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Bemutatkozás

Alkalmazási lehetőségek

A fúrt szivárgók építése

Tervezési kérdések

Tapasztalatok
Baja

Rácalmás

Dunaújváros, Táborállás 
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Fő tevékenységi köreink: 

csatorna felújítás csőroppantással, béleléssel

kis- és nagyátmérőjű irányított csősajtolás

nagy mélységű fúrt szivárgórendszerek építése 

felszínmozgások komplex stabilizálása

munkagödrök, partfalak szegezéses/horgonyzásos 
megtámasztása

alapok utólagos megerősítése mikrocölöpökkel és 
aláinjektálással
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Talajvízszint csökkentése belvizes területeken, talajvízszint 
szabályozás

Kármentesítés

Megmozdult, mozgó tömegek kiszárítása, a további mozgások 
megelőzése (a magaspartok stabilizálásának elemeként)

Vonalas létesítmény víztelenítése

Forrásfoglalás
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Kitakarás nélkül!
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1. Terület, geodézia, esésviszonyok
2. Talajkörnyezet
3. Laborvizsgálatok
4. Rétegződés, talajvíz-viszonyok
5. Hasonló közegben szerzett 

tapasztalatok 

Feltárások
Vízterhelés becslés

Szemeloszlás
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Beépített környezet:
Csőtörés, szikkasztás, öntözés Csapadék

A „háttérb ől” érkező vizek (szivárgás, áramlás)

Figyelembe kell venni a föld alatti létesítmények, korábbi 
földmozgások, folyók visszaduzzasztó hatását.
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Rétegsor (kellő gondossággal)
Talajminta, akár zavart is a 

talajvíz alatti rétegekből 
Ideiglenes észlelő kút kiépítése
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0,01
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Szivattyúzással
Rátöltéssel
CPT (Dissipation teszt) 
Kafhagi szonda

Képlettel (Zamarin, Beyer)
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Nyílt tükrű talajvíz
„Homogén”

Nyomás alatti rétegvíz Erősen rétegzett

Ernst, Hooghoudt 
elmélete

Tapasztalat, sűrű talajfeltárás

Dupuit, Barron
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Hooghoudt

Összefüggések bővebben:(2)
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Dupuit

Sichardt (1930)
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Feszített tükrű

Weber, Herth-Arndts

	 
 � ∗
1

�

∗ � ∗  ∗ �

Chapman

A két szivárgó közötti vízszint

Összefüggések bővebben:(8)
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Mértékadó vízhozam 
számítása

Forrás : (2)

■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□□



Tapasztalatok (áteresztőképesség, tendencia)
Helyszínrajzilag a terepesésre merőleges
Ívek esetén min. 50m sugár
Technológiai hosszak
Tisztítóakna
Figyelőcső a drének végére
Ideiglenes talajvízszint figyelők telepítése
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Szűrőcső
Tekercselt

Húzás biztos menetes csatlakozás

Nagy teherbírás

0,3m-es résméret =>10-16,6% nyitott

Furat megtámasztás
Biológiailag lebomló zagy

Forrás : GWE Budafilter (7)
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Megengedett legkisebb esés: 
Folyós homok, iszap 0,45%

Alkalmazott legkisebb esés: 1%   � technológia miatt is indokolt

A fúrás után 1-2 napig a szivárgóból nagy mennyiségű zagy és talaj kimosódása 
tapasztalható, de ez a rendszer beálltával megszűnik.
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(Eggelsmann, 1973)

Megelőzés:
A csápok kitorkollását állandó vízborítással kell biztosítani.
A hatékony drénátmérő növelésével.
A dréncsövek nagyobb esésével (min. 0,5%).
Folyamatos felügyelet, a vízminták Fe2+ tartalmának 

figyelése.
Forrás : Szabó Tamás (5)
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Talajkörnyezet – Homokos iszap (30-70%)
Mélység – 5-6m közterületen 1m-es zöld sávban
Kavicsoszlop : 400m
Beavatkozás kb. 200 m

Vízhozam :  30 l / perc – 90m-en � 0,33 l / perc / m  (kavicscölöpökkel)

Százhalombatta 2011
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Talajkörnyezet – Homokos iszap (lösz)
Mélység – 5-11m közterületen
Szivárgó : 360m 
Kavicsoszlop : 400m
A beavatkozás kb. 300m

Vízhozam : a teljes rendszeren 32 l / perc (jelenleg 28 l / perc)
max. 
átlagos. 0,08l / perc / fm (kb. 360 fm alapján)

2009 aug. – 2010. július
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teljes rendszeren 39 l / perc (jelenleg 30 l / perc)
átlagos. 0,1 l / perc / fm (kb. 650 fm alapján)

2011. május – 2012. február



Talajkörnyezet – Iszapos homok
Mélység – 10-12m közterületen
Szivárgó : 1724m
Beavatkozás kb. 250m

Vízhozam : a teljes rendszeren 271 l / perc (2005.10.04)
max. 100 l / perc – 112m-en � 0,9 l / perc / m (2%-os esés)
átlagos. 0,17l / perc / fm (kb. 1600 fm alapján)

2005
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D12

D11

D10

D09

Mérések: 
(2011.nov.16)
D10-11-12
2l/min
(2012.feb.25
3l/min
6l/min
3l/min



Rádióvezérlésű szondával ~20-25m felszíni 
érzékeléssel
(kábeles)

Hossz: jelenleg kb. 180m szűrőzött hossz
Talajkörnyezet: kavicsos, murvás közegben kb. 30-

40m
-5°C fok alatti hőmérséklet
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