható ki, fel kell tételeznünk, hogy gondos előzetes fúrá
sos, esetleg geofizikai mérésekkel kombinált feltárás elinére sem biztosítható az üregek loo £>-os f elkutat ott ságo..
Minthogy az épületszerkezetek célszerű megválasztása, ille
tőleg a felszerkezet megfelelő méretezése olcsóbb és na
gyobb biztonságot jelent egy esetleges igen sürü 2-3 m- kónti feltárásnál, az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy a kü
lönböző épület-szerkezetek egy esetleges beszakadásra hogy
reagálnak, illetőleg ezek biztonsága milyen megoldásokkal
biztosítható.
Szoliter alapozású épület
Üreg-felszakadásra a legérzékenyebb, ugyanis egy esetle
ges pillér alatti üreg felszakadása esetén a pillér tel
jes alátámasztatlansága következhet be. Ilyen épületeknél
tehát - amennyiben a fúrás és egyéb kutatások a felszin
alatti lo m-en belül üreg-felszakadások lehetőségét nem
zárják ki - a felszerkezet olyan merevitése szükséges,
hogy egy pillér teljes teherbiráskiesése esetén is az épü
let, állékonysága biztosított legyen. Ez célszerűen a pil
léreket összefogó gerendarács, és a felszerkezet szinten
kénti raerevitésével együttesen oldható meg.
SávalaPozásu épület
Szerkezeténél fogva a sávalap és a felszerkezet méreté
től és anyagától függő, de bizonyos mértékű alátámasz-.
tási hiány áthidalására mindenképpen képes.
Sávalapozásu épületeknél, amennyiben a komplex geqtecbnikai szakvéleményben előirt fúrásos kutatás a felsZin alatti
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Io r/i-en belül még üreg lé-tét valószinüsiti, úgy a fel
szerkezet és az alap olyan együttes merevitésát kell
biztosítani , pl. sárt, az alapok, ill. falak fölött
körbefutó koszorúk beépítésével, hogy az az adott tér
riileten tapasztalat alapján meghatározható legnagyobb
üreg felszakadása esetén az áthidalást biztosítsa.
/Mind pillér, mind pedig sávalapozásu épületek esetén
a legkritikusabb konzolos alátámasztatlanság elkerül
hető a koszorúk megfelelő' tulnyujtásával is/.
Gerendarács alapozás
Mind pillérvázas, mind sávszerkesetü épület alapozható
gerendarács alapozással, amellyel már önmagában is az
előzőeknél lényegesen nagyobb merevség, igy áthidalóTcépesség biztosítható.
Földszinti padlók kialakítása
A fentiekben ismertetett pillér- sáv és gerendarács
alapozás esetén a földszinti padlót, ill. a legalsó
szint padlóját minden esetben vasbeton lemezként kell
kialakítani.
lemez alapozás
Az alapozási módok közül a legnagyobb biztonságot adja,
egyben a földszinti padló megfelelő kialakítását is
jelenti. A falak alatt megkívánt étbidalóképesség cél
szerűen a földszinti falak esetleges vb. dobozként
történő kialakításával is biztosítható.
A tanulmány a vizsgálatokat összefoglalva megállapít
ja, hogy
- a terület barlcn.-jai önmagukban döntő többségük
ben az épületekre veszélyt nem .jelentenek.

1

- a felssin alatti üregek hatását területünkön mint
egy lo m körüli mélységig kell figyelembe venni.
- a felssin alatti lo m-en belül, esetlegesen, vagy
ténylegesen meglévő üregek hatását elsősorban as őpiiletsserkeset megfelelő méretesésével célszerű figyelembe venni.
Kegjegyezzük azonban, hogy m i g a barlangok léte önmagá
ban szinte semmilyen veszélyt nem jelent, addig a bar
langok fűtejét, esetleg felnyúló kürtőt vagy üreget hoszszabb ideig áztató nagyobb mennyiségű viz komoly veszélyt
jelenthet a felszin állékonysága szempontjából. Különösen
az erősen agyagos kifejlődései budai rnárga"maliik el" szin
te teljesen a viz hatására. Ezért javasolt hatósági in
tézkedéseink nagy része, a felszini koncentrált vizhozzáfolyás megakadályozására irányul. /Szikkasztás megszünte
tése, közmüvek védőcsőbe fektetése, stb./ Ezen intézkedés
bevezetése és betartatása mind a felszini létesítmények
épsége, mind a jelentős természeti értékeket képviselő
barlangok védelme szempontjából elengedhetetlen.
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Building activity in areas with cave3 and underground holes

Julia Szörényi

This paper is a short extract of a study about the possi
bilities of building-activities above oaves and underground
holes. The study was made by the FTV in connection with
the discovering of the József-hill’s cave.

The buildings and other establishments staying for many
years above well-known caves in the Buda-hills were exa
mined in detail.

As a theoretical approach of the problem a number of
calculations was carried out for the calculation of the
stability of the holes and the change of the strain as
a function of the load on the surface.•Because of the
lack of appropriate theories same theories from the field
of the tunnel-building and civil engineering were used.

The conclusions of the paper are the following:
- Host -caves in the Buda-hills do not cause any danger
for the buildings above them,
- During the design the influence of the holes must be
considered if the ara nearer /tban/ten meters to the
surface. The best method is applying rigid construc
tions.

-

The greatest danger for the buildings as well as
for the caves is the water coming in big quantity
from the defected channels and tubes.
_ 162

