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XIV. A TALAJADOTTSÁGOK JAVÍTÁSA

1. BEVEZETÉS

Az utóbbi évtizedekben azon eljárások fejlődése volt a legmarkánsabb, melyek révén képesek vagyunk véglegesen
vagy ideiglenesen megjavítani a talajok tulajdonságait, általánosabban a talajviszonyokat. Ez új lehetőségeket
teremtett, új gondolkodásmódot tett lehetővé. A talajjavítási technológiákkal szinte minden feladat megoldható, az
optimum a talajjavítás és a javított talajhoz kapcsolódó szerkezet együttesében kereshető.  [i]

A talajjavítási technológiák sokszor nehezen határolhatók el egyéb mélyépítési műveletektől, újabban például ide
soroljuk a víztelenítési technológiákat is, egy talajfagyasztásos aknamélyítés lehet hőkezeléses talajjavítási
technológiának is tekinteni, de speciális bányászati feladatként is ismert az eljárás. Hasonló a helyzet egy
kavicscölöppel, amit különböző céllal több területen is alkalmazhatunk/alkalmazunk.

A következőkben áttekintjük a lehetséges technológiákat, és részletesebben tárgyaljuk a gyakorlatban leginkább
elterjedt módszerek közül azokat, amelyeket a korábbi fejezetek még nem tárgyaltak.

A talajjavítási technológiák módszereit, az egyes talajfajtáknál alkalmazható megoldásokat a 14.1. táblázat foglalja
össze.

Hatás-mechanizmus Módszer Talajfajta

Szemcsés talaj Kötött talaj

Mechanikaihatás Statikus előterhelés Előterhelő töltés Többlettöltés

Döngölés Dinamikus konszolidáció Dinamikus talajcsere

Mélyvibráció Mélyvibrációs tömörítés Vibrált kőoszlop

Robbantás Robbantásos tömörítés n.a.

Kötőanyag
bevitel(Szilárdítás,
kémiai hatás)

Injektálás Átitatásos injektálás Tömörítő injektálás

Jethabarcsosítás(jet
grouting)

Cementált talajoszlop Cementált talajoszlop

Mélykeverés(Mixed in place) Cementált talajtömb Meszes kötésű talajtömb

Betétes erősítés Geoműanyagos erősítés Töltéserősítés Töltésalapozás

Acéllemezes erősítés Erősített talajtámfal Szegezett fal

A talajvíz
áramlásszabályozása

Drénezés Szivárgók, vízszintes furatok,
dréncsövek

Geodrén,
szalagdrén,szivárgó

Talajvízszint süllyesztés Kút/kútrendszerszivárgók Vákuumkutak, szivárgók

Vízkizárás Fagyasztás, túlnyomás

Megj.: Ezen fejezetben a dőlt betűs módszerek kerülnek részletesebb ismertetésre

14.1.  táblázat: A talajjavítási eljárások technológiáinak áttekintése [ii ]

A talajjavítás célja a talaj mechanikai vagy hidraulikai tulajdonságainak a javítása. A következőkben csak a
mechanikai tulajdonságok javításával foglalkozunk, lévén hogy a hidraulikai problémák más tárgyak keretében
részletesen ismertetésre kerülnek, a geoműanyagos erősítésekkel kapcsolatos megoldások a 13. fejezetben találhatók.
A különböző talajjavítási módszerek talajtípustól függő alkalmazhatósági tartományait a 14.1. ábra szemlélteti.



14.1.ábra:  Különböző talajjavítási módszerek alkalmazhatósági tartománya a szemcseátmérő függvényében

2. A MECHANIKAI TALAJJAVÍTÁSI MÓDSZEREK

A mechanikai módszerek közös jellemzője, hogy mindegyike a talaj mechanikai tulajdonságainak a javítását szolgálja,
tömörítés révén. A leginkább alkalmazott módszerek:

Statikus előterhelés;
 
Felszíni döngölés;
 
Mélytömörítés.

A statikus előterhelés során a felszínen alkalmazott többletteherrel érik el a talaj tömörödését és a teherbírás
növekedése mellett a konszolidációs idő is csökkenthető.

Dinamikus talajcsere, dinamikus konszolidáció

A felszíni döngölés (dinamikus talajcsere, dinamikus konszolidáció) során 20-50 m magasságból, 20-100 tonna
tömeget ejtegetve tömörítjük a szemcsés talajt, vagy lágy, konszolidálatlan kötött talajnál kőanyagot, kavicsot betöltve
kő-, kavicstömzsöket hozunk létre. Tipikus tömzsátmérő 3,5 m, tengelytávolság 5,0 m (14.2. ábra; 14.1. animáció;
14.1. videó). A dinamikus felszíni tömörítésnél az 1990-es években jelent meg az ún. gyorsdöngölés (Rapid Impact
Compaction), ami valójában egy katonai fejlesztés, a repülőterek meghibásodásának a gyors javítása volt a cél. Itt egy
7,5 tonnás tömeget ejtenek le a talajjal érintkező döngölő lapra. A tömörítési energia értelemszerűen kisebb, mint a
hagyományos mélydöngölő módszernél (14.2. animáció és 14.2. videó).

A felszíni tömörítés, döngölés során elérhető jellemző hatásmélység értékeket a 14.3. ábra szemlélteti.



14.2.  ábra:  A dinamikus felszíni talajtömörítés, talajcsere

 14.1. ANIMÁCIÓ




14.1.  animáció:  Dinamikus tömörítés [iii]

 14.1. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

14.1.  videó: Dinamikus tömörítés [iv]

 14.2. ANIMÁCIÓ

14.2.  animáció:  Gyorsdöngölés [v]

 14.2. VIDEÓ

http://www.youtube.com/v/ijTJkpB8ozA?fs=1&hl=hu_HU&rel=0




14.2.  videó: Gyorsdöngölés [vi]

14.3.  ábra:  A különböző felszíni tömörítési módok hatásmélysége

Mélytömörítés, vibroflotáció

A mélytömörítés során mélyvibrátorral (vagy a felszínen vibrált rúddal) tömörítünk szemcsés talajokat, vagy hozunk
létre a mélyvibrátor által kiképzett üregben kavicscölöpöt. Az eljárás alapegysége a darura felszerelt rezgéskeltő, nagy
tömörítő hatásra képes henger "vibrátor fej", amelyet a talajba juttatáshoz a henger végén lévő csúcsnál
nagynyomású víz besajtolásához szükséges kiegészítőkkel látnak el (14.4. ábra).



14.4.  ábra:  Vibroflotációs mélytömörítés

A mélytömörítő eljárásokat két nagy csoportba soroljuk:

Egyszerű mélytömörítések:  a talaj vagy feltöltés tömörítése a hézagtérfogat csökkentésével történik. A vibrátort a
kívánt mélységig süllyesztjük, miközben általában a vibrátor csúcsánál vizet adagolunk. A víz hozzáadásának az a
célja, hogy a látszólagos kohéziót megszüntesse, ez megkönnyíti a lehatolást. Ezt követően a vibrátort a körülvevő
talaj tömörítése közben víz hozzáadásával vagy anélkül fokozatosan kihúzzuk (14.3. animáció).
 
Anyaghozzáadásos tömörítő eljárások:  a hézagtérfogat csökkentésén túl adalékanyag hozzáadással a talaj
összetétele is megváltozik, általában cölöpszerű terhelésközvetítő szerkezet keletkezik, ezért ezt
kavicscölöpözésnek is nevezik. A vibrotömörítés általi talajjavítást úgy érjük el, hogy a vibrátor a talajt kiszorítja,
vagy kiöblíti és az így keletkezett üreget durvaszemcséjű anyaggal tömörítetten kitölti. Az adalékanyag adagolása
történhet a felszínen, a vibrátorcső mellett (14.4. ábra; 14.4. animáció), vagy ún.  belső anyagtöltős vibrátorral
(14.5. ábra; 14.5. animáció; 14.3. videó). Mind a finom, mind a vegyes szemcséjű természetes talajokat, illetve a
mesterséges feltöltéseket lehet ily módon javítani. Az adalékanyag rendszerint kavics vagy egyfrakciójú zúzalék.

 14.3. ANIMÁCIÓ




14.3.  animáció:  Egyszerű mélytömörítés [vii ]

 14.4. ANIMÁCIÓ

14.4.  animáció:  Anyaghozzáadásos tömörítés (adalékanyag adagolás a vibrátorcső mellett)  [viii]




14.5.  ábra:  Kavicscölöp készítése belső anyagtöltésű vibrátorral

 14.5. ANIMÁCIÓ

   

14.5.  animáció:  Kavicscölöpözés felső adagolással [ix]

 14.3. VIDEÓ




14.3.  videó: Kavicscölöp (Bauer) [x]

3. KötőAnyAgBEvitEllEl történő TALAJJAVÍTÁS

A módszer alkalmas mind a mechanikai mind a hidraulikai tulajdonságok javítására, megváltoztatására. Ezen
módszerek alapgondolata a bevitt anyag és a kezelt talaj között fellépő kölcsönhatás kedvező eredménye. Lehetséges
megoldások (14.6. ábra):

Injektálások (üregkitöltő-, talajtömörítő-, hézagkitöltő-, talajrepesztő injektálás (soil fracturing)).
 
Jethabarcsosítás (jet grouting).
 
Mélykeverés (mixed in place).

14.6.  ábra:  Kötőanyagbevitellel  történő talajjavítás

Talajjavítás injektálással




Az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás, különösen a városi mélyépítés területén. Az injektálás során valamilyen
anyagot (vegyi, tömítő, szilárduló) juttatnak a javítandó térrészbe és a bejuttatott anyag és a kezelt talaj közötti
kölcsönhatás, az üreg-, hézagkitöltés, szilárdulás révén a kívánt hatás biztosítható. A gyakorlatban használatos
anyagok:

cement alapú anyagok,
 
bentonit (vagy nagy montmorillonit tartalmú agyag),
 
bentonit-cement keverék,
 
vízüvegalapú anyagok,
 
műgyanták,
 
bitumenemulziók.

Cementalapú anyagokat elsődlegesen a szilárdság növelésére alkalmazzák. A talajban egymástól 50-100 cm
távolságban elhelyezik a perforált injektáló csöveket, majd 7-10 bar nyomáson sajtolják le a cementtejet vagy
cement+adalékanyagot tartalmazó habarcsot.

Csőfelhúzás közben történik az injektálás alulról felfelé haladva. A módszerrel csak 0,8-1 mm-nél durvább szemcséjű
homok, illetve üreges, repedezett kötött talaj szilárdítható. Az injektálás során alkalmazhatnak adalékanyagokat is
részben a költségcsökkentés részben valamelyik paraméter javíthatósága érdekében. Lehetséges adalékanyagok:

a költségcsökkentés céljából salak, mészkőliszt és pernye,
 
az injektálhatóság javítására különböző plasztifikátorok,
 
a kötésidő szabályozására kötéslassítók, vagy -gyorsítók.

A bentonitot az injektálások során elsősorban a talaj szivárgási tényezőjének csökkentésére a vízzáróságának a
növelése érdekében használják. Elsősorban a Na-bentonitok alkalmasak erre a célra, mert nagy a vízfelvevő-
képességük (Enslin érték: wmax = 700-800 %) és ebből adódóan jelentős a duzzadóképességük is. A Ca-bentonitok

duzzadóképessége lényegesen kisebb. Lényeges a bedolgozási idő, mert a duzzadásnak már a beinjektált térrészben
kell lejátszódnia. A módszerrel több nagyságrendnyi szivárgási tényező érték csökkenés is elérhető.

A bentonit-cement keverék az előbbiek célirányos kombinációja. Ha a szilárdságot kívánjuk növelni, akkor több
cementet, ha a vízzáróságot, akkor több bentonitot kell adagolni, s az utóbbi az injektálhatóságot is javítja. A szokásos

adagolás: 10-50 kg/m3 bentonit, 100-300 kg/m3 cement.

Vízüveges injektálás a vegyi anyagokkal történő talajszilárdítási módszerek közül a legelterjedtebb, lényege, hogy
folyékony vízüvegoldathoz reagenseket adagolnak, s ennek hatására az megköt a vízüvegből kicsapódó kovasav gél a
talajszemcséket "összeragasztja" és ezáltal a talajt teherbíróvá, vízzáróvá teszi. Ha a reagens oldatot (pl. CaCl2)

utólagosan sajtolják be, akkor kétfolyadékos eljárásról, ha a reagenst (pl. mésztej) előzetesen a vízüveghez keverik
és a két komponenst egyszerre sajtolják be a kívánt helyre, akkor egyfolyadékos eljárásról beszélünk.

A lágy gélt vízzáróvá tételre, a kemény gélt szilárdításra használják.

A lágy gélek előállítására általában nátrium-bikarbonátot, nátrium-aluminátot, nátrium-foszfátot, higított bórsavat
használnak. Jó vízzárást eredményeznek, de a talaj szilárdságát számottevően nem javítják. Kemény gélek esetén
általában szerves reagenseket alkalmaznak.

A műgyantákat injektáló anyagként főleg szigetelések javítására, beton és kőanyagok repedéseinek zárására
használják. Alkalmazott alapanyagok poliuretán, poliakrilát, valamint epoxi- és fenolgyanta. Mind vízzárásra mind
szilárdság növelésre alkalmasak.

Üreg vagy repedéskitöltés (sinkhole grouting, slurry grouting)

Felszín alatti természetes (kioldódás, karsztos üreg, beszakadás), vagy mesterséges (pincék, bányavágatok,
tárolóhelyek) üregek kitöltése (14.6. animáció). Anyaga általában betonhabarcs. Technológiája egyszerű, vert vagy
fúrt acélcsöveken keresztül, azok fokozatos visszahúzása mellett néhány bár nyomás mellett történik az anyagbevitel.

 14.6. ANIMÁCIÓ



 

14.6.  animáció:  Üreg vagy repedéskitöltés [xi]

Hézagkitöltő injektálás (permeation grouting)

Az eljárás célja a szemcsés anyag hézagainak, kötött talaj repedéseinek (esetleg rétegmenti elválások) kitöltése
vízzárás vagy szilárdság növelés céljából. Az anyagbevitel történhet az injektáló cső fokozatos visszahúzása mellett
(14.7. animáció; 14.8. animáció) , vagy ún. mandzsettás kivitellel is (14.9. animáció).

 14.7. ANIMÁCIÓ





14.7.  animáció:  Hézagkitöltő injektálás az injektáló cső fokozatos visszahúzása mellett  1. [xii ]

 14.8. ANIMÁCIÓ

14.8.  animáció:  Hézagkitöltő injektálás az injektáló cső fokozatos visszahúzása mellett  2. [xiii]

 14.9. ANIMÁCIÓ




14.9.  animáció:  Hézagkitöltő injektálás mandzsettás kivitellel [xiv]

Talajrepesztő injektálás (soil fracturing)

Elsősorban süllyedések kompenzálására alkalmazzák. Sűrű (1-2 m) csőkiosztású mandzsettás injektálással
felrepesztik a talajt és injektált paplant hoznak létre (14.10. animáció). Ezt aztán - az okozott mozgásokat mérve - 20-
40 bar nyomáson végzett injektálással úgy emelik fel újra és újra, hogy az épület, illetve megsüllyedt részei az eredeti
szintre kerüljenek. Az olajiparban, a termálvíztermelésnél hasonló megoldást alkalmaznak a hozamnövelés érdekében,
de itt nagy nyomással a réteg repesztése a cél, ezért a besajtolt anyag értelemszerűen nem köt meg.

 14.10. ANIMÁCIÓ





14.10.  animáció:  Talajrepesztő injektálás  [xv]

Talajtömörítő injektálás (compaction grouting)

Az eljárás célja a kötött talajok tömörségének a növelése, amelyek hézagaiba nehezen vihető be az anyag. Itt is fúrt
vagy vert csövek végén nyomják be az anyagot (elsősorban sovány betonhabarcsot), de a csövet nem folytonosan,
hanem szakaszosan húzzák vissza, minden visszahúzás után nagy nyomással (50 bar) kiinjektálják a szakaszt (14.11.
animáció).

 14.11. ANIMÁCIÓ

14.11.  animáció:  Talajtömörítő injektálás  [xv]

Talajhabarcsosítás (Jet grouting, soilcrete)

A jet grouting a 70-es években Japánban kifejlesztett, napjainkban már széles körben alkalmazott talajjavítási,
alapozási eljárás. Egy célgép csövét az előírt mélységig lehajtják, majd visszahúzása és forgatása közben a cső alján
lévő szelepeken nagy nyomással cementhabarcsot (ha vízzárás a cél, akkor bentonit szuszpenziót) juttatnak be. Ez

átkeveri a talajt és 0,6-2,0 m átmérőjű, 10-15 MPa nyomószilárdságú, 10-7-10-9 m/s szivárgási tényezőjű oszlopot
(falat) képez (14.7. ábra; 14.12. animáció).




14.7.  ábra:  A jet grouting eljárás

 14.12. ANIMÁCIÓ

   

14.12.  animáció:  Talajhabarcsosítás (Keller)  [xvi]

A kötőanyag nagynyomású sugara megbontja és összekeveri a talajt, és a fúrószár körül stabilizált anyagból álló
forgástestet, oszlopot létesít. Az összemetsző oszlopokból akár vízzáró falat vagy ún. paplant alakíthatunk ki (14.8.
ábra).




14.8.  ábra:  A jetes eljárással  kialakítható elemek

A fúrószár forgatás nélküli visszahúzása esetén alakul ki az ún. panel. Az összekapcsolt panelek sorozatából épülnek
az elsősorban vízzárási funkcióra (pl. szennyezett területek körbezárása) alkalmas jetes függönyfalak.

A jetes eljárásnak három változata van (lásd 14.7. ábrán): [xvii ]

az egysugaras rendszer esetén egyetlen szelepen, 300-600 bar nyomású cementszuszpenziót nyomnak a talajba
(14.12. animáció; 14.4. videó);
 
a kettős levegős rendszer esetén az ugyanilyen nyomáson belövellt cementszuszpenzió-sugárt 5-6 bar nyomású
levegő sugár veszi körül, aminek következtében a hatótávolság 0,8-1,8 m-ig is megnövelhető, mert a levegőnek
köszönhetően hosszabban haladhat sugárszerűen a cementszuszpenzió;
 
a kettős vizes rendszerben a vízsugár bontja meg a talajt, a cementálást okozó szuszpenziót pedig külön lövellik
be. Az így kialakított oszlop átmérője a 2 métert is meghaladhatja;
 
a hármas rendszerben 300-600 bar-os vízsugár hatol a talajba, s ezt veszi körül az 5-6 bar-os levegő, míg a
cementszuszpenzió egy alsó szelepen 15-40 bar nyomáson jut be (14.13. animáció).

 14.4. VIDEÓ

 Videó megnyitása az interneten

14.4.  videó: Jet  grouting

 14.13. ANIMÁCIÓ

http://digitalisegyetem.uni-miskolc.hu/elearning/_contentDE/MFKHT6504SI/misc/flash/14_04_video_Jet_Grouting.swf


14.13.  animáció:  Jet  grouting (hármas rendszer) [xv]

A jet grouting eljárás felhasználási területei (lásd 14.9. ábrán):

alapok utólagos megerősítése,
 
 munkagödrök megtámasztása,
 
 vízzáró függönyfal építésére,
 
 talajszegezés és horgonyzás,
 
 gátak megerősítése,
 
 rézsűk állékonyságának javítása,
 
alagút feletti területen injektált paplan készítése, 
 
az alagútból a felső boltozat, azaz a főte előtűzéses biztosítása,
 
 az alagútszerkezet ideiglenes vagy végleges megtámasztásának segítése.




14.9.  ábra:  A jet grouting eljárás alkalmazási  lehetőségei

Mélykeverés

Hazánkban még ritkán alkalmazott talajjavítási, talajszilárdítási módszer, a magyar mélyépítési gyakorlatban az
ezredforduló környékén jelent meg.

Az angol név (Mixed in place, MIP) pontosan utal az eljárás lényegére, ami az alkalmazás helyszínén meglévő talaj
összekeverése a bejuttatott kötőanyaggal/tömítőanyaggal. A keverés a megszilárdítandó talaj fúrása mellett
történik, a fúróspirálok üreges belsején keresztüli kötőanyag-bevitellel, amelynek eredményeképpen a talaj fellazított
hézagai megtelnek kötőanyaggal, a talaj szerkezete és összetétele megváltozik. A módszer eredménye a fúróegység
alakját követő, szilárd talajréteg. A tökéletes keverés, azaz a teljes homogenizáció elérése érdekében a fúrás három,
egymáshoz közel lévő, de nem összekapcsolódó fúróspirállal történik (14.10. ábra; 14.5. videó), amelyek közül
bármelyik spirál forgatási iránya a fúrás közben tetszőlegesen megváltoztatható, illetve fel-le mozgatható. Így készül el
az első, ún. primer MIP-cölöp, aminek a megépítését követi a második primer cölöp, majd a kettő közé, bemetszéssel
készül - azonos fúrási technológiával - az ún. szekunder cölöp, ezt követően pedig a két átkeverő tábla. Az egyes
fogások átfedésben lévő szakaszait tehát ismételten megkeverik (lásd: 14.10. ábrán).



14.10.  ábra:  A mélykeverés

 14.5. VIDEÓ

14.5.  videó: Mélykeverés

Alkalmazási területek a kötőanyag típusától függően:

vízzáró fal építése (pl. gátak vízzáróságának a javítása, víztározók szivárgási veszteségeinek a csökkentése),
 
munkatér határolás,
 
talajszilárdítás, lejtők állékonyságának a növelése.

Általánosságban elmondható, hogy a leggyakrabban alkalmazott kötőanyag a cement és/vagy mész, vízzárás
esetében bentonit szuszpenzió. Előfordul gipsszel, kohósalakkal és pernyével történő kombinálás is. Az
alkalmazható kötőanyag talajtípusonként változó.

szemcsés talajban: cement,
 
agyagtalajban: mész vagy mész/cement,




 
szerves agyagban: mész/cement, vagy cement/granulált kohósalak, vagy mész/gipsz,
 
tőzegben: cement, vagy cement/granulált kohósalak, vagy mész/gipsz/cement,
 
iszapban: mész/cement vagy cement,
 
szulfátos talajban: cement vagy cement/ granulált kohósalak.

Egyes felhasználási területeken (pl. támszerkezetek) a fal statikai teherbírására is szükség van, ekkor a frissen kevert
talajba vibrálással vagy nyomással "H" alakú merev acélbetétet, vagy összeszerelt betonacél-armatúrát helyeznek el
(14.6. videó).

 14.6. VIDEÓ

14.6.  videó: Mélykeverés

4. FELADATOK

FELADATOK 14. LECKE

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

 Igaz vagy hamis az állítás? 

1. A talajjavítás célja a talaj mechanikai vagy hidraulikai
tulajdonságainak a javítása.  

I H

2. A mechanikai módszerek közös jellemzője, hogy mindegyike a talaj
mechanikai tulajdonságainak a javítását szolgálja, tömörítés révén.  

I H

 Válassza ki a helyes megoldásokat! (Több lehetséges jó válasz!) 

3. A mélytömörítő eljárások két nagy csoportja:
 

Anyaghozzáadásos tömörítések Bonyolult mélytömörítések




 
  

 
 

 
Egyszerű mélytömörítések

 
Egyszerű sekélytömörítések

4. Kötőanyagbevitellel történő talajjavítások lehetséges megoldásai:
 

 
 

Robbantás
 

Döngölés

 
 

 
Mélyvibráció

 
Injektálás

 
 

Jethabarcsosítás
 

Mélykeverés

5. A jet grouting eljárás felhasználási területei:
 

 
 

az alagútszerkezet ideiglenes vagy végleges megtámasztásának segítése

 
 

vízzáró függönyfal építésére

 
 

munkagödrök megtámasztása

 
 

alapok utólagos megerősítés

 
 

talajszegezés és horgonyzás

 
 

alagút feletti területen injektált paplan készítése

 
 

gátak megerősítése

 
 

rézsűk állékonyságának javítása

 
 

az alagútból a felső boltozat, azaz a főte előtűzéses biztosítása
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