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Geotechnikai monitoring SCL alagutak építésénél



Geotechnikai monitoring rendszer elemei

Feszültség mérések az alagút környezetében és a biztosító szerkezetben

( primer  és szekunder)

• Kőzetnyomás radiális és tangenciális (normál) feszültségek mérése;

Elmozdulás mérés az alagút környezetében és a biztosító szerkezetben

• Alagút deformáció mérések, konvergencia mérések;

• Alagút kőzetkörnyezetében végzett mozgásmérések;

• Felszínsüllyedés süllyedés mérései;

Semleges feszültség mérése az alagút környezetében

• Pórusvíznyomás, talaj - és rétegvíz szintek mérések, 

Egyéb mérések, vizsgálatok

• Homlokszelvényezés, előfúrásos geotechnikai kutatás;

• Hőmérséklet mérés, fagyasztás, meleg karsztvíz



Alkalmazott geotechnikai monitoring  elemek, SCL 

alagutaknál, Budapest 4 metró I szakasz

• Kelenföld kihúzó alagút

- inclinométer

- extensométer

- kőzetnyomás mérők, radiális és tangenciális irányban

- piezzométer

• Bocskai út állomás

- kőzetnyomás mérők, radiális és tangenciális irányban

• Szt. Gellért tér állomás

- inclinométer

- extensométer

- piezzométer

• Fővám tér

- vízszintes és függőleges inclinométer

- zárt-nyitott piezzométerek

- vízszintes extensometer

- primer feszültség mérés

• Kálvin tér

- piezzométer

• Konvergencia, felszínsüllyedés mérés minden állomáson feletti részen



Elmozdulás mérés



Elmozdulás mérések



Elmozdulás mérések  eredményei

Bp. 4 metróvonal, Kelenföld állomás
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Vízszintes elmozdulások SCL alagút környezetében



Extensométer a homlok előtti mozgások mérésére 

(Fővám tér)



Pórusvíznyomás mérés



Megállapítások, javaslatok

•• FeszFeszüültsltséégmgméérrééseksek rámutattak az alagút körüli primer és szekunder 

feszültségek nagyságára és időbeli változására;

•• ElmozdulElmozduláás ms méérréésekbsekbőőll megállapítható hogy a 30-35  mm-es elmozdulások 

esetén az alagutak állékonyak voltak, jelentősebb felszíni süllyedés és műtárgy 

károsodás nem fordul elő; 

•• A vA víízszintes kzszintes kőőzetmozgzetmozgáások sok az alagutak homlokától számítva 1,5 – 2 D 

távolságra hatnak ki. A vízszintes kőzetmozgás 14-15 mm-es értéke mellett az 

alagutak biztonságosan megépíthetőek voltak;

•• FFüüggggőőleges kleges kőőzetmozgzetmozgáások sok mértéke az alagút főtéjétől 0,5 D átmérő

távolságban nem volt nagyobb 12-15 mm-nél amely értéknél az alagutak 

biztonsággal megépíthetőek voltak;

•• PPóórusvrusvííznyomznyomáásoksok folyamatos mérése jól jelzi az alagút körüli kőzettest 

nyomott vagy húzott állapotát, igénybevételét;

Szükségesnek tartjuk a 4 metró vonalon készített mérések összefoglaló
kiértékelését a további tervezések részére és a tervezői oldalon a back 
analizis fejlesztését, alkalmazását. 



Monitoring hiánya

KKööln, 2009.03.03ln, 2009.03.03



Monitoring megléte
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Köszönöm a figyelmüket ! 

Jó szerencsét !


