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használja fel, miszerint a lápban való haladáskor a nádat,
sást maga elõtt eldöntve a növényzet szárait mint termé-
szetes erõsítõréteget kialakítva, a talpa alatt a terheket el-
osztva járhatóvá vált az egyébként nem teherbíró talaj. 

Az altalaj fentebb említett talajmechanikai felülvizsgá-
latát a BME Geotechnikai Tanszékén dr. Farkas József ve-
zetésével készítették. Az egyetem által végzett vizsgálatok
eredménye, valamint a tervezõi talajmechanikai vizsgála-
tok alapján jutottak el az optimális megoldásig, amely a
SYTEC Tenax LBO 333 merev csomópontú, biaxiális
georács alkalmazása. (A tervezett töltés mintakeresztszel-
vénye a 2. ábrán látható.)

A georács leterítését megelõzte egy nemszõtt geotextília
elhelyezése. Erre terítette a Vegyépszer Rt. a SYTEC
Tenax LBO 333 georácsot, amelynek statikai teherbírási
tulajdonságát használták ki. A georács fektetése egyszerû-
en és gyorsan elvégezhetõ (3. ábra). A tekercsek oldal- és

hosszirányú csatlakozásainál a megfelelõ teherbírást a te-
kercsek közti ~40 cm átfedés biztosítja. A georács takará-
sa hátrabillentéssel történik a georács szélétõl befelé ha-
ladva úgy, hogy a munkagépek nem közvetlenül a georá-
cson, hanem az azt fedõ feltöltésen járnak (4. ábra).

A kis teherbírású, erõsen összenyomható talajon építen-
dõ töltés alatt elhelyezett georáccsal erõsített szemcsés ré-
teg célja kettõs: növeli a töltésláb szétcsúszással szembeni
biztonságát, valamint kedvezõbb teherelosztást hoz létre a
töltés alapsíkján, és ezáltal kiegyenlítettebbé válnak a
süllyedések. Az erõsítõ hatás a szemcsés töltõanyag
georácsba ékelõdése révén jön létre. Az erõsítõ georács
hatása mint koncentrált (vonalszerû) ellenállás vehetõ fi-

gyelembe. Az alkalmazott georácsot, meghatározott szakí-
tószilárdsági és nyúlási értékek mellett merev forma és
ami a legfontosabb, csomóponti szilárdság jellemzi. 
A SYTEC Tenax-georácsok nagy hatékonysága a teherát-
adás során annak köszönhetõ, hogy a zúzottkõ szemcsék
be tudnak ékelõdni a bordák közé, s ezek a keresztirányú
bordák képesek beszorítani a szemcsés anyagot egy állan-
dó helyzetbe, következésképpen a terhelés a georácsokra
könnyebben átadódik, nagyobb lesz az erõsítõ hatásuk. 
A beékelõdés leghatékonyabban a merev csomópontú
georácsoknál tapasztalható, mert a hosszanti szálakban éb-
redõ húzóerõket a szálak felületi súrlódásán kívül a ke-
resztirányú szálak közé beékelõdõ töltésanyag ellenállása
ré-vén veszi fel. A teherátadás a két egymásra merõleges
teherviselõ szál között a csomópontokon történik. 

Az M7-es esetében a SYTEC Tenax LBO 333 georácsot
a 0/120 fali robbantott dolomit zúzottkõ töltésalapozási ré-
teg elkészítése után mindkét oldalon 1,5-1,5 méter széles-
ségben visszahajtották, mintegy becsomagolva az alapo-
zási réteget (5. ábra), ezáltal növelve a töltésláb szétcsú-
szás elleni biztonságát. Erre került a kapilláris megszakító
réteg, és épül majd rá a további töltéstest.

Jelenleg a pályaszakaszon az ütemterveknek megfelelõen
a töltésépítési munkák folynak, a georácsos töltésalapozás
elkészült. A Vegyépszer Rt. területi igazgatója, Monori Ta-
más úr elmondta, hogy a SYTEC-Magyarország Kft. kiszol-
gálásával, rugalmasságával elégedett, a termék alkalmazha-
tóságról, a beépítés során tapasztalt kezelhetõségrõl pozitív
tapasztalatokkal rendelkezik. A SYTEC-Magyarország Kft.
szakemberei továbbra is a felhasználók rendelkezésére áll-
nak mûszaki tanácsadással, konzultációval, illetve helyszíni
mûvezetéssel az alépítmény-megerõsítés, támfalépítés, eró-
zióvédelem, aszfaltmegerõsítés és átereszek építése terén a
hasonlóan sikeres együttmûködés reményében.

Kárpáti László | okl. építõmérnök
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Georácsos töltésalapozás 
SYTEC az M7-es autópályán

Az utóbbi években a georácsok alkalmazása egyre na-
gyobb jelentõséggel bír az utak alépítményeinek meg-
erõsítésekor, illetve olyan építési helyszíneken, ahol kis
teherbírású altalajon kell megvalósítani a tervezett
építményt. 

A SYTEC Tenax LBO 333 merev csomópontú biaxiális
georáccsal végzi a Vegyépszer Rt. az M7-es autópálya
Ordacsehi–Balatonkeresztúr közötti egyik kritikus, tõze-
ges, lápos szakaszá-nak a töltésalapozását. A georács al-
kalmazásával a talajcsere elkerülhetõvé vált, így a kivite-
lezõk tartani tudják az építési határidõt. 

Ordacsehi-Balatonkeresztúr, a 145,0–170,7 kilométer-
szelvények közötti 25,7 kilométer hosszú szakaszon meg
kell építeni 4 csomópontot, 2 pihenõt, 3,2 millió m3 töltést,
25 alul- és felüljárót, illetve vadátjárót, a pályát kereszte-
zõ három nagyobb vízfolyásnál hidakat, valamint elkészül
535 ezer m2 aszfaltszõnyeg is. Az autópályának a szerzõ-
dés szerint 2006. április 30-ig kell készen lennie.

Szinte teherbírás nélküli talajra kellett tervezni, építeni
az autópálya töltését, mely néhol eléri a 9-11 méteres töl-
tésmagasságot is. A nyomvonal mintegy 60%-a tõzeges,
mocsaras, lápos területen, a Nagybereken halad át, ame-
lyet 27 élõvízfolyás is keresztez. A mocsaras, lápos vidék
egyik legkritikusabb része a Nyugati-övcsatornát megelõ-

zõ és azt követõ szakasz, amelyen a láp vastagsága 6-8
méter is lehet. A 166+100 km-sz-ben készült fúrószonda
eredményeibõl látható (1. a. és b. ábrák), hogy a tengely-
ben a szonda már az önsúly hatására közel 5 méter mély-
ségig hatolt le. A teljes keresztmetszetben a tõzegtalaj
ellenállása elhanyagolható, teherbírási szempontból nem
tekinthetõ teherbíró altalajnak. A nyírószilárdsági csúcsér-
ték a 2 méteres mélységben ~70 kPa, a reziduális érték
pedig mindössze 20 kPa. 

A nagy vastagságú tõzeges talaj teljes cseréjére nem volt
lehetõség úgy az anyagiak, mint a szûk határidõk miatt,
ezért más töltésalapozási módot kellett keresni, ami ilyen
körülmények mellett is hatékony és gyors megoldást
nyújt. Így merült fel a georácsos alépítmény-megerõsítés
lehetõsége. Az építés során a tõzeges talajt, valamint a nö-
vénytakarót meghagyva a georácsot a növényzet elfekte-
tett száraira terítik, azaz elméletileg a „természetes és a
mesterséges alapanyagú georácsokat” ötvözve készül a
megfelelõ állékonyságú és teherbírású autópálya-töltés.
Abban az esetben, ha eltávolítanák a növényzetet, csak ki-
sebb teherbírási értéket kapnának. Az elmélet a mocsári,
lápi ember több ezer év alatt kialakult azon tapasztalatát

1. a. ábra – Fúrószonda diagramm

1. b. ábra

2. ábra – 
Töltés 
mintakeresztszelvénye

3. ábra – SYTEC Tenax LBO 333 georács terítése

4. ábra – Töltésalapozási réteg építése

5. ábra – Visszahajtott SYTEC Tenax LBO 333 georács+textilia
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