A BUDAPESTI NÉGYES METRÓVONAL ÉPÍTÉSE
3. A „KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR” METRÓÁLLOMÁS KIVITELI TERVEZÉSE

Pál Gábor
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1. HELYSZÍN
A 4. metróvonal kelenföldi állomása a Kelenföldi pályaudvar
28 vasúti vágánya alatt épül. Az állomás a metró-vasút kap-

3. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS, ÉPÍTÉS
üzemeltetését az építés alatt is meg kellett oldani.

-

2. ELÕZMÉNYEK

-

A metróállomás engedélyezési és tender terveit a Palatium
Az e tervek alapján kiírt FIDIC sárga könyv szerinti tendert

a DBR 4 metró leghosszabb állomása (1. ábra).

megbízásából a kiviteli terveket a Speciálterv Kft. készítette. A
szükséges vasútállomás-átalakítás komplett kiviteli tervezését
tartalmazta. Az engedélyezési és tender tervek alapján a vasút

A résfalak tetején épített résösszefogó gerendákon csuklós kialakítású vasalt kapcsolattal épült a zárófödém mely

1. ábra: Az állomás hossz-metszet
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2. ábra: Vasúti hidak alatti általános keresztmetszet

funkcióját tekintve ágyazat átvezetéses vasúti híd (2. ábra).
résfalak között történt a földkiemelés.
A résfalak közötti földkiemelés egy ütemben készült az
„beengedték„ a kötött vízzáró talajban esetleg található rétegvizeket. Az alaplemez nyomatékbíró kapcsolattal csatlakozik
történt (3. ábra
a hagyományos bordás betonacélok végét kúposra esztergálva
csavarják rá a toldó hüvelyt. A hüvely átmenetileg szabad vékupakokat kell a résfalak kibontása után a felületi beton alatt
feltárni és a toldott betonacélokat ezek helyén becsavarva
csatlakoztatni.
Az alaplemez betonozása után a bélésfalak vasszerelése
szükséges (4. ábra).
Az állomás peronok alatti szakasz legnagyobb részén ferde
kitámasztású födém készül (5. ábra).
ábra

3. ábra: Résfal-alaplemez kapcsolata lentonok alkalmazásával

toldalékok készültek.
zéseknek a kiváltásait is meg kellett tervezni. A biztonságos
üzemelés feltételeit minden egyes építési ütemben biztosítani
készülni.
és vasbeton szerkezet-építést organizálni. A vágányok közötti
építés komoly technológiai nehézségeket vetett fel. A kétoldalt

lekorlátozásával betonozó csöveken keresztül történt. Az épíkeresztül zajlott.
-
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5. ábra: Ferde kitámasztású födémszakasz kizsaluzva

szerrel megépített alagútból áll. A vasbeton szerkezet a vasút

keresztmetszetben fogadja az átmenetileg metró végállomásként funkcionáló állomás metrószerelvényeit. Távlatban ezen
alagút folytatásával lehet a metróvonalat kiterjeszteni Budaörs
. ábra
ábra).
4. ábra: Látszó-betonfelület kivitelezése
6. ábra: „NATM” alagút elkészült külsõ héjjal
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4. SZERKEZETI RÉSZEK, STATIKAI
MÓDSZEREK
4.1 Résfalak
kiscelli agyag található.
A résfalak végleges statikai állapotának méretezése a felvel történt. Az ideiglenes állapot méretezése során talajvízzel

8. ábra: Monolit vasbeton lemezhíd vasszerelése, látszóbeton zsaluzat

földkiemelés.

építettek be (armatúránként 2-2 db).
mérések kísérték.
A végleges állapotban a résfalak már az alaplemezzel és a
lakkal együtt viselik a rájuk ható terheket. A rés- és bélésfalak
vesznek részt a teherviselésben. A vízzáró résfalak a csatlakozó
névleges vastagsággal készültek.

4.2 Zárófödém, mint vasúti híd

9. ábra: az „U” alaprajzú 3 vágányt átvezetõ „8. lemezhíd” építése

-

vizsgálatok készültek
tartóbetétes és az eredeti tervekkel azonos vastagságú monolit
vasbeton szerkezet alkalmazhatóságáról. Az elvégzett statikai
számítások alapján lehetett összevetni az egyes szerkezetek
gazdaságosságát.
javasoltuk. A Németországban elterjedt megoldás szerint a
hosszában elvágott tartó-gerincek speciális megmunkálásával
segítik az együttdolgozást ((7. ábra).
Az ily módon elkészített acélszerkezettel gazdaságosabb
7. ábra: „Felezett” hengerelt „I” szelvény tartóbetétes hidakhoz

kihasználására.
Végül a vágányok közötti építéstechnológiai nehézségek
se érdekében a szerkezetek monolit vasbeton lemez-hidakként
áll (8. ábra).
munkahézagok és vízzáró szigeteléssel áthidalt dilatációk
tagolják. A dilatációk nyolc külön dolgozó vasbeton lemezt
28 db vasúti vágányt vezetnek át.
Az építészek szándéka szerint a lemezhidak között üvegfödémek biztosítanák az aluljáró szint nappali természetes
megvilágítását.
9. ábra).

4.3 Belsõ vasbeton szerkezet
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10. ábra: Alulbordás vasbeton födém

4.4 Ideiglenes lejáró rámpa
föld kiemelését és elszállítását a felszín
között.

vasútállomás szervízútjához csatlakozó ideiglenes lejáró rámpa
-

falak kialakítása hézagos. Az alkalmazott CFA fúrt cölöpök

várható.
Az aluljárószint a peronszint utasforgalmi része felett épül
ferde kitámasztású alulbordás monolit vasbeton lemezként.
(10.
10. ábra
-

-

A hengerelt gerendák a gerendák terheit elosztó vasbeton
dúcgerendákra támaszkodtak (11. ábra).
11. ábra: Kitámasztott cölöpfalak között épülõ ideiglenes lehajtó-rámpa

a méretezéshez szükséges burkoló igénybevételi ábrákat.
Az üzemi részek felett a födémek vasbeton pillérekkel és
zek.
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13. ábra: Bányászati módszerrel épülõ alagút építése, a második építési
ütem fejtése elkezdve, még az elsõ „szilvamag” alakú lõtt-beton kéreg belsõ
fala nincs elbontva

5. MEGÁLLAPÍTÁSOK
12. ábra: Kihúzó mûtárgy keresztmetszete

helyszíni mérésekkel korrigált tervezés jelentette a legnagyobb

4.5 Kihúzó mûtárgy

A gazdaságos építés érdekében alkalmazott statikai felté-

A réselt vasbeton szerkezet a vasút alatti részhez hasonlóan

-

szerkezetek megvalósítása során.
nyomatékbíróan kapcsolódik.
-

6. HIVATKOZÁSOK
metróvonala Vasbetonépítés

(12. ábra).

Sínek
-

hogy az egyes fejtési ütemekben betonacélokból kialakított
rácsos tartókat és betonacél hálót betonoznak be lövelt be
be-

Pál Gábor
-

ideiglenes állapotban teherhordó alagútfalazatot eredményez.
viseli a terheket.

CONSTRUCTION OF BUDAPEST METRO LINE 4
3. Detail design of the „Kelenföld” metro station
Gábor Pál

m2
13. ábra). Az elkészült alagútban
Az alagútépítéssel párhuzamosan folyamatos monitoring
rendszer üzemelt. Az alagútfalazat és a felszín elmozdulásait

metro station imposed a serious challenge on the designers and contractors.

piezométeres mérésekkel követték.
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