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TALAJJAVÍTÁS
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 Alaptörés
 Szétcsúszás
 Kitolódás
 Süllyedés
 Konszolidáció
 Kúszás

 A felszín lecsapolása
 Felszín letermelése
 Munkagépek mozgatása
 Drénezés megoldása
 Töltésanyag védelme

Talajmechanikai problémák Technológiai problémák

Töltésépítés gyenge altalajon



3Töltésépítés – talajmechanikai problémák
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A geotechnikai szerkezet 
megválasztásakor, 

méretezésekor
alkalmazkodunk

a talajviszonyokhoz,
legyenek azok bármennyire is

kedvezőtlenek.

kivitelezhetőség

Alkalmas technológiával 
megjavítjuk 

a talajviszonyokat,
s a javított talajkörnyezetre

tervezzük meg  
a geotechnikai szerkezeteket.

környezetkímélés 

Régi gondolkodásmód Új megközelítés

Geotechnikai szerkezetek tervezési filozófiája

Optimalizálási szempontok
műszaki alkalmasság

gazdaságosság
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 feladat kikerülése
 építésszervezési megoldások

 lépcsős építés
 túltöltés

 szerkezeti megoldások
 töltésmagasság optimalizálás
 rézsűhajlás csökkentés
 töltéssúly csökkentés
 geoműanyagok alkalmazása

 előzetes talajjavítás
 talajcsere
 mélytömörítés döngöléssel
 mélytömörítés vibrációval
 kavicscölöpözés vibrációval
 kőtömzsök készítése döngöléssel
 függőleges drénezés 
 betoncölöpözés 
 mélykeverés

Megoldási lehetőségek



6 Építésszervezési megoldások
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Alkalmazás: ha nagy a talajtörés veszélye, de ha idő van

Lépcsős építés
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Alkalmazás:  ha a süllyedés lezajlását kell gyorsítani, 
de nincs talajtörési veszély

Többlettöltés



9 Szerkezeti megoldások, geoműanyagok
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 A töltésmagasság optimalizálása
 gyenge altalajon való építés esetében 3…4 m magas töltés
 a talajtörés veszélye és a várható süllyedés így viszonylag még kicsi
 a járművek dinamikus hatásai már nem hatnak a gyenge altalajra
 ki tud alakulni megfelelő átboltozódás
 a különösen magas (10…15 m-es) töltéseket kerülni kell

 A rézsűhajlás csökkentése
 a talajtöréssel szembeni biztonságot növeli
 a süllyedések alakulását gyakorlatilag nem befolyásolja
 osztópadkával megoldható 

 A töltéssúly csökkentése
 a talajtörési és süllyedési gondokat egyaránt csökkenti
 könnyű töltésanyagok (kohósalakok, pernyék, habszerű anyagok)
 kikönnyítés (üres gyűrűk) 

 Geoműanyagok alkalmazása
 geotextília, georács, geocella fektetése a felszínre 
 talajtörés elleni védelem, a süllyedéseket nem befolyásolják
 az általuk felvett húzóerő akadályozza a töltéstest elmozdulását   

Szerkezeti megoldások
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polipropilén (PP) polietilén (PE) poliészter (PET) poliamid (PA)

 PP és PE a vegyi hatásoknak és az UV-sugárzásnak jobban ellenáll,                      
de  kúszásra hajlamosabbak, tartós szilárdságuk kisebb,

 PET és PA érzékenyebb a vegyi hatásokra,                                                               
de kedvezőbb mechanikai tulajdonságokkal bír,

 paramétereik szórhatnak a gyártás megbízhatóságától függően, 
minőségellenőrzésük fontos

 degradálódnak függően a befogadó közeg vegyi és mikrobiológiai jellemzőitől, 
de el nem bomlanak. 

 a kedvezőtlen tulajdonságaikat különböző adalékokkal javítják, 
 a „geo-termékek” esetében ma 120 év élettartammal számolunk, 
 a leromlás ellenőrzésére a töltésbe funkció nélküli betétdarabokat kell helyezni 

felülvizsgálat céljából,

Geoműanyagok anyaga
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 geotextíliák (szőtt, nem szőtt) geotextile
 georácsok (extrudált, szőtt, hegesztett) geogrid
 geoszalagok geostrip
 geocellák (szerelt, épített) geoweb
 geoszőnyeg (hálóból, rácsból, szálból) geomat
 geoháló geonet
 geodrén (szalag, lemez) geodrain
 geocső geopipe
 geomembrán geomembrane
 geoszintetikus agyagszigetelő GSL, bentonite

mat
 geohab geofoam
 geokompozit (hidraulikai, mechanikai) geocomposite

Termékek



13Termékek



14Termékek



15Termékek
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 Erősítés (reinforcement)

 Védelem (protection)

 Elválasztás (separation)

 Erózióvédelem (erosion control)

 Szűrés (filtration)

 Drénezés (drainage)

 Szigetelés (sealing)

Funkció



Funk
ció

Viselkedés
Definíció Ajánlott 

geoműanyag Magyarázatgeoműanyag nélkül geoműanyaggal

Er
ős

íté
s

Húzófeszültség  
kölcsönzése      

a talajnak         

Geotextília
Georács

Geokompozit
Geocellák

A georács húzószilárdságot 
kölcsönöz a talajnak, így pl. 
a nyírószilárdság által meg-

engedettnél meredekebb 
rézsű sem csúszik meg.

Vé
de

le
m Talajjal érintkező 

szerkezet 
mechanikai 

védelme

Geotextília

A geotextília meggátolja,
hogy a szemcsés anyag 

sérülést okozzon a 
csatlakozó szerkezet 

(például membrán) felületén

El
vá

la
sz

tá
s

Különböző     
talajok           

keveredésének    
meggátolása

Geotextília

A geotextília meggátolja a 
durva- és a fi-

nomszemcsés talajok 
keveredését, ezzel az 

utóbbi megőrzi kedvező 
tulajdonságait.

Er
óz

ió
vé

de
le

m

Eső okozta       
talajmozgás       

meggátolása,      
növényzet        
erősítése

Geotextília
Geopokróc

Geoszőnyeg
Geoháló
Geocella

Geokompozit

A geoműanyag a nö-
vényzet megerősödéséig 

megvédi a földmű felületét 
at-tól, hogy a lefolyó vizek 
elragadják a szemcséket.



Funk
ció

Viselkedés
Definíció Ajánlott 

geoműanyag Magyarázatgeoműanyag nélkül geoműanyaggal

Sz
űr

és

Folyadék         
átengedése,      

talajszemcsék     
megállítása

Geotextília

A szivárgó kavicstestét és a 
dréncsövet a víz által 

bemosott finom szemcsék 
nem tömítik el, így a dré-

nezés tartós lesz. 

D
ré

ne
zé

s

Folyadék         
szállítása

Geotextília
Geoháló
Geodrén

Geokompozit
Geocső

A geoműanyag síkjában 
elvezeti a vizet, így az nem 

gyűlik össze, nem okoz 
nyomást, elnedvesedést.

Sz
ig

et
el

és

Folyadék-
(gáz)mozgás      
megállítása

Geomembrán
Geoszintetikus
agyagszigetelő

A hulladékon átszivárogva 
szennyezetté váló víz nem 
szivárog be a talajba, ill. a 

talajvízbe, így az tiszta 
marad.  
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Fizikai jellemzők
 Anyag, szerkezet polimer fajtája, UV-stabilizálás módja, alkotók jellege, kapcsolata
 Méretek: szerkezeti vastagság, alkotók vastagsága, nyitottság, tekercsszélesség, elemhossz
 Tömegjellemzők területi sűrűség, térfogatsűrűség

Mechanikai tulajdonságok
 Viselkedés húzásra merevségi modulus, szakítószilárdság, szakadónyúlás, toldási ellenállás
 Viselkedés nyomásra kompresszibilitás
 Talajkapcsolat súrlódási viselkedés, kihúzódási ellenállás
 Lokális ellenállás statikus és dinamikus átszakítás, beépítési hatás, dörzsölés, repesztés ellen

Tartóssági tulajdonságok
 Kúszás időbeli szilárdságcsökkenés
 Degradáció hőmérsékleti, kémiai, mikrobiológiai, UV-sugárzás elleni ellenállás

Hidraulikai tulajdonságok
 Vízvezető képesség permettivitás, transzmisszivitás
 Szűrés jellemző szűrőnyílás, eltömődés

Műszaki alkalmasság
 Gyártás technológiai állandóság, megbízható minőség-ellenőrzés és –tanúsítés
 Geotechnikai alkalmasság funkció teljesítése, kezelési ellenállás
 Gazdaságosság globális versenyképesség, tartósság, szállítási feltételek

Tulajdonságok



20Tulajdonság súlya funkció teljesítése szempontjából

a geoműanyag
tulajdonsága

a geoműanyag funkciója
szige-
telés drénezés szűrés erózióvéd

elem
elvá-

lasztás védelem erősítés

polimerfajta * ** *
szerkezet ** ** ** ** * * *

UV-stabilizálás * ** * *
vastagság * ** * * * **

területi sűrűség * * * ** ** ** *
húzási merevség * * * **
szakítószilárdság * * * **
szakadó nyúlás ** * **
kúszási hajlam * * * **

toldási ellenállás * * * **
összenyomhatóság ** * * * *

felületi súrlódás * * * **
statikus átszakítási ellenállás ** * * * * ** *

dinamikus átszakítási ellenállás ** * * * * ** *
sérülésekkel szembeni ellenállás ** * ** * ** ** **

általános tartósság ** ** ** * ** ** **
időjárásállóság * * * ** * * *

síkra merőleges vízvezetőképesség ** * ** **

síkbeli vízáteresztőképesség ** * * * *
jellemző szűrőnyílás ** ** *

eltömődéssel szembeni ellenállás ** ** *
** nagyon fontos        * fontos
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 Felszín teherbírás növelése (járhatóság)
 Töltésalapozás  
 Töltéstest építése
 Rézsű erősítése 
 Rézsűk erózióvédelme
 Támfalak építése
 Földművek csatlakoztatása szerkezetekhez
 Víztelenítő szerkezetek
 Vízszigetelő rendszerek

Alkalmazási körök



22Alkalmazási körök

jó teherbírású 
szemcsés talaj 
 

georács 
és  
geotextília 

Teherbírásnövelés 

gyenge teherbírású (E2-modulusú) altalaj vagy földműtest



23Alkalmazási körök

Töltésalapozás 
homokos  
kavics 
 

georács  
vagy  
geocella 
és 
geotextília 
 

geodrén 

kompresszibilis, 
kis nyíró-

szilárdságú 
altalaj 

magas töltés



24Alkalmazási körök

Töltéstest építése 
talaj 

humusztakaró 

geotextília 
vagy 
geomembrán 

kötött talaj 

szemcsés 
talaj 



25Alkalmazási körök

geotextília 
vagy  
geoháló 
vagy 
geopokróc 
vagy 
geoszőnyeg 
vagy   
geocella 
vagy 
geokompozit 
esetleg 
geomembrán 
illetve 
geofüggöny  

humusz 

erózióérzékeny 
talaj 

Rézsűvédelem 



26Alkalmazási körök

Rézsű-
erősítés célszerűen  

jó szemcsés 
anyag 
 
 
georács 
vagy  
szőtt geotextília 



27Alkalmazási körök

Erősített 
talajtámfal 

 
célszerűen  
jó szemcsés 
anyag 
 

homlokzat 
 

georács  
vagy   
szőtt geotextília 
 



28Alkalmazási körök

 
 
 
szemcsés 
szivárgótest 
 

geotextília 
 

geocső 
 

kötött talaj  

burkolat                                    árok
Víztelenítő 

szerkezetek 



29Alkalmazási körök

Csatlakoztatás 
földműhöz 

durva                
szemcsés  
talaj 
 
szerkezet 
vagy 
geomembrán 
 
geotextília 
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 Alkalmazási kör
támfal, rézsű, töltésalapozás, járhatóság, csatlakoztatás, víztelenítés, hulladéklerakó

 Funkció
erősítés, védelem, elválasztás, erózióvédelem, szűrés, drénezés, szigetelés 

 Igénybevétel
húzóerő, talaj-geoműanyag közötti nyíróerő, merevségi igény, 
E2-teherbírásjavítási igény, robusztussági igény,
vízhozam, szűrőképességi igény, környezeti hatások

 Terméktulajdonság
szakítószilárdság, talajkapcsolati jellemzők, merevségi jellemzők,
teherbírásjavító képesség, robusztusság, 
vízvezetőképesség, jellemző szűrőnyílás, tartósság, ellenállóképesség

 Geoműanyagfajta
geotextília, georács, geoszalag
geoháló, geodrén, geocső, geomembrán, geoszintetikus agyagszigetelő
geocella, geoszőnyeg geopokróc

 Gyártmány
TS-600, RE-80,  PARAWEB, Secugrid 40, ARMATEX 35/35, CARBOFOL, 
Enkamat A-20, Terfil-100, S-100-P

 Gyártó
Tensar, Terram, Tenax, Naue Fasertechnik, Polyfelt, Kordárna, Huesker, Colbond, GeoTiptex, Greenfields, 

GSE, Presto, Fibertex
 Forgalmazó

GRADEX, SYTEC, TRANSINVEST  

Tervezés elemei



31 Víztelenítés
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 vízelvezetés és 
nyíltvíztartás

 földművekben, 
munkagödrökben

 építés közben és 
végleges állapotban

 munkagödörben és 
földművekben

 építés közben és 
végleges állapotban

Felszíni vízelvezetés Felszín alatti vízelvezetés

Vízelvezetés
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 felületrendezés: kellő (4-5 %) oldaleséssel és védelemmel

 oldal-, talp- és övárok, építési szivárgó (szükség esetén burkolással)

 átereszek a terep mélyvonalaiban (statikai méretezéssel) 

Felszíni vízelvezetés



34Felszíni vízelvezetés



35Felszíni vízelvezetés – építési állapot
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 vízkizárás vízzáró 
oldalfallal és 
fenékzárással

 talajvízszint-süllyesztés 
kutakkal vagy 
szivárgókkal

 megcsapolás vízszintes 
furatokkal

 (nyíltvíztartás)

Felszín alatti víztelenítés
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 résfal
 szádfal
 keskeny résfal
 jetpanel-fal
 injektált talajfal
 jetfal
 cölöpfal (átmetsző)
 geomembrán

 oldalfal befogása vízzáró 
talajba 

 injektált talajzóna 
(bentonit, kémiai oldat)

 betonfenék víz alatti 
betonozással 

 jetlemez
 mélykeverés

Oldalzárás Fenékzárás

Felszín alatti víztelenítés - vízkizárás



38Felszín alatti víztelenítés



39Szűrőkút



40Vákuumkút
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Közlekedési pályák 
földművei mentén

 a földmű felé szivárgó vizek 
felfogása övszivárgóval

 vízszint csökkentése a 
rézsűkben kersztszivárgóval

 vízszintcsökkentés a pálya 
alatt oldalszivárgóval

 „vízszintes” drénező
furatokkal 

Felszín alatti víztelenítés



42Szivárgó hasított résben
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Feladat
 lefolyó vízmennyiség 

 depressziós felület

 vízhozam (felszín alatt)

Megoldás
 kutak vízemésztő képessége 

 szivattyúválasztás

 árkok, csővezetékek, átereszek  vízszállító 
képessége 

Veszély
• erózió
• szuffózió, kolmatáció
• belső erózió 
• hidraulikus talajtörés

Hidraulikai méretezés

Védekezés az áramlási erő hatásai ellen  
Megoldás

• vízszintek szabályozása
• felületvédelem
• szűrés

Víztelenítés tervezése


