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4. Előadás

Alagúthajtás segítése talajjavítással
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Talajjavítás elve, szükségessége

Ha nem a választott technológia számára ideális környezetben 

kell az alagutat építeni, csökkenhet a teljesítmény. 

Ezen kétféle módon lehet segíteni:

1. Változtatunk a technológián, az adott kőzetkörnyezethez 

jobban illő technológiát választunk

és/ vagy

2. Javítunk a kőzetkörnyezeten, 

annak a vízzáróságán, töredezettségén, porozitásán.

injektálással, jethabarcsosítással,

talajfagyasztással, víztelenítéssel, 

előtűzéssel, csőernyővel stb.
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Injektálás, jethabarcsosítás 

Gyorsan szilárduló anyaggal kitöltjük 

a kőzet üregeit, repedéseit, pórusait

Így javítjuk a homlok stabilitását, 

növeljük a kőzet szilárdságát és 

csökkentjük a vízáteresztőképességét.
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Alacsony nyomású, üregkitöltő injektálás

Az injektáló anyag 

kettős packeren keresztül 

jut el a rendeltetési helyére 

akkora nyomással, amely

elegendő ahhoz, hogy 

a kitölteni kívánt üreg 

telítődjön, de 

nem nyitja tovább azt.
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Jet-grouting

• Nagy nyomású, 300 - 600 barral,

cementpépet juttatunk a talajba 

• A fúrószárat visszahúzva egy 

cementpéppel kevert talajhenger 

jön létre, ami idővel megszilárdul
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Injektálás típusai

– Előinjektálás

– Utólagos 

injektálás
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Előinjektálás 

– Általában az alagút 

homlokerősítésére 

szolgál.

– Homlokról előre vagy 

a felszínről 

– Hatékonyabb 

utóinjektálásnál

– Megakadályozza 

a vízbetöréseket

– Kevéssé árt a tágabb 

kőzetkörnyezetnek
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Utólagos injektálás:

– Reaktív, a talajvíz már mozog, 

ezért nehezebb

– A talajvizet „üldözi”

– Általában drága 

injektálóanyagokat használunk

– Speciális szakértelmet igényel

– Időigényes, kockázatos, nehéz 

garantálni az eredményt
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Underground Construction 

TechnologyLaboratoire de Mécanique des Roches − LMR
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Injektáláshoz használt anyagok

• Cement: 100 - 500 kg cement/m3, bentonit

több óra szilárdulási idő, ezalatt robbantásos nem lehet

• Mikrocement

drága

• Szilika kolloid

• Többkomponensű anyagok: legtöbbször nátrium-szilikát; 
gyors szilárdulás (30 - 60 perc); jól tervezhető

• Polyurethan: víz hatására habot képez, mely szilárdulás után 
nyújtható marad

• Akrilok: alacsony viszkozitású folyadékok
kb. egy óra alatt kristályosodik

• Epoxygyanták: 
kevésbé használják, mivel nehéz velük dolgozni

• Thermoplastikus anyagok: aszfalt, olvasztott polyamidok
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Talajfagyasztás

Talajvíz ellen használatos, 

Ideiglenes ernyő alatt lehet végezni az alagútépítést, 

Ritkábban a teljes kőzettestet fagyasztják

Hűtőközeget keringtetnek előre beépített 

speciális csövekben, ami megfagyasztja a talajt, 

Így erős, vízzáró talajtestet hoznak létre
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Tervezési alapadatok: 

a talaj termikus paraméterei és a talajvízviszonyok

A talajrétegekben más-más sebességgel alakul ki a fagyott zóna.

Durva szemcséjű talaj gyorsabban fagyasztható,

Mozgásban lévő talajvíz esetén kerülendő

Alkalmazhatóság



21



22

Talajfagyasztás előnyei

Szilárdítja a talajt, ami lehetővé teszi az alagútépítést nedves, 

laza talajokban és töredezett kőzettestben

Stabilizálja a szemcséket vibráció és kimosódás ellen

Hatékony a talajvíz ellen, nem szennyezve azt és

tartósan nem befolyásolja az áramlásviszonyokat

A fagyott talaj/kőzetköpeny ideiglenes ernyőként funkcionál 

az alagútépítés során

Előnyös pajzsos alagútépítésnél is, 

a pajzsfogadó vagy indító aknához

Környezetbarát, nyomtalanul eltűnik

Természetvédelmi területeken, ivóvízbázisok közelében, ahol 

a víztelenítés illetve az injektálás nem megengedett

Általában költséghatékony
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A talajfagyasztás eredménye

Szilárdságjavulás

a fagyott talaj mechanika jellemzői általában megegyeznek 

a gyenge betonéval.

Vízzáróság növelés

gyakoelatilag vízzáró
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A fagyott talaj mechanikai paraméterei

Talaj típusa Nyomószilárdság -10C, MPa

Jég 1.5 

Durva homok 10 

Iszap 4 

Agyag 2 

Laza kőzettörmelék 2 
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Talajfagyasztás technológiai háttere

• A furatokban elhelyezett hőcserélő rendszer, 

• A hűtőközeg sóoldat illetve folyékony nitrogén.

• Sóoldat használata esetén felszíni hűtőrendszer, 

folyékony nitrogén esetén a tárolótartály
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A hagyományos, sóoldatra alapuló rendszer

• Az ammóniát használó elsődleges hűtőrendszerben 

a gázt cseppfolyósítják, majd ennek a párolgásával hűtik 

a sóoldatot, s azt keringtetik a föld alatti hőcserélőkben. 

• Kb. -40C, lassú lefagyás és homogén talajtest érhető el.

• A felszíni hűtőrendszer nagy területet igényel.

• Nagy volumen és hosszú idő esetén gazdaságos. 

• Kritikus rész a tömítés.

• Fenyeget a talajmozgás.
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Hordozható, 2 x 60 t hűtőrendszer
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Cryogén (folyékony nitrogénes) rendszer

• A folyékony nitrogént közvetlenül pumpálják 

a hőcserélőkbe, ami ott elpárolog. A felszabaduló nitrogéngáz 

a szabadba kerül. 

• -196C, gyors (3-7 napos) lefagyás és fagyköpeny érhető el.

• Kis projekteken ajánlatos, ahol nincs hely a hagyományos 

hűtőrendszer telepítésére.

• Áramló és magas sókoncentrációjú talajvízben is hatékony.

• Inhomogén lehet a fagytest.

• Hosszú idő esetén drága.

• Speciális acélcsövek kellenek, viszont a tömítés nem kritikus.
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LN2 tartály

Gáz a 

szabadba 

távozik
Hűtés
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Metróépítés 

Berlinben
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Előretűzés

• Palló vagy acélcsövek (Ø 80-200 mm, 4,0 m hossz) beverése

• Gyenge szilárdságú talaj, csekély takarás esetén

A csöveken keresztül injektálni is lehet
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• Acél vagy betoncső Ø>200mm besajtolása

• Betonnal kitölthető.

• Gerendaként működnek (nem boltozatként.

• A süllyedést nem csökkentik

Csőernyős építés
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csőernyő
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Előfűrészelés 

(Perforex vagy Peripherical method)

• Gyűrűre szerelt láncfűrésszel ~5 m mély 19-35 mm vastag rést vágnak

• A rést  lőttbetonnal töltik ki.

• Átfedéssel követik egymást a gyűrűk.

• Átboltozódást biztosít. 
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Talajerősítés üvegszállal
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Talajerősítés üvegszállal
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Víztelenítés

Cél 

– Száraz munkatér

– Kisebb víznyomás

– Vízhozamcsökkentés

– Talajjavítás

Környezeti szempontok

– Talajsüllyedés lehet

– Vízmozgások módosulása

– Vegetáció



49

Original groundwater table

Lowered groundwater table

Pumping

well

Tunnel

Ground
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Original groundwater table

Lowered groundwater table

Pumping

well

Tunnel

Ground
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Víznyomás-

csökkentés

Confined aquifer

Vízszint-

csökkentés
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Homlokdrénezés
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