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XIII. Geoműanyagok

1. BEVEZETÉS

A geoműanyagok alkalmazása bizonyosan az elmúlt két évtized legjelentősebb geotechnikai innovációinak egyike. A
geotextíliák és a geomembránok alkalmazásának a nemzetközi gyakorlata ugyan már az elmúlt 20 évben kialakult, a
georácsos talajerősítés viszont az elmúlt évtizedben indult nagy fejlődésnek, és várhatóan alkalmazásuk olyan
természetes lesz, mint a beton vasalása. [i]

geoműanyagokhoz soroljuk azon termékeket, amelyeknek legalább egy összetevője szintetikus illetve
természetes polimerből készül, nevezetesen szalag, két illetve háromdimenziós szerkezet formájában.
Alkalmazásuk elsődleges szempontja, hogy valamely hiányzó/meglévő, de az adott szituációban számunkra
kedvezőtlen talajadottságot (teherbírás, húzószilárdság, áteresztőképesség, vízzáróság, szennyezőanyag visszatartó
képesség, erózió érzékenység, stb.) pótoljunk, vagy javítsunk.

A legelterjedtebb geoműanyag típusok:

Geotextíliák (13.1. ábra) világszerte a legszélesebb körben alkalmazott geoműanyagok, amelyeknek elsődleges
szerepe a szétválasztás.

A készítés módja szerint lehetnek:

Szőtt geotextíliák:  egymást merőlegesen keresztező szálrendszerek, amelyek a textilanyagokhoz hasonlóan
szövési technológiával készülnek. A termékek tulajdonságait alapvetően a lánc és a vetülékirányban alkalmazott
fonalak, a szövési mód, továbbá a fonal alapanyaga határozza meg.

13.1.  ábra:  A geotextíliák típusai  [ii ]

nemszőtt geotextíliák polipropilén szálból, tűnemezeléssel előállított  textíliák. A tűnemezelési eljárást követően, a
legtöbb típus kétoldali hőkezelést kap, aminek következtében a műszaki jellemzőik (szakítószilárdság, nyúlás) hossz-
,  illetve keresztirányban azonossá válnak.

Alkalmazási területük (13.4. - 13.8. ábrák):



különböző tulajdonságú, paraméterű talajrétegek (szemcseméret, teherbírás, vízvezetés, stb.) elválasztása (13.1.
animáció),
 
szivárgók szűrőrétegeként (13.2. animáció),
 
geomembránok védelmére (hulladéklerakók),
 
talajerősítés (szőtt geotextíliák),
 
síkjukban való vízvezetés (vastagabb textíliák önmagukban is).

 13.1. ANIMÁCIÓ

13.1.  animáció:  Geotextíliák alkalmazása különböző tulajdonságú, paraméterű talajrétegek elválasztására  [iii]

 13.2. ANIMÁCIÓ





13.2.  animáció:  Geotextíliák alkalmazása szűrőrétegként [iv]

2. A geoműanyagok TÍPUSAI, FUNKCIÓI

A georácsok (13.2. ábra) a talaj erősítését, "vasalását" szolgálják, húzóerők felvételére teszik képessé a talajt, s így a
töltések állékonyságát biztosíthatják (13.6. ábra, 13.1.-13.2.-13.3. videók) meredekebb hajlások és rossz altalaj
esetén is (13.7. ábra), illetve támszerkezetekben. A georácsokat sima polimer szerkezetből készítik, úgy hogy a
keresztezéseknél a kapcsolatot az egymásra merőleges hosszirányú és keresztirányú elemek között
hegesztéssel, ragasztással vagy kötéssel biztosítják. Az egymásba ékelődő részecskék megerősítő hatása akkor
optimális, ha a részecskék legalább térfogatuk felével át tudnak nyomulni a hálón keresztül az alsó rétegbe (13.9.
ábra).

 13.1. VIDEÓ

13.1.  videó: Georácsok alkalmazása 1. [v]

 13.2. VIDEÓ

13.2.  videó: Georácsok alkalmazása 2. [vi]

 13.3. VIDEÓ





 Videó megnyitása az interneten

13.3.  videó: Georácsok alkalmazása 3. [vii ]

13.2.  ábra:  A georácsok típusai  [viii]

http://www.youtube.com/v/0O-ZyC7_yww?fs=1&hl=hu_HU&rel=0


13.3.  ábra:  Egyéb geoműanyag típusok



13.4.  ábra:  A geoműanyagok legfontosabb funkciói [ix]



13.5.  ábra:  Geoműanyagok alkalmazásai  I.

13.6.  ábra:  Geoműanyagok alkalmazásai  II.



 

13.7.  ábra:  Geoműanyagok alkalmazásai  III.

13.8.  ábra:  Geoműanyagok alkalmazásai  IV.



13.9.  ábra:  Az egymásba ékelődő szemcsék erősítő hatása a georácsnál

A geocellákat (13.3. ábra) a koronaélnél leszögezve a cellákat humuszréteggel kitöltve építik be a rézsűk
erózióvédelmére, de erősebb változataik a terep járhatóságát is javíthatják, illetve a töltések talperősítését is
szolgálhatják (13.10. ábra).

13.10.  ábra:  A geocellák alkalmazása a teherbírás növelésére és erózióvédelemre

A geoszőnyegek műszálak véletlenszerű összegubancolásával és összepréselésével készülnek. Elsődleges
alkalmazási területük az erózióvédelem, valamint geotextíliával egybeépítve drénezésre is felhasználhatók.

A geodrének (felületszivárgók, drénlemezek) olyan geokompozit polimer termékek, amelyeket két, illetve több
geoműanyagból készítenek, például georács/geoszőnyeg/drénlemez és nem-szőtt geotextília (lásd 13.3. ábrán). A
geokompozitok átfűzéssel illetve hőkezeléssel létrehozott egységek egyesítik az előnyeit a geotextíliának és a
georácsnak.

A geokompozitok alkalmazási területei:

elsődlegesen vízelvezetésre, víztelenítésre (drénezés) (13.5. és 13.8 ábrák),
 
földmunkánál az elválasztás és a megerősítés a cél,
 
az aszfalt burkolatok megerősítése, különösen javításoknál.

A szalagdrének (lásd 10.5. ábrán) alkalmazása akkor jön számításba, ha az elsődleges cél a konszolidáció
gyorsítása, ami ugyanakkor együtt jár az állékonysági biztonság (talajtörés elleni biztonság) növekedésével.

Alkalmazása célszerű, ha:

a konszolidációs idő túl hosszú, de a süllyedések nagysága és a teherbírás nem kritikus;
 
nagyobb vastagságú, általában mélyebben lévő konszolidálódó réteg esetében;
 
a konszolidálódó réteg szivárgási tényezője túl kicsi (iszap, agyag, zagytározók anyaga);
 
a mechanikai jellemzőket javító intézkedések szükségtelenek, vagy nehezem valósíthatók meg.

A szalagdréneket kombinálva más geoműanyagokkal (pl. georács, geodrén) és a kinyomódó vizet elvezető szivárgó
réteggel, a konszolidációs idő lerövidülése mellett jelentős teherbírás növekedés is elérhető. Ez a megoldás előnyösen
alkalmazható kis teherbírású, konszolidálatlan talajokon átvezetett töltések alapozásánál.



A szalagdrének lejuttatása speciális célgéppel történik (13.4. videó).

 13.4. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

13.4.  videó: Szalagdrén elhelyezés [x]

A bentonitos szigetelőlemezek (bentonitszőnyeg, bentonitpaplan, geoszintetikus agyag szigetelők, gCL) két,
többnyire egymáshoz erősített (száltűzött vagy tűnemezelt) geoszintetikus hordozó elem (elsősorban geotextília,
ritkábban geomembrán) közötti bentonitrétegből állnak. A bentonitréteg vastagsága általában 8-10 mm, a töltési

mennyiség típustól függően 3-5 kg/m2. Az előállítás során a bentonitot por alakban, vagy granulátumként helyezik a
geoszintetikus elemek közé és további adalékanyagként ha szükséges - a lemez szerkezetétől függően - kötőanyagot
is adagolnak. Elsődleges alkalmazási területük a vízszigetelés, hulladéklerakók zárószigetelése (13.8. ábra). A
jellemző szivárgási tényező értéke  m/s tartományba esik (13.11. ábra).

13.11.  ábra:  Bentonitszőnyegek vízzárósági vizsgálatainak összefoglaló eredményei

A geomembránok (fóliák, lemezek) elsődleges alkalmazási területe a környezetvédelem. Mindenekelőtt
hulladéklerakók 13.8. ábra), mesterséges tavak szigetelőrétegeként, esetleg bizonyos talajzónák lezárására (pl.
szennyezett területek kombinált résfalas körbezárása, izolálása) kerülnek be a földművekbe. Legnagyobb előnyük a
kedvező szennyezőanyag visszatartó-képesség. Környezetvédelmi alkalmazásoknál a legtöbb esetben agyaggal
kombinálva ún. kombinált szigetelőrendszer elemeként alkalmazzák. Könnyen hegeszthetők, vízzáróságuk
ellenőrizhető.

3. FELADATOK

FELADATOK 13. LECKE 1. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás

http://www.youtube.com/v/Pd9IDlddBBY?fs=1&hl=hu_HU&rel=0


számít.

 Mit lát a következő képeken? Adja meg a helyes választ! 

1.

 

 
 

(fonálból) hurkolt geotextília
 

többrétegű (nemszőtt) geotextília

 
 

 
(szalagokból) szőtt geotextília

 
erősített, szőtt geotextília

2.

 

 
 

erősített, szőtt geotextília
 

(fonálból) hurkolt geotextília

 
 

 
többrétegű (nemszőtt) geotextília

 
(szalagokból) szőtt geotextília

3.

 

 
 

többrétegű (nemszőtt) geotextília
 

erősített, szőtt geotextília

 
 

 
(fonálból) hurkolt geotextília

 
(szalagokból) szőtt geotextília

4.

 

 
 

egy fázisban, kétirányban extrudált, georács

 
 

pászmákból hegesztett georács

 
 

extrudált, többrétegű kétirányú georács

 
 

geoháló



5.

 

 
 

extrudált, többrétegű kétirányú georács

 
 

geoháló

 
 

pászmákból hegesztett georács

 
 

egy fázisban, kétirányban extrudált, georács

6.

 

 
 

extrudált, többrétegű kétirányú georács

 
 

geoháló

 
 

egy fázisban, kétirányban extrudált, georács

 
 

pászmákból hegesztett georács

7.

 

 
 

geokompozit drénháló
 

geocella

 
 

 
geoszintetikus agyagszigetelő

 
geokompozit drénlemez

8.

 

 
 

geoszintetikus agyagszigetelő
 

geokompozit drénlemez

 
 

 
geokompozit drénháló

 
geocella

9.



 

 
 

geokompozit drénlemez
 

geocella

 
 

 
geoszintetikus agyagszigetelő

 
geokompozit drénháló

FELADATOK 13. LECKE 2. FELADATSOR

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Adja meg a helyes választ! 

1. az alábbiak közül mely geoműanyagok alkalmasak szigetelésre? (Több
lehetséges megoldás!)
 

 
 

Geokompozit
 

Geomembrán

 
 

 
Geotextília

 
Georács

 
 

Bentoniszőnyeg
 

Geocellák

 
 

Geoszintetikus agyagszigetelő  
 

2. az alábbiak közül mely geoműanyagok alkalmasak erősítésre? (Több
lehetséges megoldás!)
 

 
 

Geotextília
 

Geokompozit

 
 

 
Bentoniszőnyeg

 
Geopokróc

 
 

Geomembrán
 

Geocellák

 
 

Georács  
 

3. az alábbiak közül mely geoműanyagok alkalmasak elválasztásra?
 

 
 

Geokompozit
 

Geotextília

 
 

 
Georács

 
Geocellák



4. az alábbiak közül mely geoműanyagok nem alkalmasak erózióvédelemre?
(Több lehetséges megoldás!)
 

 
 

Geomembrán
 

Geokompozit

 
 

 
Bentonitszőnyeg

 
Geoszőnyeg

 
 

Geopokróc
 

Geoháló

 
 

Geotextília
 

Georács

 
 

Szalagdrén
 

Geocella

5. mit lát a következő képen? 

 

 
 

útalap erősítést
 

geocella beépítését

 
 

 
geotextília fektetést

 
szalagdrén lehelyezését
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