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Olyan esetekben, mikor az átázott talajtömegek magas
partok vagy rézsűk mögött nagy mélységben találhatók 
(az adott terület állékonyságát veszélyeztetve) és azok 
víztelenítése igen magas költségű, nehezen kivitelez
hető mélyszivárgókkal valósíthatók csak meg, célrave
zető másik megoldás lehet csáposkutak - csáposkút- 
rendszerek -  kialakítása fúrás-sajtolással.

A csáposkutak a talajfelszínt és talajszerkezetet mini
málisan bontják meg (csak az indítóakna helyigénye je- 
lenkezik) az átázott talajtömeg állékonyságát megő
rizve, alkalmasak a mélyben található nagyobb mennyi
ségű víztömegek összegyűjtésére és a kritikus zónán 
kívüli elvezetésére.

Ez a módszer agyagtalajok kivételével a rétegváltá
soknál található vízáramlásoknál és a talajlencsékben 
felhalmozódott vizek lecsapolásánál alkalmazható.

Kis vízáteresztő képességű talajok esetén vákuum 
rásegítésével könnyíthető meg a talaj víztelenítése.

Elázott, folyósodásra hajlamos talajoknál (lösz, ho
mokos és iszapos talajok) már néhány %-os víztartalom 
csökkentéssel állékony talajállapotot lehet előállí
tani.

A hatékony víztelenítés elérése érdekében alapo
san meg kell ismerni a víztelenítendő környezetet, 
hogy a megfelelő csáp kerüljön kialakításra. Ismer
nünk kell a talaj típusát, a kritikus zóna helyzetét, 
hogy az esetleges lokális problémák feltárhatók le
gyenek és azokra a helyi adottságoknak megfelelő 
megoldást találjunk. Különböző típusú csápok (drén- 
csöves, kavicsos, kombinált) kialakítására van lehe
tőség az elvezetendő víz mennyiségétől függően.

Az alábbiakban ezek kialakításának rövid leírását 
közöljük.

A dréncsöves csápnál (kiépítési hossza max. 50 m) 
az indítóaknából a fúrás-sajtolással kialakított (ф250 
mm-es) védőfuratba geotextíliával bevont dréncsö
vet építünk be. Az elvezetendő víz mélységétől füg
gően ez lehet perforált KG-PVC, illetve KM PVC cső.
A geotextília bevonat az apróbb talajszemcsék be- 
mosódását akadályozza meg. Az acél védőcsövet a 
csápok elhelyezése után visszahúzzuk.

A kavicsos csáp (max. 25 m-es csáp építhető) kia
lakítása is e módszeren alapszik, de a kialakított fu
ratba a sajtológép spiráljainak ellenkező irányú for
gatásával és a visszanyerhető acél köpenycső foko
zatos visszahúzásával mosott kavicsanyagot dolgo
zunk be, mely a későbbi szűrőtest lesz.

A kombinált csáp (kiépíthető csáphossz 25 m ) a 
leghatékonyabb, mivel az előző kettő ötvözeteként 
jön létre. Első lépésként a felső, majd az alsó furat 
kerül kialakításra kapcsolt-megvezetett fúrás-sajto
lással.

Az alsó furatba a geotextíliával bevont perforált 
KG PVC, illetve KM PVC cső, a felső furatba a kavics
anyag kerül behelyezésre.

Munkálatainkhoz mindhárom esetben csak egy 
2,7 m átmérőjő köralakú indítóakna szükséges /ke
retes dúcolatú, zártsorú PÁTRIA lemezes oldalhatá- 
rolású/.

A csápok kialakítására több szintben, irányban és 
változó lejtéssel is lehetőség van, adott esetben egy
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Csápok kialakítása fúrás-sajtolással

indítóaknából többféle csáp kialakítása megoldható. 
Kombinált csápok kialakítása:

A  felső furat kialakítása fúrás-sajtolással

Az alsó furat kialakítása fúrás-sajtolással

Az alsó furatba a geotextília borítású dréncső beépítése

A  kombinált csáp építésének utolsó lépése 
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