_KIVITELEZÉS IDEJE: 2010. JÚLIUS
_PROJEKT MEGNEVEZÉSE: Wohnhausanlage Seefeldergasse 30, A-1220 Wien
_MEGRENDELÖ: BWS Gemeinnützige allg. Bau-, Wohn- und
Siedlungsgenossenschaft Reg.Gen.mbH
_FELÜLET: 3.000m2

FELADAT:

A nem alápincézett lakóépületegyüttes építésénél szükség volt a talaj javítására. Az anyaföld
(humusz) és a közepes tömörségű kavicsréteg közt egy laza szerkezetű iszapos finomhomokból és
homokos iszapból álló 2,6 m vastag réteg volt található.
A talajvíz hatásárat bekövetkező szemszerkezetátrendeződés és az emiatt várható süllyedések
elkerülésére, egy 2,8 m mélységű földkiemelés és soványbetonnal történő feltöltés volt javasolva. A
kivitelezési idő csökkentésére, ezáltal az építkezés menetének optimalizálására kerestek alternatív
megoldást.

MEGOLDÁS:

A választás a „TERRA-MIX System hibridalapozás” eljárásra esett

A u1.lépés:
fgabenstellung:

2.lépés:
Lösung:

Az iszapos finomhomokréteg javítása, ezzel egyidejűleg
fürjárható
den Bau
der nicht előállítása
unterkellerten
Wohnhausanlamunkaterület
megfelelő
kötőanyag 45
cm vastagságban
tajbaverbessert
történő marásával
és zwischen
bekeverésége sollte
der Baugrund
werden.
vel.
Evd
>
35
MN/m2.
dem mutterboden (humus) und dem mitteldicht gela-

Impulzusos tömörítés a felületen több ütemben és átjárással,
a tömörített
pontok stabilizált
anyaggal
történő
Es wurde
die „hybridgründung
System
TErrA-miX“
feltöltésével.
gewählt.

gerten Kies ist eine locker gelagerte zwischenschicht

1.Schritt:
3.lépés:

aus schluffigen feinsand bis sandigen Schluff in einer
mächtigkeit bis zu 2,6m.
Um eine Kornumlagerung bei schwankendem grundwasser und die dadurch zu erwartenden Setzungen
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magerbeton bis in eine Tiefe von 2,8m vorgesehen.
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Um die Bauzeit zu verkürzen und dadurch den Bauab-
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lauf zu optimieren, wurde eine Alternative gesucht.
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durch Einfräsen eines auf den Boden abgestimmten
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Ergebnis:
EREDMÉNY:

A „TERRA-MIX System hibridalapozás” alkalmazásával
Durch den Einsatz der „hybridgründung System
környezetkímélő módon, rövid kivitelezési idővel, és kitűnő
TErrA-miX“
konnten ressourcen
geschont, die
minőségű
alpozásvariációval
készült el a kivitelezés.
Bauzeit verkürzt und eine gründungsvariante mit
sehr hoher Qualität hergestellt werden.
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