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2Talajjavítás célja

 Talajszilárdság javítása 
 kohézió létrehozása a szemcsék összekötésével
 belső súrlódási szög javítása a tömörség növelése révén 

 Összenyomhatóság csökkentése
 a szemcsemozgás megakadályozása a szemcsék összekötésével
 a hézagok csökkentése kitöltésük és tömörítés révén 

 Vízzáróság javítására
 a hézagok kitöltése révén
 repedések kitöltése által
 vízzáró felületek létrehozása révén

 Felszínmozgások, beszakadások elleni védelem 
 üregegek, hézagok kitöltése megelőzés céljából
 süllyedések kompenzálása
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A talajjavítási eljárások rendszerezése 

talajfajta hatás-
mechanizmus módszer 

szemcsés talaj kötött talaj 

statikus előterhelés előterhelő töltés többlettöltés             

döngölés dinamikus konszolidáció dinamikus talajcsere 

mélyvibráció mélyvibrációs tömörítés vibrált kőoszlop 

mechanikai              
hatás 

robbantás robbantásos tömörítés  

injektálás átitatásos injektálás tömörítő injektálás 

jethabarcsosítás cementált talajoszlop cementált talajoszlop 
kötőanyag-              

bevitel 
mélykeverés cementált talajtömb meszes kötésű talajtömb 

geoműanyagos erősítés töltéserősítés töltésalapozás betétes              
erősítés acélelemes erősítés erősített talajtámfal szegezett fal 

drénezés vízszintes furatok szalagdrénezés 

talajvízszint-süllyesztés szűrőkutak, szivárgók vákuumkutak, szivárgók  
szivárgás-

szabályozás 
vízkizárás fagyasztás, légnyomás  

 Megjegyzés: a dőlt betűs módszerek alkalmazása ritka, a továbbiakban nem is tárgyaljuk.    

Talajjavítási eljárások



4Talajjavítási eljárások



Talajjavítás  kötőanyagbevitellel
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─ MSZ EN 12715:2001 Injektálás.

─ MSZ EN 12716:2001 Jethabarcsosítás.

─ MSZ EN 14679:2005 Mélykeverés.

─ MSZ EN 14475:2007 Töltéserősítés.

─ MSZ EN 14731:2005 Mélyvibrálás.

─ EN 15237:2007 Függőleges drénezés.

─ EN 14490:2007 Talajszegezés.

Speciális mélyépítési munkák szabványai



7Kötőanyagos talajjavítás alkalmazási körei

- új épület alapozása gyenge talajon,
- meglévő síkalapok megerősítése,
- munkagödrök nyitása szemcsés talajokban,  
- töltésépítés gyenge talajon,

- rézsűk stabilizálása,
- alagútépítés,  
- vízépítés,
- aknaépítés,



Injektálási technológiák



9Injektálások osztályozása



10Talajjavítás kötőanyagbevitellel



Injektáló anyagok



12Talajjavítás kötőanyagbevitellel

anyagok:
-cement alapú anyagok
-bentonit (esetleg más agyag)
-BC-keverék
-vízüvegalapú anyagok
-műgyanták,
-bitumenemulziók

az injektálóanyag kiválasztása:
– reológiai jellemzők (viszkozitás, kohézió stb.), kötési idő, stabilitás;
– szemcseméret (ahol értelmezhető);
– szilárdság és tartósság;
– toxikusság.



13Talajjavítás kötőanyagbevitellel



14Talajjavítás kötőanyagbevitellel



15Talajjavítás kötőanyagbevitellel



16Talajjavítás kötőanyagbevitellel



Injektálási eszközök



18Injektálás eszközei

– fúró- és lehajtóberendezés
– keverő- és adagolóberendezés
– szivattyú
– injektáló csőrendszer
– pakkerek
– megfigyelő- és vizsgálóberendezés



19Technológiák

HBM Kft.
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 Állékony Nem állékony 

 kőzetben 
Talajban 

 
nyitott furat mandzset-

tás cső fúrószár mandzset-
tás cső 

lándzsa 
vagy          

béléscső 

Egyszakaszos                          
injektálás X   X X  X 

Többszakaszos              
injektálás   X   X  

Felfelé haladó         
injektálási szakaszok X  X X X X X 

Lefelé haladó        
injektálási szakaszok  X X   X X 

 

Talajjavítás kötőanyagbevitellel



Üreg- és repedéskitöltő injektálás - Slurry grouting
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• padozat, hídfő úszólemeze alatti üregek
• beomlott pince, 
• természetes repedések
• alagútfalazat és kőzet között

• furat 
• fúrószár
• lándzsa
• béléscső

Üreg-, repedés-, réskitöltő injektálás

• cement
• beton
• poliuretán



23Üreg-, repedés-, réskitöltő injektálás



24Üreg-, repedés-, réskitöltő injektálás



Hézagkitöltő injektálás -Permeation grouting



26Hézagkitöltő (itatásos) injektálás

 alkalmazási kör
 előzetes szilárdítás munkagödörnyitás, tehernövelés 

esetén
 vízzárás munkagödörnyitás, épületnedvesedés esetén  

 módszer
 mandzsettás csövön
 csövön vagy fúrószáron

 injektáló anyag
 Talajfajtától függően 
 cementszuszpenzió, bentonit, vízüveg, kémiai oldat



27Injektálás mandzsettás csővel

béléscsöves
fúrás

mandzsettás
cső

bevezetése

habrarcskitöltés
és béléscső
visszahúzás

injektálás a
bevezetett

injektálócsővel



28Hézagkitöltő (itatásos) injektálás



29Mandzsettás injektálás



Tömörítő injektálás – Compaction grouting



31Tömörítő injektálás – Compaction grouting



Talajrepesztő injektálás – Soil fracturing



33Talajrepesztő injektálás

 alkalmazási kör
 metróépítés felszínsüllyedéseinek kompenzálása
 bekövetkezettt épületsüllyedések helyreállítása

 süllyedéskompenzálás ideje
 munka közben (azonnali kiegyenlítés) 
 utólag (visszaemelés)

 cementszuszpenzió bevitele
 mandzsettás csövön
 csővégen egyszakaszos injektálással

 irányítás 
 automatikus vezérléssel 
 mérnöki utasítással szintezés alapján   



34Talajrepesztő injektálás



35Talajrepesztő injektálás



36Soilfrac eljárás



37Talajrepesztő injektálás



38Talajrepesztő injektálás



39Talajrepesztő injektálás



Kompenzáló injektálás 



41Kompenzáló injektálás poliuretánhabbal



42Kompenzáló injektálás



Talajhabarcsosítás - Jet grouting



44Jet grouting



45Jet grouting eljárások



46Jet grouting

 egysugaras rendszer - single system
egyetlen folyadéksugár, rendszerint cement habarcs, nagy 
energiájú kilövellésével aprózza fel és köti meg a talajt 

 kettős (levegős) rendszer - doble (air) system
a talaj felaprózását és cementálását egyetlen folyadék sugár 
(rendszerint cement habarcs) nagy energiájú kilövellésével 
végzi, melyet második folyadékként befújt levegőburok segít

 kettős (vizes) rendszer - double (water) system
nagy energiájú vízsugár aprózza fel a talajt, a cementálást 
pedig az egyidejűleg külön belövellt habarcssugárral érik el 

 hármas  rendszer - triple system
egy légsugárral körbeburkolt nagy energiájú vízsugár 
aprózza fel a talajt, és ennek cementálásához egyidejűleg 
külön habarcssugarat lövellnek be 



47Jet grouting



48Jet grouting



49Jet grouting



50Jet grouting



51Jet grouting



52Alkalmazások – Jet grouting



53Jet grouting



54Jet grouting



55Jet grouting



Mélykeverés



57Mélykeveréses technológiák

TömegstabilizálásOszlopszerű mélykeverés

„résszerű”
mélykeverés



58Mélykeverés - Oszlopszerű



59Mélykeverés - Oszlopszerű



60Mélykeverés - Oszlopszerű



61Mélykeverés - Oszlopszerű



62Deep-mixing

Forrás: HBM



63Deep-mixing

Forrás: HBM



64Esettanulmányok - SPRINGSOL



65Mélykeverés - Tömegsabilizálás



66Tömegstabilizálás



67Mélykeverés - Tömegstabilizálás



68Mélykeverés 



69Technológiák

        
Berendezés Eszközök Északi technológia Japán technológia 

Keverőgép Keverőrudazatok száma 1 1 – 2 

 A keverőeszköz 
átmérője 0,4 – 1,0 m 0,8 – 1,3 m 

 A kezelés maximális 
mélysége 25 m 33 m 

 A keverék 
bejuttatásának helye 

A keverőlapátok felső 
részén 

A rudazat és/vagy az 
(egyszeres vagy 

többszörös) 
keverőlapátok alján 

 Injektálási nyomás változó, 200 – 800 kPa maximum 300 kPa 

Keverőtelep Ellátó kapacitás 50 – 300 kg/perc 50 – 200 kg/perc 
 



70Mélykeverés

f, munkagödör fenékemelkedése
g, cölöpök oldalirányú ellenállása
h, partfal teherbírás
i, hullámtörő teherbírása

a, úttöltés stabilizálása
b, magas töltés stabilizálása
c, hídfő süllyedéskülönbségei
d, bevágási rézsű stabilizálása
e, közeli építési munkák hatásai



71Helyszíni talajkeverési eljárások



72Mélykeverés – Kötőanyagok, kezelési pontok

kötőanyag iszap agyag gyttja/sár,  
szerves agyag tőzeg 

cement ++ +/+(+) +/+(+) ++/+++ 
cement+gipsz + + ++ ++ 
cement+salak ++/++(+) ++/++(+) ++ ++/+++ 
mész+cement ++ ++ + - 
mész+gipsz ++ ++ ++ - 
mész+salak + + + - 
mész+gipsz+salak ++ ++ ++ - 
mész+gipsz+cement ++ ++ ++/++(+) - 
mész - +++ - - 
+++ legtöbbször nagyon hatékony    ++ többnyire hatékony    + néhány esetben hatékony    - nem használható 



73Tervezés

A mélykeveréses technológia tervezésének főbb lépései:

1. a talajadottságok megismerése (talajvizsgálati jelentés), értékelése

2. a talajjavítás elvárt/elvárható eredményének (mechanikai jellemzők, 

áteresztőképesség) megállapítása 

3. az alkalmas technológia (kötőanyag, száraz vagy nedves,

oszlopszerű vagy tömeges stabilizálás) kiválasztása

1. a keverési paraméterek (kötőanyagmennyiség, víz/cementtényező) 

megállapítása

2. a kezelési pontok kiosztása és a javítandó talaj kiterjedésének 

meghatározása

3. a minőségellenőrzés módszereinek és volumenének a meghatározása



74Tervezés



75Minőségellenőrzés

A talajjavítási eljárások „gyenge pontja” annak az igazolása, hogy valóban sikerült-e 
mindenütt elérni a kívánt eredményt.
A minőség biztosítása és ellenőrzése három fázist jelent: 
• a kivitelezés műszaki felügyeletét, 
• a javított talaj minőségének az ellenőrzését,
• a javított talajra kerülő töltés viselkedésének a megfigyelését.

MSZ EN 14769 ezeket részletesen tárgyalja. 

A kivitelezés közben az összes kezelési ponton ellenőrizni kell pl. 
• a térszín mozgásait,
• a bejutatott anyagmennyiségeket,
• valamint kezelésre fordított energia vagy nyomás nagyságát, stb. 

Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a következőket:
• kötőanyag (típus; készítési hely, idő; szállítás, raktározás; ellenőrző mérés),
• gépi eszköz (típus, szerszám stb.),
• munkahely (helyszín, szintek; talajadatok, talajszennyeződés; időjárás),
• készítési adatok (átmérő, szintek, mélység, hossz; kötőanyag mennyisége,  

víz/cement-tényező; energiafelhasználás, emelési és forgatási sebesség stb.)



76Esettanulmányok - Malajzia

Helyszín Rawang és Ipoh közötti vasútvonal, Malaysia 
Szerkezet mérete  800m hosszú 20-25m széles  

Altalaj viszonyok  Nagyon puha iszapos agyag, agyagos iszap, laza iszapos, agyagos homok, w = 50-70%, talajvíz -1 m 
Töltés magasság és terhelés 1,5-3 m, egyenletes forgalmi terhelés 30kPa 
Tervezési igények Vonatsebesség 160km/h, Megengedhető  maximális süllyedés 25mm, 

Megengedhető max. süllyedéskülönbség a tengelyben 0,1% 
Alkalmazott DM eljárás Norvég eljárás,  egyrudas 
Oszlop adatok Átmérő 0,6 m, hosszúság 7-14 m, teljes hossz 50000 m 
Oszlop modell Különálló oszlopok, derékszög/téglalap kiosztás,  
Tervezett nyírószilárdság  250kPa a vágányok alatt, más területen 150 kPa 
Kötőanyag típusa 100 % portlant cement, 100-150 kg/m3 

Töltéserősítés Geotextilia 100/50 kN/m (hossz-, illetve keresztirányban) 
Észlelt viselkedés A süllyedés 10 mm alatt, a további elmozdulás 15mm alatt maradt,  



77Esettanulmányok - Finnország

• Nagysebességű vasútvonal 
• Tömegstabilizálás
• új pályaszakasz hossza: 63 km 
• A stabilizált területre vonatkozó adatok: 
- Területnagyság: 40m × 300m = 12 000m2 

- Stabilizált réteg vastagsága: 2-5 m 
- Kötőanyag: cement 200 kg/m3 adagolással 



78Esettanulmányok - Hamburg–Berlin vasútvonal

Helyszín  Hamburg-Berlin vasútvonal, Buechen-Hamburg és Paulinenaue-Friesack szakaszok 

Szerkezet mérete  625 m hossz 

Altalaj viszonyok  3,0-5,0 m iszapos és kavicsos homok, 0,5-2,0 m szerves nagyon puha talaj (tőzeg és sár) 

víztartalom: w=80-330%, szerves anyag: i=25-80% 

Töltésmagasság és terhelés  1,7 m magasság, az egyenletes forgalmi terhelés 30 kPa 

Alkalmazott DMM  MIP nedves eljárás, egytengelyű berendezés,  
800 kg/m3 cementadagolás, víz/cementtényező w/c=1,0   

Oszlop adatok  3260 db, 0,63 m átmérő 5,0-8,0 m hossz, összesen 21000 m 

Oszlop modell  egyedülálló oszlopok, 1,5x1,5 m négyzetes kiosztásban 

Tervezési UCS szilárdság 2,2 MPa (90%-os megbízhatósággal) 

Töltés erősítés  Fortrac PVA M 400/30-30 georács erősítés  két rétegben hosszirányú erőfelvételre 

Minőségellenőrzés Nedves minta az oszlopok 4,5 %-ából, 11 oszlop magfúrása, 6 egyirányú nyomóvizsgálat / 500 m3  

Süllyedésmérés 2-10 mm 6 hónap alatt csak az ágyazat tömörödése miatt 



79Esettanulmányok - Hollandia

Helyszín  Dutch railway link 

Szerkezet mérete  625 m hossz 
Altalaj viszonyok  9 m szerves agyag és tőzeg 

tömör homok 
Töltésmagasság  5,0 m, illetve 1,0 m 

Alkalmazott DMM  MIP nedves eljárás, egytengelyű berendezés 
tömegstabilizálás ugyanezzel, az oszlopok átfedésével   

Oszlop adat  0,60 m átmérő, 9,5 m hossz 

Oszlop modell  oszlopok 1,0 m távolsággal és falpanel a magas töltés rézsűje alatt, 
2,0 m tömegstabilizálás az oszlopok felett az alacsony töltés alatt 



Talajjavítások tervezése
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Fő kérdések – sorrendben
 szükséges-, illetve lehetséges-e a talajjavítás, 
 milyen mértékű javítás indokolt, 
 a különböző módszerektől milyen eredmény várható, 
 mekkora legyen a javítás térbeli kiterjedése, illetve a kezelt 

tartomány alakja, 
 milyen módszerekkel lehet megállapítani a kezelés 

eredményességét. 

Talajjavítások tervezése



82Tervezési részletek

Szempontok
 Tervezési követelmények, célok
 A helyszín adottságai. 
 A térszín alatti körülmények. 
 Ütemterv. 
 Költségek és a lehetséges kivitelező. 

Tervezési folyamat
 Lehetséges módszerek feltérképezése
 A kezelés elrendezése, kiterjedése, kezelési pontok 
 Válogatás a módszerek között
 Egy vagy több előzetes terv részletes kidolgozása. 
 A legelőnyösebb módszer kiválasztása 
 Terepi kísérlet 
 Minőségtervek


