
mélyépítés 

A Várgarázs mélyépítése 
A Budai vár nyugati oldalán közel 300 férőhelyes parkoló építése vette kezdetét 

2007 áprilisában a Wipark Budavár Garázsüzemeltető Kft. megbízásából. 

A mélyalapozási munkákat a HBM Kft. végezte. 

A Várgarázs építési területét dél-
ről az Országos Széchényi Könyv-
tár (OSZK) épülete, a többi oldal-

ról pedig várfalak határolják. A leendő 
parkoló területét a Kortina fal osztja 
ketté az úgynevezett Nyugati kert és Csi-
kós-udvar nevű területrészekre. A Nyu-
gati kerti rész közel 50 méter hosszú és 
25 méter széles, ezt a Kortina fal, a Nyu-
gati várfal és a Palota út fogja közre. 
A Csikós-udvart - amely 100 méter hosz-
szú és 25 méter széles - az OSZK épüle-
te, a Támpilléres várfal, a Lőréses várfal 
és a Kortina fal határolja. 

Alapozás 
A Budavár területén lévő speciális mély-
építési kivitelezési munka a helyszín és a 
feladat különlegességére való tekintettel 
kiemelt figyelmet követelt a HBM Kft-től. 
A cég feladata a négyszintes mélygarázs 
szerkezetépítéséhez szükséges munka-
térhatárolás kialakítása volt. A mun-
kagödör tervezett kiemelési mélysége 
az eredeti terepszint alatt 12-14 méter-
rel található. A talajt a felső 2-3 méteren 
agyag alkotta, amelyet töredezett budai 
márga követett 6-7 méteres mélységig, 
ezután pedig kemény budai márga je-

BUILDING A GARAGE IN THE 

CASTLE UNDERGROUND 

Commissioned by a common pro-

ject team of Raiffeisen Real Estate 

Pic and Wipark Garagen AG, the 

construction of a near 300-parking-

space parking garage on the western 

side of the Buda Castle was started 

in April, 2007 by Wipark Buda Castle 

Garage Operators' Ltd. The building 

of foundations underground was 

completed by HBM Ltd. In our article 

we are going to introduce some 

phases of this special construction 

work underground. 

lentkezett. A rétegződés a hegy vonalát 
követte. Talajvízzel nem, de rétegvízzel 
találkoztunk, ennek mennyisége azon-
ban nem volt jelentós. 

Régészeti feltárás 
A munkálatokat csak a régészeti feltárás 
után, régészeti felügyelet mellett kezd-
hették meg. A régészeti kutatásra azért 
volt szükség, mert a helyszínt korábban 
már kutatták, de a régészeknek nem volt 
lehetőségük a munkagödör megtámasz-

tása nélkül a teljes munkát elvégezni, és 
emiatt várható volt néhány érdekes lelet 
felbukkanása a középkori rétegekből. 

Cölöpfal 
A szükséges közműkiváltások után a hé-
zagos cölöptámfal cölöpözési, fúrási mun-
káival kezdte meg a HBM Kft. a munka-
tér-határolás kialakításának előkészítését. 
A hézagos cölöpfal - amely a Támpilléres 
várfal, a Nyugati várfal és az OSZK felőli 
oldal határolását szolgálja - 80 centiméter 
átmérőjű, 21-24 méter hosszú cölöpökből 
áll, a cölöpök között 20 centiméteres távol-
sággal. Összesen 186 darab cölöp készült, 
ebből 53 a Nyugati kertben. A Csikós-ud-
varban a Lőréses várfal alapozási síkja 
majdnem a földkiemelés síkjáig ért le, így 
ezt az alapozási síkot a talajkiemelés meg-
határozott szintjén jet-grouting eljárással és 
injektálással erősítették meg. A talajkieme-
lést a horgonyszintek által meghatározott 
mélységek ütemében végezték, illetve ahol 
ez meghaladta a 3 métert, ott két ütemben 
termelték ki a talajt, mert az ütemek között 
tűzszerészeti vizsgálatot kellett tartani a te-
rületen a második világháborúból esetleg 
megmaradt bombák után kutatva. A cölöp-
fal hátrakötéséhez szükséges horgonyok 

Légi felvétel az épülő Várgarázsról. Folyik a munkatér elhatárolása A Kortina fal kettévágja az építési területet. Középkori és újkori építésű 
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- a cölöpfalra jutó talajnyomás nagyságá-
nak függvényében - különböző szinteken 
alakították ki. Egy-egy sorban minden má-
sodik cölöpközbe készült el a furat majd 
behelyezték és injektálták. A Nyugati-kert-
ben 5 horgonysort alakítottak ki, a Csikós-
udvar várfal felőli részén 2 sort, az OSZK 
felőli részen pedig 1 sort. 

Kortina fal 
A mélygarázs két részét elválasztó közép-
kori és újkori építésű Kortina falat - annak 
megőrzése érdekében, a fal alapozásának 

A Kortina fal k iváltása. Alulról megtámasztották 

vonalát követve - alulról megtámasztották. 
A kiváltáshoz először 20 milliméter falvas-
tagságú 600-as átmérőjű csőcölöpöket he-
lyeztek el a fal két oldalán, majd ezekre ke-
rültek a főtartók (egy-egy 1000 milliméter 
magas I tartó). A fal alatti sziklás talajt átvés-
ték, majd az így kialakított nyílásokba 300 
milliméter magas „U" tartó-párokat helyez-
tek be. Ezeket Dywidag rudak segítségével 
rögzítették a főtartókhoz, csavaros kap-
csolattal. A csőcölöpöket a földkitermelés 
előrehaladásával párhuzamosan Ul40-es 
acélelemekből kialakított kihajlás elleni 
andrásolással erősítették meg. 

Kiegészítő munkák 
A HBM Kft. a munkálatok megkezdé-
se előtt felmérte a határoló várfalak és 
egyéb műtárgyak állapotát, hogy az eset-
leges elmozdulásokból származó válto-
zásokat elkülöníthessék a már meglévő 
repedésektől, folytonossági hiányoktól. 
Az állapotfelmérés során a várfalakra 
prizmákat helyeztek, amelyek koordi-
nátáit bemérték, hogy ezeken keresztül 
a falak mozgását rendszeresen nyomon 
követhessék. A későbbiekben ezt az 
ellenőrzést kiterjesztették a cölöpöket 
összefogó fejgerendára is. A mozgások 
elenyészőek voltak, az eddigi maximális 
elmozdulás 15 milliméter volt a kezdeti 
nullállapottól mérve. 

mélyépítés 

A hézagos cölöpfal a Nyugati-kertben 
és a Csikós-udvarban egyaránt a Kor-
tina falig tart. Annak érdekében, hogy 
a fal alatti területen biztonságos körül-
mények között lehessen a horgony-
zási munkát elvégezni, és ne kelljen 
kőkipergéstől tartani, négy ütemben 
lőttbetonos felületvédelemmel látták el 
a falat, minden ütemben 2-2 horgonyt 
befúrva a talajba. 

In jektá lás és jet -grout ing eljárás. A Lőréses 

várfal alapozási síkja majdnem a földkiemelés 

síkjáig ért le, így ezt meg kellett erősíteni 

A garázs tervezett végleges kijárata 
a Palota útra fog nyílni, ennek kialakítá-
sához a munkagödörből nyílást kell ké-
pezni a Nyugati kertet a Palota út felől 
határoló újkori ('60-as évekből szárma-
zó), díszkővel borított támfalon át. Eh-
hez első lépésként a díszkő burkolatot 
kellett eltávolítani a falról úgy, hogy 
a köveket megszámozták a későbbi 
visszaépítés érdekében. Ezt követően 
a vasbeton támfalat el lehetett bontani. 
A rétegzett és kemény budai márga 
jelenlétéből adódó különleges „sziklás" 
geotechnikai adottságok megkövetel-
ték a speciális technológiai elemek al-
kalmazását mind a cölöpfúrási, mind 
a jet-grouting, az injektálási, mind pedig 
a horgonyzási technológia alkalmazása 
során. Az elvégzett mélyépítési munkák 
sikerességét igazolja, hogy a megnyitott 
munkagödörben a bemozdulásmérések 
nem mutattak semmilyen rendkívüli je-
lenséget. 

B Ó D I M I K L Ó S , a HBM Kft. főmérnöke, 
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