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1. BEVEZETÉS
A talajkezeléseket, vagy talajstabilizációkat általában nagy felületű földmunkáknál (ipari padlók, parkolók) vagy vonalas létesítményeknél (út és vasút) alkalmazzák. A pályaszerkezetek, illetve az ipari
padlók és ágyazatok kellő alátámasztását a földmű felső rétege biztosítja. Ez kiemelten fontos része a földműnek, csak megfelelő minőségű,
jól tömöríthető, fagyálló és teherbíró anyagból épülhet meg. A legtöbb
esetben ezen feltételeknek a helyi anyag nem felel meg, így szükségessé válik a talajcsere, vagy védőréteg építése, mely valamilyen jól
osztályozott durvaszemcsés anyagból (zúzottkő, homokos kavics)
áll, mivel ezek teherbírása az elnedvesedésre nem érzékeny, ennek hatására is legfeljebb csak kis mértékben csökken. Ezekben a jéglencse képződés nem jellemző, így a legkedvezőtlenebb körülmények
között (pld. a tavaszi olvadások során) is megfelelően alá tudják támasztani a szerkezeteket.
Az ilyen kedvező tulajdonságú anyagok forrását több csoportra lehet osztani:
➢ természetes előfordulású anyagok, amelyeket kitermelés
után változatlan minőségben használunk fel,
➢ tovább feldolgozott természetes anyagok, melyeket valamilyen feldolgozás után (törés, osztályozás) után hasznosítunk.
➢ újrahasznosított kőanyag halmazok, vagy másod nyersanyagok (pl. darált beton, kohósalak, stb.)
Természetes előfordulású anyag lehet a jó minőségű helyi talaj, a kavics, a homok, a homokos-kavics és a murva. A kőzetekből előállított kőnemű útépítési anyagokat általában tovább feldolgozott formában építjük be.
A fenntartható fejlődés biztosításához és a környezeti terhelés csökkentéséhez elengedtethetetlen az ásványi anyagok kinyerésének csökkentése és legalább ilyen fontos az egyes projektek költségeinek minimalizálása, vagyis az építési anyagok és technológiák árának
alacsonyan tartása. Az építési anyagok értékét a kitermelés, a feldolgozás, a szállítás és a készletezés költségei határozzák meg. Mivel az
anyag értéke, a kitermelés, a feldolgozás és a készletezés költségei
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viszonylag alacsonyak, ezért az ár szempontjából a szállítási költségek
a mértékadók. Célszerű tehát az alapanyagok kiválasztásánál arra törekedni, hogy a kis értékű, de nagy tömegben felhasznált, ezért nagy
tömegben szállított anyagot az építés helyéhez közel szerezzük be.
Ezért előnybe kell létesíteni a helyi anyagok használatát úgy, hogy azokat valamilyen helyi eljárással feljavítva, a drágább, nagyobb értékű
anyagok helyett felhasználhatóvá válnak és azonos teljesítménnyel,
műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek. Ennek egyik jó példája a helyi
keveréssel és kötőanyag hozzádással készülő talajkezelések alkalmazása a földművek felső rétegében.
Fontos az alapvető fogalmak tisztázása. A talajkezelés a talajjavítás és a talajstabilizálás összefoglaló neve. Talajjavítás esetén
a különböző adalék- és/vagy kötőanyagokat a geotechnikai tulajdonságok azonnali, gyors javítása érdekében keverik a talajhoz, elsősorban
a járhatóság és a betömöríthetőség biztosítása érdekében. További cél
lehet a talaj szárítása, a talajszerkezet módosítása, ami az előzőeken
túl növeli a talaj teherbírását is. Ezért fontos, hogy talajjavítás a földműépítésre alkalmas vagy kezeléssel azzá tehető talajoknál történjen. Ez
a beavatkozás különleges esetekben is lehetővé teszi hagyományos
földmunkagépek alkalmazását. A kivitelezési idő így csökkenthető, a
kivitelezés időjárásoktól kevéssé függő, gazdaságosabb megvalósítása érhető el.
A talajstabilizálás a talajkezelés azon formája, amelynél a
talaj tulajdonságainak azonnali javításán túl, a földművet a különböző
statikus és dinamikus terhelések és az időjárás igénybevételeivel
szemben – tudatosan, tervezett beavatkozással, közép és hosszútávon
tartósan – állékonnyá teszik. Ez a beavatkozás tehát a talajok tulajdonságainak a talajjavításkor tapasztalható azonnali változása mellett a hónapokig, esetleg évekig is elhúzódó további mechanikai és kémiai változásokat is számításba veszi a tervezésnél. A kémiai folyamatokon
keresztül megváltoztatja a talaj egyes alkotórészeit, annak szerkezetét,
csökkenti a talaj duzzadóképességét a fentiek következtében tartósan
növeli a talaj nyírószilárdságát, jelentősen javítva annak teherbírását,
összességében a teljesítőképességét, valamint vízzel és faggyal szembeni hosszantartó ellenállását. Mindezek mellett jelentősen csökkenti
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vagy megszűnteti a talaj térfogatváltozási hajlamát, kedvezően módosítja annak Proctor-görbéjét is. A talaj nyírószilárdsága az eredeti érték
akár húszszorosára is növekedhet, így javítva annak teherbírását, az
eredeti érték akár tízszeresére is.
Mivel a talajjavítások aránya a taljakezelésekben mind a mai
napig döntő jelentőségű, ugyanakkor a hétköznapokban előszeretettel
használják a talajstabilizáció megnevezést is. Ezért mi is kicsit „pongyolán” fogalmazunk a továbbiakban és vegyesen használjuk a talajkezelés és a talajstabilizáció megnevezéseket, amelyeken valójában mindig talajjavítást kell érteni (kivéve, ha külön kiemeljük a talajstabilizálást,
mint hosszútávú beavatkozást).
2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Mióta az emberiség az első építményeit megalkotta, azóta törekedett a talajok tulajdonságainak megjavítására. Ennek egyik, e témába vágó formája az ókori Római Birodalomban lelhető fel, ahol a
meszet alkalmazták a különböző mérnöki létesítmények építésénél.
Pompás példája ennek az ókori útépítések egyik legékesebb kincse a
Via Appia, az egykori Római Birodalom talán legfontosabb útja, melynek teljes hossza elérte az 563 km-t és amit Appius Cladius Caesius
cenzorsága alatt Kr.e. 312-ben kezdtek el építeni, ahol is meszes habarcsot alkalmaztak a kövek összekötésére.
Dr. Kézdi Árpád (1979) szerint a talajstabilizáció területén elért első újkori tapasztalatok az USA-ban voltak, homok-mész keverékek formájában 1906 körül. A XX. század 30-as éveiben a talajstabilizáció már fontos tényezője lett az úttervezésnek Európában. A mérnökök gyakran szembesülnek az alépítmények tervezésének problémáival, különösen a képlékeny agyagtalajoknál. Ezek a talajok nem rendelkeznek megfelelő szilárdsággal ahhoz, hogy a rájuk ható kerékterhelést
tartósan kibírják akár a földmű, akár a pályaszerkezet élettartama alatt.
Így ezeket a talajokat javítani kellett ahhoz, hogy megfelelő teherbírású
földművet kapjunk.
Magyarországon a talajok stabilizálásával már az 50-es évek
közepétől elkezdtek komolyan foglalkozni. A téma uttörői közül kiemelkedtek Dr. Boromisza Tibor és id. Dr. Gáspár László az Útügyi Kutató
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Intézet munkatársai, valamint Dr. Kézdi Árpád professzor, akik már a
1959-1961. évi publikációikban részletesen foglalkoztak a különböző
magyarországi talajok megfelelő kötőanyaggal végezhető stabilizálásával. Eredményeiket ekkor még a laboratóriumban elvégzett alapos vizsgálataikra alapozták, de 1960-tól már jelentős hosszban kísérleti szakaszok is létesültek, melyek állapotát folyamatosban megfigyelve és az
eredményeket visszacsatolva kialakultak a különböző talajtípusokra és
kötőanyagfajtákra alkalmazható kötőanyag adagolási mennyiségek.
Már ebben az időszakban is megkülönböztették az alacsonyabb kötőanyag tartalmú talajjavítást, és a magasabb kötőanyag tartalmú stabilizálást. Ekkor még szinte kizárólag csak a stabilizációk tervezésével és
kivitelezésével foglalkoztak, a különböző költségelemzések, megtérülési számítások és főleg méretezési eljárások elsősorban cementes
stabilizációk létesítésére vonatkoztak, mint a világviszonylatban is a
legelterjedtebb módszer. A cement kötőanyag mellett természetesen
hasonló súllyal foglalkoztak a meszes, a bitumenes, a pernyés és a
mechanikai stabilizációk alkalmazhatóságával, elterjesztésével is.
id. Dr. Gáspár László „A talajstabilizáció újabb tapasztalatai”
című 1971-ben megjelent Útügyi Kutató Intézet (UKI) kiadványában
részletesen összefoglalja az addigi tapasztalatokat, melyek közül néhányat külön is kiemelünk.
Magyarországon a legelterjedtebb stabilizáció típus a cementes, mely a talajtérkép és a jelentős számú talajazonosító laborvizsgálat
eredményei alapján az ország területének legalább a felén eredményesen alkalmazható. Jelentős volt még a higított bitumenes stabilizáció
mennyisége is, kb. az ország területének 20 %-át borító homoktalajoknál jöhetett szóba. Azonban a megfelelő merevségű és vízzáró bitumenes stabilizáció csak 2 % mészhidrát vagy cement adagolással készült.
A bitumenes kötőanyag használatát akkor a gazdasági megfontolások
tették szükségessé, mivel csak cement alkalmazása esetén nagyon
megnőtt ezen egyszemcsés talajok cementigénye. Ma éppen fordított
a helyzet, a bitumenek árai nőttek meg annyira, hogy gazdaságosabb
a csak cementes változat elkészítése ezen talajfajták esetén.
A meszes talajkezelést eredményesen és gazdaságosan alkalmazták egyrészt a kötött talajoknál, ahol tartós teherbírás javulást is
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elértek vele, másrészt az elnedvesedett úttükör és mechanikai stabilizáció gyors kiszárítására. Azonban az akkori szélesebb körben történő
elterjedést erősen meggátolta a tartós mészhiány.
A talajstabilizációk tömeges elterjedését azonban a megfelelő
célgépek hiánya is nehezítette. 1965-ig szinte csak előkísérleteket végeztek, illetve viszonylag korszerűtlen, főleg mezőgazdasági eszközökkel (kultivátor, boronák stb.) készültek nagyobb mennyiségben stabilizációk is. 1966-ra alakultak ki a Howard-féle egyrotoros talajmaróra és
cementterítőre alapuló gépláncok stabilizálási technológiájának körvonalai. Nagy előre lépést jelentett, mikor 1968-ban megjelent a Vörös
Csillag Traktorgyár DUTRA D4K-B típusú vontatója, melyre a stabilizáláshoz szükséges eszközök felszerelhetők voltak (cementterítő, talajmaró, vibrólapok).

1. kép: Dutra traktor elől cementterítővel, hátul talajmaróval

A por alakú kötőanyagot a gép elejére felszerelt kötőanyag
terítő teríti el, melyet a hátul található talajmaró azonnal be is kever. A
kötőanyag terítő 500 kg kötőanyag befogadására volt alkalmas, melyet
pneumatikus úton menet közben is után lehetett tölteni. A terítési szélesség 180 cm, az adagolási mennyiség 10-35 kg/m2 volt. A bekeverést
a talajmaró végezte, melynek szélessége 3,0 m, legnagyobb munkamélysége 20 cm, fordulatszáma 60 – 120 ford/perc között változtatható
volt. A tömörítéshez szükséges vizet a talajmaróba épített fúvóka rendszeren keresztül lehetett adagolni, mely alkalmas volt bitumenemulzió
adagolására is. A tömörítést a DUTRA traktor elejére és hátuljára szerelt többtagú vibrációs tömörítőlap végezte 2,4 m szélességben 3400
Hz-es frekvenciával, laponként 5,5 Mp tömörítőerővel.
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1970-re az előbb ismertetett magyar gépláncot továbbfejlesztették, így növelve a teljesítményt. Elsősorban az önálló egységként
megjelenő kötőanyagterítő jelentette az újdonságot, mely egybeépült
egy 7 tonnás vontatható kötőanyagtárolóval, ahonnan a kötőanyag
szabályozottan jutott az elosztó berendezésbe. A talajmarók rendszere
is átalakult a traktor elejére és hátuljára is egy-egy talajmarót szereltek.
Az első végezte a talaj aprítását és száraz keverését, míg a hátsó a
nedves keverést. A tömörítést egyrészt traktorra szerelt vibrólapokkal,
másrészt gumiabroncsos hengerekkel végezték. Jó szervezés mellett
ez a géplánc akár 3000 m2 talajstabilizáció elkészítésére is alkalmas
volt. Meg kell jegyezni azonban, hogy ekkor még jelentős különbségek
voltak a töltés és a bevágás felső rétegének átkeverésénél és tömörítésénél. Mivel ezek a talajmarók csak korlátozottan voltak alkalmasak
a kötött talajok fellazítására, illetve tömörítésére, ezért ezt csak a teljesítmény rovására, haladási sebesség és/vagy a marási mélység csökkentésével, illetve a járatszámok növelésével sikerült megvalósítani.
Egy ilyen géplánc látható a 2. képen.

2. kép: talajstabilizáló géplánc (1970)
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Befejezésüll álljon itt id. Dr. Gáspár László egy nagyon fontos,
ma is érvényes megállapítása, amikor a gazdasági elemzéseket követően kijelenti, hogy nagyon gazdaságos lehet a talajstabilizáció, ha évi
szinten géplánconként legalább 250-300 ezer m2 épül meg úgy, hogy
egy-egy felvonulással 20-30 ezer m2 készül el.
3. A TALAJKEZELÉSEK FAJTÁI
A talajkezelések felosztásánál elsősorban az alkalmazott kötőanyag típusa szerinti osztályozásra térünk ki, mivel az előzőekben
említett rövid- és hosszútávú megközelítést, a talajjavítást és a talajstabilizálást már ismertettük. A földműépítésben elterjedten használt fogalom a „talajok stabilizálása”. Ezt azonban sokszor tévesen használják,
nem megkülönböztetve a talajjavítást, mint rövidtávú és a talajstabilizálás, mint hosszú távú beavatkozást. Sajnos a nyelvi gyakorlat pont fordított, igazából a talajjavítást hívja előszeretettel a szakma stabilizációnak. Ennek persze gyakorlati okai is vannak, mivel ez a típusú beavatkozás a leggyakoribb, hiszen a mai tendereztetési, kivitelezési, költségminimalizálási szempontok, az egyre rövidebb és rövidebb építés-átfutási idők miatt szinte lehetetlenek a hosszú és bonyolult laborvizsgálatok, technológiai tervezési feladatok elvégzése. Miután a bevezetőben
már tisztáztuk e kétféle beavatkozás közti különbséget, most sokkal inkább a különböző kötőanyagok szerinti osztályozásra, előnyökre, hátrányokra, alkalmazási feltételekre helyezzük a hangsúlyt.
A talajkezelések leggyakoribb kötőanyagai a cement, a mész,
a különféle vegyszerek, illetve elfordulhatnak még bitumen emulzió
(vagy higított bitumen), vagy más hidraulikus kötésű anyagok, mint az
erőművi pernye, vagy a granulált kohósalak, bár ez utóbbiakat ma már
nagyon ritkán használják. A különböző fajták közül elsősorban a helyi
talaj- és nedvességviszonyok határozzák meg a legmegfelelőbb kötőanyagfajta kiválasztását:
➢ Cementes talajstabilizációra elsősorban az iszap, iszapos
homok, iszapos kavicsos talajok alkalmasak. Egyszemcsés (futó) homokok csak viszonyleg nagy mennyiségű
cement adagolásával stabilizálhatók,
➢ Meszes talajstabilizáció kötött talajokból készíthető,
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➢ Bitumenes talajstabilizációt az egyenletes szemeloszlású
homoktalajokból készíthetünk, mint a finom- és durva homok, kavicsos homok. Azonban a mai gyakorlat szerint,
mivel a bitumenes kötőanyagok árai jelentősen megnövekedtek, ezeknél a talajöszleteknél is a cement kötőanyag
alkalmazása a javasolt.
➢ Pernye és granulált kohósalak kötőanyag felhasználásával szemcsés, kissé kötött, agyagmentes talajok stabilizálhatók.
➢ Mechanikai stabilizáció, azaz a kötőanyag nélküli talajkezelés készíthető a kedvező szemeloszlású, agyag-iszap
frakciót is tartalmazó kavicsos talajokból, valamint az
egyenletes szemeloszlású kavicstalajokból, amelyek
szemeloszlását iszapos agyag hozzákeverésével javíthatjuk.
➢ A különféle vegyszerek típusát és alkalmazását a különböző talajöszletek esetén a vegyszer gyártója határozza
meg, sokszor nem is egy konkrét talajtípust kiemelve, hanem speciális, már-már alsó és felső szemeloszlási határgörbékhez kötött talajkeveréket előírva.
Ezekre vonatkozóan álljon itt egy klasszikus ábra, melyet még
a 60-as években dolgozott ki Dr. Kézdi Árpád professzor és mely a mai
napig meghatározó a megfelelő kötőanyag kiválasztásában.

3. kép: Kötőanyagos talajkezelések fajtái
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Ha megvizsgáljuk a hazai talajok előfordulásának gyakoriságát, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarország területének mintegy
✓ kb. egyharmadán meszes
✓ kb. felén cementes
✓ 10-15 %-án mechanikai, azaz kötőanyag nélküli
talajkezelést lehet gazdaságosan és hatékonyan alkalmazni.
Nagyon fontos még megemlíteni, hogy az itt tárgyalt talajkezelések felhasználási területe a talaj javítása, vagy stabilizálása, ilyen
értelemben a földmű felső részének ellenállóvá tétele, járhatóságának
és teherbírásának növelése és nem ennek a rétegnek pályaszerkezeti
réteggé történő fejlesztése. Mivel ez a réteg a földmű része, ezért nem
is vonatkoznak rá az ilyen, a pályaszerkezeti alaprétegekre vonatkozó
előírások (pl. cementstabilizációs alapréteg CKt, CKh), csak és kizárólag a földművek, illetve a védőréteg körébe tartozó előírások betartására kell ügyelni. A továbbiakban csak a cementes és meszes talajkezelésekkel foglalkozunk részletesebben, a többit egy gyűjtőfejezetben
részletezzük.
3.1. Cementes talajkezelés
A hazai talajok legnagyobb része cementtel kezelhető. Egy,
vagy több rétegben is készíthető, ezt elsősorban az alkalmazott eszköz
maximális marási mélysége határozza meg. Célszerű a földmű felső 50
cm-es rétegében történő alkalmazása minimum 30 cm vastagságban.
Nagy forgalmú utak, autópályák, vasutak, térburkolatok esetében pl. az
egyik jó megoldás lehet a földmű alsó 30 cm-ének talajkezelését a felső
20 cm-ben hagyományos szemcsés anyagú védőréteg kialakításával
kombinálni.
A cementes talajkezelés készítésére leginkább alkalmas talajok jellemzői a következők:
• iszap és agyagtartalom (d < 0,063 mm) 50 %-nál kevesebb,
• plasztikus indexe 0-15 % között van,
• folyási határa < 35 %.
• szulfáttartalom max. 0,2 %,
• szervesanyagtartalom 6 % alatti,
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• pH értéke 6-nál nagyobb.
A cementek közül felhasználható minden CEM I-V közötti cement, amelynél a kötési idő kezdete 2,5 óránál hosszabb. A cementtel
kezelt réteggel szemben támasztott követelmény, hogy lehetőleg mozaikosan összerepedezzen és az anyaga víz- és fagyálló legyen.
A szükséges cementadagolást kg/m3-ben vagy tömegszázalékban kell megadni (a továbbiakban a „%” alatt is tömegszázalékot kell
érteni). Talajjavítás esetében tapasztalati úton, vagy próbabeépítéssel
célszerű a legkedvezőbb cementadagolás mértékének meghatározása. Ez általában 2-5 % közötti érték. Stabilizáció esetében laboratóriumban, több különböző cementtartalommal készülő próbatest egyirányú nyomóvizsgálatával kell kiválasztani a legkedvezőbb cementadagolást, melyet a helyszínen elvégzett próbabeépítés eredményeinek figyelembe vételével pontosítani célszerű. Stabilizációhoz általában 510 % közötti cementadagolásra lehet szükség.
A megfelelő cementtartalom kiválasztása meglehetősen fontos, mert a cementadagolásnak egy minimális és maximális érték közé
kell esnie. A minimális adagolásra a fagy és a vízállóság biztosítása
érdekében van szükség. A cement mennyisége azonban nem lehet nagyobb egy maximális értéknél sem, mivel a magasabb cementadagolással arányosan nő a stabilizáció húzószilárdsága, valamint kötés közben arányosan megnő az anyag zsugorodása is, továbbá a felesleges
cement miatt gazdaságtalanná válik talajkezelés. A zsugorodásból
származó húzófeszültségek hatására az anyag nagyobb távolságokban kialakuló szabálytalan repedésekkel táblákba reped szét. Ezek a
zsugorodási repedések nem zárnak össze, mint az előzőekben említett
mozaikos repedések hanem nyitva maradnak és így károsítják az alépítményt, a rákerülő rétegek pedig előbb-utóbb átrepednek. Ezzel
szemben a viszonylag kisebb szilárdságú stabilizáció sűrűn, mozaikosan repedezik össze, amelynek hatására az anyag elveszti merevségét, a repedések később sem nyílnak meg, az egyes részek a terhelést
jól átadva együttdolgoznak. A minimális szélességű hajszálrepedések
miatt a felettük lévő rétegek sem repednek át.
A cement, mint hidraulikus kötőanyag, hidraulikus kötéseket
hoz létre, amihez vízre van szükség. A talajkezelések készítéséhez
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csak tiszta ivóvíz minőségű vizet szabad felhasználni. A víz mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy biztosítsa a cement kötéséhez, valamint az optimális tömörítési víztartalomhoz szükséges mennyiséget. A
kész réteg utókezeléséről az eltakarásig folyamatos nedvesítés formájában kell gondoskodni.
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4. kép: Teherbírás változás cementes talajkezelésnél

A fenti képen egy megvalósult cementes talajkezelés hatása
látható a tárcsás teherbírás értékeinek változásán keresztül. A munka
során 30 cm vastag réteg készült 6 % cementadagolással. A mérések
három napos korban történtek, látható, hogy a teherbírások átlaga mintegy a 3,5 szeresére nőtt már ez idő alatt is.
3.2. Meszes talajkezelés
Meszes talajkezelésre – talajjavításra, talajstabilizálásra –
különösen alkalmas minden plasztikus, finom szemcsés talaj, amelynek plasztikus indexe 10 % feletti és a homoktartalma 40 % alatt marad.
Ilyen talajok lehetnek az iszapok, agyagos iszapok, iszapos agyagok,
sovány és közepes valamint kövér agyagok, márgák, és lösz-talajok. A
mésszel való kezelés egyszerű, gazdaságos, hatásos és környezetkímélő. A mész és a talajásványok között létrejövő komplex, kényszerítő
fizikai, kémiai interakció révén, a kezeletlen plasztikus tulajdonságú,
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agyagtartalmú talajok mechanikai tulajdonságai kedvezően megváltoztathatók. A mésszel stabilizált, reakcióképes talaj szilárdsága, ezzel a
teherbírása a puccolán reakció révén tartósan megnövekszik.
A meszezés hozzájárul a földmű építés gyorsításához, mert
olyan időjárási körülmények között is munkavégzést tesz lehetővé, ahol
hagyományos technológiával munkagépeket nem lehetne biztonságosan mozgatni. A meszes talajstabilizálás hozzájárulhat a pályaszerkezet takarékos rétegrendjének megválasztásához is.
A meszes talajkezeléssel javítható az altalaj, és az afölötti
ágyazati rétegek tömöríthetősége és teherbírása. Elnedvesedett, átázott agyagok hatékonyan száríthatók, bedolgozhatóságuk javul, így
könnyebben tömöríthetők és teherbírásuk is megnő. Ezért hatásosan
alkalmazható töltések építésénél, az útszélesítések, parkolók, konténertárolók földműveinek építéséhez a nagyobb teherbírást igénylő,
felső földmű zónában. A mésszel stabilizált talajok nyírószilárdsága
megnő, így meredekebb rézsűhajlású töltések is építhetők belőle. Ilyen
esetekben a területigénybevétel is csökkenthető, az erózióval szemben
a töltésrézsű ellenállóbbá tehető.
A mésszel stabilizált talajok tartós teherbírása víz hatására
érdemlegesen nem csökken, még olyan magas töltések alapozására is
alkalmasak, amelyeknél a talajvíz szintje a terepszintet megközelíti,
vagy pedig a területet időszakosan víz borítja.
Kisforgalmú, helyi közutak, mezőgazdasági vagy erdészeti
utak, valamint ideiglenes felvonulási utak esetében akár szilárd burkolat nélkül is alkalmazható a technológia, vékony (5-10 cm-es vastagságú) zúzalék terítésével, mely egyben a mechanikai felületvédelmet is
biztosítja.
Végezetül megállapítható, hogy a stabilizáció olyan talajszerkezet változást és teherbírásnövekedést eredményez a talajnál, amely
visszafordíthatatlan. Mész hatására a keverék összetételének pH-ja 12
fölé emelhető a kiegyenlítetlen elektromos állapotú agyagásványok aktíválhatók.
A meszes talajstabilizáció készítésekor általában a mész és
talaj között lejátszódó gyors folyamatok hatását használjuk ki, ami alapvetően háromféle:
➢ oltódásakor kiszárítja a talajt,
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➢ megváltoztatja a talajra jellemző konzisztencia határokat,
➢ megváltoztatja a talajok tömöríthetőségét.
A mész szárító hatását úgy fejti ki, hogy oltódásakor 1 kg
mész 300 g vizet von el a talajból. Ehhez járul még az átkeverés szárító
hatása, amit kedvező esetben (meleg, napos, szeles időjárás) 1-2%
nedvességvesztéssel lehet számításba venni. Gyakorlati szabályként
elfogadható az, hogy ahány százalék meszet keverünk a talajhoz,
ugyanakkora nedvességveszteséggel számolhatunk.
A konzisztencia határok kétféle módon változhatnak:
➢ a plasztikus index csökken, mert a sodrási (plasztikus) határ nő a folyási határ változatlan marad, illetve kismértékben csökken;
➢ a plasztikus index ugyan nem változik, de a sodrási és a
folyási határ víztartalma megnő. A talaj ezért vízzel szemben érzéketlenebbé válik, mert felpuhulása jóval magasabb víztartalomnál következik be.
A meszes talajkezelés készítéséhez felhasználható mész lehet:
➢ őrölt égetett mészpor
➢ porrá oldott mész (mészhidrát)
➢ mésztej
Őrölt, égetett mészport az elnedvesedett talajokon célszerű
használni, mert a mész oltódásához felhasznált vizet a talajból vonja ki
és ezzel jelentős és gyors szárító hatást is elérünk. Az oltódási folyamat
mintegy 90 percig tart.
A mész kolloidkémiai hatását az agyagásványokon tudja kifejteni, iszapos talajokon akkor érünk el eredményt, ha a talaj megfelelő
mennyiségű agyagásványt (illit, montmorillonit stb.) tartalmaz. Jó eredmény érhető el a agyag, iszap frakciót magas részarányban tartalmazó
homokos kavicsoknál is, amelyek ezért mechanikai stabilizáció készítésére nem alkalmasak. A mészadagolást ekkor a kötött rész mennyiségének figyelembevételével kell meghatározni. Tehát a kellő mennyiségű agyagásványt tartalmazó talajokba a meszes kezelés további közép és hosszútávú hatásával is számolni kell. Középtávú hatásként a
kationcsere (koaguláció), míg hosszútávú hatásként a puccolán reakció
említhető meg.
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A kationcsere során az oltott mészből a kalciumionok (Ca2+)
diffúzió útján jutnak az agyagszemcsék éleihez, ahol felgyűlnek és kicserélődnek az agyag felszínén található gyengébb potenciájú Na+, K+
és Mg2+ ionokkal, majd az agyagszemcsék felületén abszorbeálódnak.
Az agyag felszínén kialakuló kalciumion-koncentráció hatására az
agyag felszínéhez kötődő vízburok csökken. Az agyag negatív töltésű
felszínéhez kapcsolódó kalciumion pozitív töltése következtében több
agyagszemcse kapcsolódik össze, az agyagszemcsék koagulálnak. A
kationcsere hatására végbemenő lényegi teherbírás növekedés a 7.
nap környékén záródik le.
A puccolán reakció (cementálódás) alkalmával a talajba kerülő Ca(OH)2 hatására a talaj pH-értéke erősen megnő, aminek eredményeként az agyagásványokból a szilícium kioldódik. Ezeken az átalakulásokon felül figyelembe kell venni, hogy a kristályos és amorf talajásványokban (agyagásványok, földpát, kvarc, csillám) további szabad alumínium és szilícium található, ezekből kalcium-szilikát-hidrátok
és kalcium-aluminát-hidrátok képződnek, amelyek az idő múlásával
megszilárdulnak, és a talajszemcséket összeragasztják. A folyamat
több évig, évtizedig is eltarthat.
Az égetett mész tájékoztató adagolása stabilizálásnál 3-8 %,
kötött talajú földmű javítására, morzsalékossá tételére 2-4 %. Porrá oltott mészhidrát esetében ezen értékek kétszeresével kell számolni.
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5. kép: Teherbírás változás meszes talajkezelésnél, 30 cm vastagság,
3,0 % égetett mész adagolás estén 3 nap után.
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Kimondottan szemcsés talajokon a mész csak saját alacsony
szilárdságú kötéseit hozza létre, ezért ezeket a talajokat célszerűbb cementtel stabilizálni.
3.3. Vegyszeres talajkezelések
Régi törekvés az útépítésben, hogy kis szállítási munkát
igénylő építőanyagokkal és egyszerű eszközökkel lehessen utat építeni. Ezért világszerte kutatásokat folytatnak annak érdekében, hogy a
megfelelő vegyszereket találjanak talajok tulajdonságainak megváltoztatására. A cél nem mindig az, hogy ezek a vegyszerek a talajok stabilitását növeljék. Esetenként csak az a cél, hogy a talaj egyes kellemetlen műszaki tulajdonságait a vegyszerek megváltoztassák. Útépítés
szempontjából a talajok legkellemetlenebb tulajdonságai a víztartalom
változásával függenek össze. A vegyszeres talajkezelések célja ezért
az, hogy a talaj és víz kölcsönhatásából származó kedvezőtlen hatást
megszüntessék. Ezek a vegyszerek ezt úgy kívánják elérni, hogy a talajszemcsék felületén adszorbeálódó vizet nem engedik megkötni. Más
estben az a cél, hogy a nedvességtartalmat fenntartsák (pl. látszólagos
kohézió fennmaradásához szükséges vízmennyiség biztosítása).
A vegyi anyaggal történő talajkezelések eredménye erősen
függ a talajszemcsék felületének reakcióképességétől és vegyi tulajdonságaitól, valamint a vegyszerek ezekre gyakorolt hatásától. Az útépítéseknél kloridok, szulfitlevek és különböző fantázia nevű (RRP,
CBV-75, CBV-77, SC-444, SCX, stb.) vegyi anyagok fordulnak elő.
A kalciumkloridot és nátriumkloridot a makadámburkolatok és
más szemcsés anyagból épült (pl.: mechanikai stabilizáció) burkolatok
anyagának stabilizálására vagy portalanítására javasolják. Ezek az
anyagok csökkentik a fagyáspontot, valamint vízvisszatartó képességük (higroszkóposságuk) miatt a párolgást. A párolgás csökkentésének
előnye, hogy tömörítés közben nem szárad ki a talaj, tehát az hatékonyabban végezhető, a látszólagos kohézió fenntartása pedig a szemcséket összetartó erőket növelheti meg. A fagyáspont csökkenése
azért kedvező, mert a réteg átfagyása lassabban történik meg, ezért az
olvadás és fagyás periódusai időben elhúzódnak, kisebb károkat
okozva a pályaszerkezet anyagában.
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A szulfitlé a papíripar mellékterméke. Földutak stabilizálására
kívánták korábban felhasználni. A szulfitlében található gyanták kötése
átmeneti és csak száraz körülmények között ad bizonyos stabilitást a
szemcsés anyagoknak.
Kötött talajok víz hatására fellépő kellemetlen tulajdonságait
szüntetheti meg az RRP (Reynolds Road Packer), a CBV-75 és CBV77 (Chemische Bodenverbesserung), az SC-444 (Soil Consolid), az
SCX (Soil Concervex), TerraZyme, Soil 2000, EMC2, Gemstone stb.
nevű vegyszerek. Ezeknek a vegyszereknek az alkalmazása rendkívül
egyszerűnek tűnik. A 3-6 l/100 m 2 koncentrátumot 100-200-szoros hígításban a kezelendő földmű fellazított felső rétegére kell kipermetezni,
vagy közvetlenül a remixer maróterébe adagolni, majd bekeverni. Száraz időjáráskor a nedvesítést ismételni kell addig, amíg a felületegységre előírt vízmennyiséget ki nem permetezzük, majd az optimális tömörítési víztartalom elérését kivárva gondosan be kell tömöríteni a földművet. A kezelés és tömörítés hatására egy víznek ellenálló, és megnövekedett teherbírású földművet ígérnek. A kereskedelmi leírások
szerint a trópusi agyagokon ezeket a vegyszereket sikerrel alkalmazták, de a hazai, többnyire sikertelen laboratóriumi vizsgálatok és a nem
túl meggyőző és drága helyszíni kivitelezési munkák miatt alkalmazásuk kockázatosnak bizonyult.
A Bagger-emulzió alkalmazására a KTI által kiadott NMÉ
32/23/2+/MKEH-PMFH-16/08/2015/K vonatkozik, mely alkalmas pormentesítésen túl Baggeres adalékú stabilizációs keverékréteg (BST)
készítésére is alkalmas USA technológia. Az útépítési bontott (inert)
anyagok jelentős arányú újrahasználatával, újrafelhasználásával, az
eddig hulladéklerakóba hordott bontott útépítési anyagot a helyszínen
törve és bekeverve kedvező tulajdonságú gyantás kötésű hidrofób réteg hozható létre. Alkalmas magas teherbírású stabilizációs rétegek,
utak, kerékpárutak, járdák repedésmentes alaprétegének, javítórétegek előállítására helyszíni, vagy keverőtelepi keveréssel.
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3.4. Egyéb talajkezelések
3.4.1. Vegyes kötőanyagú talajkezelések
A vegyes kötőanyagú talajkezelések jellemzően mész és cement keverékéből készülnek és egyesítik a kétféle kötőanyag kedvező
tulajdonságait, elsősorban a mész szárító és a kötött részt morzsalékkossá tevő hatást és a cement kötőanyag miatt gyorsabban kialakuló
és erősebb hidraulikus kötést, mely kedvezőbb továbbépítési feltételeket tud teremteni. A két kötőanyag keveréke többféle módon állítható
elő és használható fel.
Hazánkban az egyik leggyakoribb felhasználási forma a két
kötőanyag külön-külön gyártótól történő beszerzése és a munkahelyre
való tartálykocsis kiszállítása. Ezt követően aztán a két kötőanyagot külön-külön a szórójármű(vek)be töltik és megfelelő mennyiségben kiterítik. Jellemzően előszőr a meszet szórják ki, majd erre terítik rá a cementet és a két réteget együtt keverik be a talajba. Ha azonban a
földmű állapota, elnedvesedése az egymenetes keverést nem teszi lehetővé, akkor a mész kiszórása után szükség van egy első keverésre,
majd a bekevert anyag járhatóvá tételére annak érdekében, hogy a második menetben érkező cementszórás egyáltalán elvégezhető legyen.
Ezt követően a talajmaró második járatával már a cement kötőanyag
bekeverése történik és a réteg végső tömörítése és profilozása is ekkor
zajlik le. Nagy előnye ennek a felhasználási formának, hogy mindkét
kötőanyagtípus a munkaterületen van és a talaj összetételében, tulajdonságaiban történő változásokra gyorsan képes reagálni a géplánc
irányító személyzete a kötőanyagok egymáshoz viszonyított arányának
megváltoztatásával. Ehhez azonban megfelelő nagyságú munkaterületre is szükség van. Hátránya a módszernek, hogy egy kötőanyagterítő
alkalmazásával a kötőanyag terítési fázis elhúzódhat, két terítőberendezés alkalmazása pedig a költségeket növelheti meg.
A másik lehetőség, hogy a kétféle kötőanyagot a kötőanyag
gyártója a telephelyén meghatározott arányban egy speciális keverőberendezés segítségével keveri össze és a már összekevert anyagot
tölti a szállító járművekbe. A kevés kivételtől eltekintve ilyenkor azonban már egy konkrét terméknévvel ellátott új kötőanyagról beszélünk,
pl. VIACALCO C50, DOROSOL C30, stb. Ezek a kötőanyagkeverékek
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már a „Hidraulikus útépítési kötőanyagok” MSZ ENV 13282 sz. szabvány hatálya alá esnek. Nagy előnye ennek a kötőanyag keveréknek,
hogy egymenetben kiteríthetők, így kivitelezési idő és energia takarítható meg. Hátránya azonban, hogy a gyártási folyamatba belépő plusz
manipuláció miatt a kötőanyag költsége megnő, ugyanakkor a speciális
felhasználási terület miatti korlátozott igények miatt a gyártóknak nem
éri meg késztárolók és készletek létesítése, így a kiszolgálás mennyisége és gyorsasága is erősen korlátozott. Mindemelett kisterületű munkahelyek esetén alkalmazásuk előnyös és gazdaságos is lehet.
3.4.2. Mechanikai stabilizáció
A mechanikai stabilizáció a kötőanyag nélküli talajkezelés kategóriájába tartozik, a talaj szemeloszlását javítja, kiegészíti. A mechanikai stabilizáció kisebb forgalomnál önmagában egyrétegű pályaszerkezet is lehet, nagyobb forgalmú utakon védőrétegként, esetleg burkolatalapként használható. A mechanikai stabilizáció egyesíti magában a
szemcsés és kötött talajok jó tulajdonságait. Teherbírása nedvesen és
szárazon is jó, mert a szemcsés rész a víznek ellenálló vázat alkot,
szárazon pedig a kötött részek kohéziója kapcsolja a szemcséket egymáshoz. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező anyagoknak egyrészt
szemeloszlási, másrészt kötöttségi feltételeket kell kielégíteni. (A
mechanikai stabilizáció olyan „beton”, amelynél a meghatározott szemeloszlású szemcsés anyagot a talaj finom része köti össze). A mechanikai stabilizáció építésére a gazdaságosan tömöríthető, nagy nyírószilárdságot és hézagminimumot biztosító folytonos szemeloszlású talajok vagy talajkeverékek alkalmasak.
A mechanikai stabilizáció készítésére megfelelő anyag szemeloszlását határgörbékkel vagy táblázatokkal (6. kép) adják meg.
Amennyiben a helyszínen nem található a mechanikai stabilizáció előírásait kielégítő talaj, akkor azt talajkeverék készítésével lehet előállítani két vagy több talaj összekeverésével. A keverési arányokat numerikus és grafikus eljárásokkal szokták meghatározni. A keverés történhet depóhelyen un. piskótázással, amikor az összetevők százalékos
megoszlásából meghatározott vastagságban terítik el a különböző talajokat és kotrógépek vagy homlokrakodók segítségével függőlegesen
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felszedve az anyagot szállítójárműre rakják. Ennél korszerűbb és hatékonyabb, meg főleg homogénebb eredményt ad amikor a beépítés helyén a földmű tükörben a különböző beterített talajokat és/vagy ásványi
anyagokat korszerű talajmaró berendezésekkel nedvesen keverik át és
tömörítik.

6. kép: Mechanikai stabilizáció szemeloszlási határai
(e-ÚT 06.03.52: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú
alaprétegei. Tervezési előírások. 8. táblázat)

A mechanikai stabilizációban, illetve a földmű védőrétegében
felhasználható újrahasznosított kőanyagok felhasználási feltételeit az
e-UT 06.03.52 „Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus
kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások” című Útügyi Műszaki Előírás 3., 5. és 6. táblázata tartalmazza.
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3.4.3. Pernye, granulált kohósalak kötőanyagú talajkezelések
Az ipari termelés melléktermékeként jelentős mennyiségű
környezetszennyező anyag keletkezik, amelynek hasznosítása úgy
környezetvédelmi, mint nemzetgazdasági cél. Ezért ezen anyagok útépítési célokra történő felhasználására már több próbálkozás, nagyüzemi kísérlet, időszakos alkalmazás történt, rendszeres használatuk
azonban nem terjedt el. Alkalmazásukat a puzzolános tulajdonságuk
segítheti elő, az ilyen tulajdonságú anyagok erősen bázikus közegben,
víz jelenlétében hidraulikus kötéseket hoznak létre. Ezek a kötések a
cement kötésénél lényegesen lassabban alakulnak ki, ezért az ilyen kötőanyaggal készített keverékek beépítésével nem kell sietni. A kész keveréket tárolni lehet, illetve az nagy távolságra is elszállítható. A beépített keverék kötés utáni tulajdonságai a soványbetonhoz hasonlóak. A
kész réteg szilárdsága azonban nem egyenletes, mert a kötőanyagként
használt anyag maga sem homogén, de talajkezelések készítésére
azonban alkalmas lehet. A granulált kohósalakot kohóművek, a zagytéri anyagot és pernyét porszéntüzelésű erőművek környékén lehet
gazdaságosan felhasználni.
Ezek az anyagok kötőanyagként azonban csak akkor használhatók, ha a granulált kohósalakban a 0,08 mm szemcseátmérőnél
kisebb finomrészének az aránya legalább 10 tömeg %. Ilyen granulátumot a hazai gyártásban a különleges gép- és a nagy vízigény miatt
nem, vagy csak kis mennyiségben állítanak elő. Megfelel azonban ha
a hazai forgalomban kapható, kevés finomrészt tartalmazó granulált kohósalakot megőrlik. Ekkor az őrölt granulátumban legalább 20-25 % legyen a 0,08 mm átmérő alatti frakció. A kötőanyagként felhasznált pernye izzítási vesztesége nem lehet nagyobb 8 %-nál, a 0,45 mm alatti
frakció pedig legalább 45 % legyen.
A megfelelő kötés létrejöttéhez szükséges meszet őrölt égetett mészpor formájában célszerű felhasználni, mert mészhidrátból,
mintegy 25 %-kal kell többet adagolni. Amennyiben a laboratóriumi
vizsgálatok kedvező eredményt mutatnak, akkor néhány % cement
adagolása is előnyös lehet. A keverék nedvesítésére tiszta ivóvíz minőségű vizet kell használni.
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A különböző kötőanyagok keverési arányait laboratóriumi
vizsgálatokkal kell meghatározni. A megfelelő szemeloszlású (határgörbékkel határolt) talajkeverékhez általánosságban elfogadható, hogy
a kellő szilárdság eléréséhez szükséges kötőanyag mennyisége:
• 8-20 % pernye és 2-5 % mész, illetve:
• 15-20 % granulált kohósalak és 2-5 % mész
adagolásával lehet stabilizálni.

4. A TALAJKEZELÉSHEZ SZÜKSÉGES GÉPLÁNC FELÉPÍTÉSE
4.1. Vezérgépek
4.1.1. Maró-keverő adapterek
A történeti részben már foglalkoztunk a kezdetekkel, amikor
a traktorra szerelt különböző adapterek alkalmazásával terjed el a helyszíni talajkezelés. Ezt az irányvonalat tökéletesítették a különböző
gyártók a nevük alatt kifejlesztett eszközökkel, elsősorban a talajmaró
egység alapjaiban történő megváltoztatásával és a meghajtáshoz szükséges technikai módosításokkal. A következő képpáron jól látható a
legnagyobb különbség a régi és az új maróhenger kialakításában.

7. kép: Tajajmaró (régen)

8. kép: Talajmaró (ma)

Míg kezdetben a közel vízszintesen, viszonylag ritkán elhelyezett marókésekkel végezték a lazítást és keverést, addig a mai időkben az aszfalt és beton burkolatok marására használt, különböző sűrűségű és keménységű marótüskékkel ellátott maróhengerekkel. Ezért
vált lehetségessé, hogy a kezdetben max. 20 cm marási mélység 5090
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60 cm-re nőtt, továbbá a merev és kemény konzisztenciájú közepes és
kövér anyagok is megművelhetők lettek. A főbb elemeket egy nálunk is
közismert és széles körben elterjedt útépítő gépeket gyártó cégcsoport,
a Wirtgen Group gépein keresztül mutatjuk be.
Az idevágó eszközöket a cég palettáján WS 150, WS 220 és
WS 250 típusjelzéssel jelölik a marókerék munkaszélességének megfelelően. Az eszköz egy hagyományos traktor mögé van szerelve, meghajtása egy hátrafelé kivezetett kardántengely segítségével történik. A
marótér teljesen zárt, függőlegesen hidraulikusan emelhető-süllyeszthető. A marótér hátsó burkolata a marási mélységnek megfelelően
emelkedik, vagy lesüllyed annak érdekében, hogy a nagyobb marási
mélység esetében keletkező nagyobb anyagmennyiség számára is
kellő hely maradjon a megfelelő elkeveredéshez. A marási mélység
max. 50 cm lehet. Előnyösen alkalmazhatók a kisterületű, keskeny,
vagy a sok természetes, vagy mesterséges akadály tartalmazó talajkezelések kivitelezésénél, ahol kedvező lehet a könnyebb súly, illetve a
fordulékonyság, mozgékonyság, melyekre ezek a gépek képesek. Kiegészítő szerelvényként felszerelhető a traktor elejére, az egyébként
szükséges ellensúly helyére egy néhány köbméteres kötőanyag siló,
melyből az alkalmazott por alakú kötőanyag közvetlenül a gép elé juttatható. Az keverő adapter opcionálisan felszerelhető a tömörítéshez
szükséges víz adagolásához szükséges fúvóka híddal, mely természetesen egyéb folyékony kötőanyag adagolására is alkalmas.

9. kép: Traktorra szerelt adapterek

10. kép: Maró-keverő adapter

4.1.2. Önjáró gumikerekes maró-keverő gépek
Az önjáró maró-keverőgépek a hagyományos hidegmaró berendezésekből alakultak ki. Ezek a célgépek a helyszíni hidegremix eljárás fejlesztették ki, de később a talajkezelések újra elterjedésével a
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legkeresettebb eszközök közé tartoznak. Jellemzően a gép közepe táján, a gép hasa alatt helyezkedik el zárt térben a maróhenger, mely
lényegében megegyezik a hagyományos hidegmarásnál alkalmazottal
azzal a különbséggel, hogy nagyobb az átmérője, nagyobb a marótüskék távolsága és robosztusabbak, erősebbek a tüsketartók (pl. a WR
2500-as esetében a henger átmérője 1,5 m, a tüsketáv 30 mm és 224
db marótüskét tartalmaz). Jellemzően ezek a gépek gumikerekes 25 –
35 t súlyú, mindkét tengelyen hajtott és kormányzott eszközök, melyek
maximális marási mélysége 50-60 cm körüli. Ezek súlyuknál és erejüknél fogva már képesek ezt a marási mélységet a kemény kövér agyagokban is tartósan fenntartani. Továbblépés az adapteres berendezésekhez képest, hogy a marótér legalább egy adagoló híddal is fel van
szerelve a víz, vagy folyékony kötőanyag mérten történő befecskendezésére. Ezt a gépben elhelyezett szivattyúk és átfolyás mérők biztosítják, melyek képesek a gép elé merev tolórúddal és flexibilis csővezetékkel kapcsolt tartálykocsikból pl. a vizet átszivattyúzni, majd a fedélzeti számítógéppel vezérelt átfolyás mérők segítségével mérten, a marótér felső részén elhelyezett fúvókasoron keresztül a keverőtérbe juttatni. A vezérlés a haladási sebességgel korrigálja az adagolásokat, így
biztosítva az állandó mennyiséget a keverékben. A marókerék fokozatmentes fordulatszám szabályzásával, a felmart vastagsághoz automatikusan igazodó marótér mérettel és a gép haladási sebességének változtatásával biztosítható az átkevert és elterített anyag folyamatos
egyenletessége.

11. kép: Bomag MPH-122

12. kép: Wirtgen WR 250

A maró-keverő gépek jellegzetessége még, hogy kialakításuknál fogva csak hosszirányú keverésre képesek, a keresztirányú keverés mértéke erősen korlátozott, csak 25-50 cm szélességre tehető,
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és a marótüskesorok spirális kialakítására vezethető vissza. Ugyanakkor a keverést elősegíti, hogy a marókerék forgásirány olyan, hogy a
marás alulról felfelé történik (up-cut), ezáltal a felmart anyagot folyamatosan fel-fel dobja a marótérben, ami nagyban elősegíti az anyag megfelelő elkeveredését.
4.2. Kiegészítő gépek
4.2.1. Por alakú kötőanyagot terítő eszközök
A por alakú kötőanyagok, jellemzően a cement, őrölt égetett
mész, mészhidrát kiterítésére szolgálnak. Az esetek döntő többségében önjáró, vagy vontatott eszközökről van szó, melyek a remixer előtt
haladva végzik ezt a tevékenységet. Az önjáró gépek összkerékhajtású
3 vagy 4 tengelyű kamionokra, illetve szállító tehergépkocsira szerelhetők, a vontatottak legtöbbször traktorvontatású egy-, vagy kéttengelyes pótkocsik. A következő két képeken egy önjáró és egy vontatott
szóró látható.

13. kép: STREUMASTER tgk.

14. kép: STREUMASTER SW 10 TC

Ezeken a szórókon a kötőanyag adagolására egy vagy több
cellás adagoló szolgál, mely mikroprocesszoros vezérléssel rendelkezik. A tehergépkocsi, vagy a vontató vezetőfülkéjében elhelyezett kijelző kezelőfelületén lehet az adagolási mennyiséget beállítani, általában kg/m2 egységben. Ezt követően a számítógépes vezérlés a cellás
adagoló forgási sebességét összehangolja a jármű haladási sebességével ezáltal biztosítva azt, hogy a kiszórt mennyiség minden körülmények között állandó maradjon. Természetesen a szórási mennyiséget
Talajstabilizációk a gyakorlatban

3R Magyar Remix Egyesület
a feladat megkezdésekor az adott kötőanyaghoz és a szórási körülményekhez kalibrálni kell, ezt a legegyszerűbben egy digitális mérleggel
és egy ismert alapterületű tálcával lehet elvégezni.

15. kép: Cellás adagoló és vezérlése

A szórási szélességek meghatározásánál figyelembe kell
venni, hogy ezeken az eszközökön nem fokozatmentesen szabályozható a szórás szélessége. Általában a maximális szélességtől függően
2-4 szakaszra bontottak, mely szakaszok önállóan nyithatók – zárhatók. Például a 13. képen látható szórónál a teljes szórási szélesség
2460 mm, mely 3 db. 820 mm-es szóróegységből áll össze. Természetesen ez gép- és adagolótípusonként eltérő lehet. A talajstabilizációs
feladatoknál úgy kell a szórási és keverési szélességet meghatározni,
hogy a kötőanyag terítésben ne legyen, míg a marás-keverésben mindenképpen legyen átfedés.
Egyre inkább elterjedőben vannak az egyéb, nem önálló egységként alkalmazott szórási módszerek is. Ilyen pl. a WR 2500 SK típusjelű gumikerekes hidegremixer, mely beépített szóró tartállyal rendelkezik, melyből az anyagot közvetlenül a maró-keverő tér elé adagolja. Ide sorolhatók még a traktor adapteres gépek esetén alkalmazható, a traktor elejére szerelhető tartályok is. Ezen konstrukciók előnye,
hogy a kötőanyag adagolás közvetlenül a keverés előtt történik, csökkentve ezáltal a porzási, lesodródási, szélfújás okozta veszteségeket
és szennyeződéseket, de mivel ezek csak néhány köbméteres tartályok, komoly mennyiségek kiszórását nem teszik lehetővé anélkül, hogy
a vezérgépnek állandóan meg ne kelljen állni a kötőanyag pótlásához.
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Ez pedig egyrészt lényegesen lecsökkenti a nap teljesítményt, másrészt károsan hat az egyenletes minőségre.
4.2.2. Cement-tej mixerek
A cement-tej (idegen néven cement slurry) mixerek olyan
többtengelyes vontatható, de inkább tolható berendezések, melyek képesek a cement-víz szuszpenzió előállítására. Ennek egyik példája a
Wirtgen gyártmányú WM 1000 típusú vontatott munkagép, mely
25 m3 -es cementtartállyal, 11000 literes víztartállyal és egy 1000 l/min
teljesítményű szuszpenziós keverővel rendelkezik. Ezzel az optimális
víz- és cementmennyiség még pontosabban beállítható. További előnye, hogy a por alakú kötőanyag terítő gépekkel ellentétben szeles és
esős időben is alkalmazható, mert az adagolás folyékony állapotban
közvetlenül a maró-keverő térbe történik, ezzel pormentes, környezetbarát, homogén keveréket állít elő. Ezt a gépet közvetlenül a remixer
előtt kell elhelyezni és a remix gép tolja maga előtt, a cementtejet egy
flexibilis műanyag tömlőn keresztül szivattyúzza át. Egy ilyen gépláncnak komoly folyamatos munkaterület kell, ideálisan alkalmazhatók például autópályák, repülőterek építésénél.
cementadagoló csiga

motor
víztartály
cementtartály
szuszpenziós keverő

16. kép: Wirgen WM 1000

17. kép: WM 1000 felépítése

4.2.3. Vontatott mobil törőgépek
Az ilyen jellegű törőgép hasznos kiegészítője lehet a talajstabilizáló gépláncnak a megfelelő szemnagyságú ásványi adalékanyag
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előállítására és ezáltal az újrahasznosítható inert anyagok mennyiségének növelésére. Jellemző felhasználási területe lehet a régi makadám
burkolatok alsó durva, rakott-, vagy szórt alaprétegének feltörése. Ebben az esetben a megfelelő szemnagyságúra tört anyag és az alatta
lévő földmű, valamint kötőanyag átkeverésével egy stabilizált javító-,
védőréteg hozható létre a földmű felső zónájában.
Másik célszerű felhasználási mód lehet a nem megfelelő minőségű és teherbírású zúzottkő ágyazatok javítására szolgál. Sajnos
gyakran előfordul, hogy a jól megépített, esetleg stabilizált földműre
nem megfelelő minőségű zúzottkő ágyazat kerül, mely általában egy
durva szemcsés alsó- és egy vékony finomabb szemcsés kiékelő rétegből áll. A nem megfelelő teherbírású réteg javítása a korlátozott magassági adottságok miatt hagyományosan csak teljes cserével valósítható meg. Gazdaságosan és gyorsan végrehajtható alternatíva lehet a
réteg kötőanyagos stabilizálása, ehhez azonban előtte a zúzottkő réteget a megfelelő, 0/56 mm-es szemnagyságra kell törni, melyre a fenti
eszköz tökéletesen megfelel. Mivel ezeknél az eszközöknél a törőhenger fordulatszáma állandó, a tört anyag finomságát a haladási sebességgel, szélső esetben a járatszámmal lehet befolyásolni. Gyors menettel durva, lassú menettel finomabb szemeloszlás, kisebb maximális
szemnagyság érhető el. A felaprított ágyazati anyagot aztán cement
kötőanyaggal átkeverve egy tartós teherbírású stabilizált alapréteg alakítható ki.

18. kép: Vontatott törő adapter
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4.2.4. Egyéb gépek, eszközök
Az előzőekben említett speciális cél- és kiegészítő gépek mellett az alábbi hagyományos útépítő gépek alkalmazására is szükség
van egy talajkezelő gépláncban:
➢ gréder: előkészítő tevékenység során a talajkezelés előtt
a megfelelő profil kialakítása annak érdekében, hogy a
kész talajkezelés állandó vastagsága biztosítva legyen, fő
feladata azonban az átkeverés után az előtömörített talajkezelésen a szükséges profil kialakítása;
➢ nehéz földmunkahengerek: az elkészült talajkezelés fő
tömörítését végzi, járatszámát, a vibráció amplitúdóját tapasztalati úton, vagy a helyszínen próbatömörítéssel kell
meghatározni;
➢ gumiabroncsos hengerek: a betömörített réteg simító
hengerlését végzi annak érdekében, hogy a kész felület
kellően zárt, az esetleges csapadéknak és az ideiglenes
forgalom kárósító hatásának minél inkább ellenálló legyen;
➢ vizes tartálykocsik: a remixer elé kötve az optimális tömörítési víztartalomhoz hiányzó vízmennyiséget biztosítják, illetve az elkészült réteg utókezelését végzik;
➢ mész- és cementszállító tartálykocsik: a talajkezelés
kötőanyagainak a helyszínre történő szállítását biztosítják.

5. A TALAJKEZELÉSEK SORÁN ALKALMAZHATÓ KÖTŐANYAGOK
Az előzőekben már szó volt a különböző kötőanyaggal készülő talajkezelésekről, azok alkalmazhatóságáról eltérő talajfajták
esetén. Most a teljesség igénye nélkül a két leggyakrabban előforduló
kötőanyagot, a cementet és a meszet mutatjuk be. Mindkét anyag
klasszikus építési anyag, mely mára több forrásból, különböző kiszereléssel is beszerezhető.
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5.1. Cement kötőanyag
Mesterséges úton előállított, finomra őrölt kötőanyag mely
vízzel összekeverve mind levegőn mind pedig vízben megszilárdul. A
cement összetételének alkotóelemei:
➢ Klinker, melyet magas hőmérsékleten égetnek forgókemencében,
➢ Gipszkő, amely a kötésszabályozásra szolgál,
➢ Kiegészítő anyagok, mint a granulált kohósalak, pernye,
puccolán (trassz) és őrölt mészkő
A cementeket különböző fajtákba csoportosítják attól függően, hogy az alkotóelemek milyen arányban találhatók benne. A cementek jelölése ad útmutatást, hogy milyen cementfajtáról van szó,
amit az MSZ EN 197-1:2011 szabvány tartalmaz. A cementfajták jelölése:
• CEM – cement
• I – portlandcement, kiegészítő anyagot nem tartalmaz
• II – összetett portlandcement, kiegészítő anyagot tartalmaz
• III – kohósalakcement
• IV – puccoláncement
• V – kompozitcement
• A, B – a kiegészítő anyag mennyiségére ad felvilágosítást
A kiegészítő anyagok jelölése:
• S – granulált kohósalak
• V – pernye
• P – puccolán (trassz)
• L – mészkőliszt
• M – kompozit (két vagy több kiegészítő anyag. Pl. pernye
“V” + mészkőliszt “L”)
A cementek osztályokba sorolásának az alapja a 28 napos
szabványos nyomószilárdság. Ezek szerint három szilárdsági osztály
létezik:
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• 52,5 MPa
• 42,5 MPa
• 32,5 Mpa
A kezdőszilárdság alapján a szabványos szilárdsági osztályon belül további két osztályt különböztetünk meg, egy normál „N” és
egy nagy kezdőszilárdságú „R” osztályt.
Kiegészítő anyag tartalom szerint:
• portlandcement (CEM I) – nem tartalmaz kiegészítő anyagot
• összetett portlandcementek (CEM II), ide tartoznak a kohósalak-portlandcementek, a pernyeportlandcementek,
puccolán-portlandcementek, kompozit-portlandcementek,
• kohósalakcement (CEM III)
• puccoláncement (CEM IV)
• kompozitcement (CEM V)
Különleges tulajdonság szerint (MSZ 4737-1,-2):
• szulfátálló portlandcement
• szulfátálló pernyeportlandcement
• fehér portlandcement
A cement kötésének folyamata vázlatosan a következőképpen játszódik le. A cement gyártásakor az égetés folyamán vízmentes
klinkerásványok keletkeznek, amelyek víz hatására felhasadnak, a vizet hidroxil-gyök alakjában megkötik. Ez a folyamat a hidratáció, amely
közben telített, vagy túltelített kolloidális oldat keletkezik. A kalciumhidroxid – kalciumszilikát - kalciumaluminát gélrendszer instabil, amelyből
kristályok alakjában szilárd vegyületek válnak ki. A kőzet felületét bevonó hidratált cement kristályosodás közben kötődik a kőzet felületéhez, valamint összeköti a szemcséket. A hidratációban kezdetben csak
a cementszemcse felülete vesz részt. Minél nagyobb a szemcse felülete – őrlési finomsága - annál aktívabban játszódik le a vázolt folyamat.
A cement felületi hidratációja mellett a belső hidratáció is megindul,
amelyhez a szükséges vizet a külső gélrétegből vonja el. A külső gélTalajstabilizációk a gyakorlatban
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réteg a kötés beállta és a szilárdulás megindulása után ezért fokozatosan kiszárad, a kristályosodási folyamat felgyorsul, a kötőerők növekednek. A hidratáció folyamán a cementszemcse először megduzzad,
majd a belső vízelszívás és a párolgás hatására száradni, zsugorodni
kezd. Amennyiben a gél kiszáradása nem rohamos - vagyis a külső
felületet kellőképpen nedvesen tartva a párolgás akadályozott - a zsugorodási hajlam csökken, a szilárdulás folyamata kedvezőbbé válik. Ez
a jelenség hívja fel a figyelmet arra, hogy a cement kötőanyagot felhasználó szerkezeteket a kötés intenzív szakaszában folyamatosan
nedvesen kell tartani. A cementben lejátszódó kémiai folyamatok évekig eltartanak, azért a stabilizációk szilárdulása is hosszú ideig tartó folyamat.

19. kép: Cementgyártás folyamata

A cementet ömlesztve, vagy zsákolva lehet beszerezni és tárolni. A talajkezeléseknél az ömlesztett cementet célszerű használni
úgy, hogy a szállító járművekből közvetlenül a cementszóró járműveket
töltik fel. Nagyobb munkáknál szóba jöhet még közbenső mobil cementsiló alkalmazása is, ebben az esetben a szállító járműveknek kevesebb
időt kell a munkaterületen eltölteni, illetve a cement szórása, közvetve
100

Talajstabilizációk a gyakorlatban

3R Magyar Remix Egyesület
pedig a talajkezelés készítése függetleníthető a kötőanyag kiadás, szállítás nehézségeitől. Nagyon kis munkáknál, illetve a cementadagolóval
és talajmaróval felszerelt munkagép alkalmazásánál szóba jöhet a zsákolt cement alkalmazása is, de ilyenkor fokozottan ügyelni kell a megfelelő munkamódszer kialakítására és munkavédelmi előírások szigorú
betartására.
5.2. Mész
A mész a legrégebbi -7000 éves-, természetes anyagból,
mesterségesen előállított, többfunkciós, szervetlen kötőanyag, amely a
természetben előforduló kalcium-karbonát (CaCO3 = mészkő) vagy a
szintén természetben előforduló kalcium-magnézium-karbonát
(CaCO3+MgCO3 = dolomitos mészkő, dolomit) hő hatására történő
bomlásával (kalcinálás) keletkezik. A mészgyártás vázlatos bemutatása 20. képen látható.
Az égetés alatt a következő vegyi folyamat játszódik le:
CaCO3 = CaO + CO2
Az égetés eredményeként égetett darabos meszet kapunk,
amelyet közvetlenül nem lehet felhasználni, ezért azt őrlik, vagy vízzel
összekeverve oltják. A liszt finomságúra őrölt darabos égetett mész az
őrölt égetett mész, míg ha az égetett meszet vízzel keverik össze, amit
a mész oltásának neveznek és eredménye az oltottmész, vagyis a kalciumhidoxid:
CaO + H2O = Ca(OH)2 + hő
Az keletkezett oltott mész nagy diszperzitású, ezért a kémiai
folyamat lejátszódásához feltétlenül szükséges vízen kívül további vízmolekulák megkötésére is képes, ennek hatására zsíros tapintású, kenhető anyag keletkezik. A meszet kevés vízzel (mintegy 32%) porrá lehet
oltani. A keletkező termék a mészhidrát, vagy porrá oltott mész. Több
víz adagolásával (50-70%) kapjuk a mészpépet, vagy oltott meszet.
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20. kép: Mészgyártás folyamata

Az építési mésztermékeket a szilárdulásuk módja szerint két
csoportba lehet osztani: a levegőn szilárduló meszek és a hidraulikus
tulajdonságú meszek. A levegőn szilárduló mész a levegő szén-dioxid
tartalmával egyesül és megszilárdul. Nincs hidraulikus tulajdonsága. A
szilárdulás vegyi folyamata:
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
amelynek eredményeként a cementnél kisebb szilárdság alakul ki. A
talajkezelésekhez a meszet ezért nem közvetlenül szilárdságnövelő tulajdonsága miatt, hanem kémiai hatásai miatt használjuk.
A hidraulikus tulajdonságú mész főleg kalcium-hidroxidot, kalcium-szilikátokat és kalcium-aluminátokat tartalmaz. Vízzel összekeverve és/vagy víz alatt kötési és szilárdulási tulajdonsággal bír. Három
alcsoportja: a természetes hidraulikus mész (NHL), az adalékkal módosított mész (FL) és a hidraulikus mész (HL). Talajkezelésekhez ezek
nem használatosak ezért a továbbiakban nem is foglalkozunk velük. A
levegőn szilárduló mésztermékek szabványos elnevezése, fajtái és jelölésük a következő:
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5.2.1. Oltatlan mész (Q)
Az oltatlan mész levegőn szilárduló mész, elsősorban oxidos
formában, amely vízzel érintkezve exotermikus reakcióba lép. Szemcsemérete alapján különböző frakciókban állítják elő, a darabos mész,
osztályozott vagy tört mész, őrölt mész, vagy mészliszt finomsággal.
Elnevezése: égetett mész, oltatlan mész, kalciumoxid/magnéziumoxid.
5.2.2. Oltott mész (S, S PL vagy S ML)
Az oltott mész (mészhidrát) levegőn szilárduló, főleg hidroxidokat tartalmazó mész, amely az oltatlan mész ellenőrzött oltásával
(hidratációjával) keletkezik. Száraz por, mészpép, illetve mésztej formájában állítják elő. Elnevezése: oltott mész, mészhidrát, kalciumhidroxid/magnézium-hidroxid.
• Porrá oltott mész: Ez a por alakú, liszt finomságú anyag a
darabos mész 50-60 tömeg%-nyi vízzel történő oltása
után keletkezik. Felhasználásakor vizet kell hozzáadni.
CaO tartalom: 70-75 %, víztartalom: 25-30 %. Elnevezése:
porrá oltott mész, mészhidrát, kalciumhidroxid/magnézium-hidroxid. Reakcióképessége korlátozott az agyagokkal szemben. A granulometria módosításával egyidőben
nem csökkenti a víztartalmat. Csak alacsony víztartalmú
(száraz) plasztikus talajok esetében megfontolandó alkalmazásuk.
• Mészpép: Enyhén folyós halmazállapotú, a darabos mész
vízzel (vízfelesleggel) történő oltása után keletkezik. Felhasználásakor higítható. Szárazanyagtartalom: 35-45 %.
Elnevezése: mészpép, oltott mész, mészhidrát, kalciumhidroxid/magnézium-hidroxid.
• Mésztej: az égetett mésznek vízzel mészpéppé történő oltásával állítható elő. A folyós állapotú mészpép neve
mésztej. Mésztartalom: 1-20 %, szabadvíz-tartalom:
80-99 %. Kötése igen lassú, száraz vidékeken megfontolandó az alkalmazása a szükséges víztartalom biztosítása
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érdekében. Elnevezése: mésztej, oltott mész, mészhidrát,
kalciumhidroxid/magnézium-hidroxid.
5.2.3. Építési meszek típusjelölései MSZ EN 459-1 alapján
• Kalciumos mész: CL (90, 80) CaO tartalom alapján
• Dolomitos mész: DL (90-30, 90-5, 80-30 vagy 80-5) CaOMgO tartalma alapján
A levegőn szilárduló meszeket tovább osztályozzák a szállítási feltételeknek megfelelően:
• Q: oltatlan mész (dp, lu)
• S: hidratált mész (dp, sl, pu)
• S PL: mészpép (dp)
• S ML: mésztej (dp)
A meszes talajkezelések során fellépő legfontosabb hatások
a talajok víztelenítése, a kötött talajrészecskék kémiai összetapadása
(aggregációja), az ionkicserélés és a puzzolános reakciók. Hosszú távú
hatásként felléphet még karbonátosodás is. Az őrölt égetett fehérmeszet akkor célszerű használni, amikor a talajt ki is kell szárítani. A szárító hatás a mész oltódása miatt következik be. Egy kg mész oltódásakor mintegy 300 g pórusvizet von el a talajból. Nagyon jelentős a reakcióhő kialakulása miatt bekövetkező párolgás és a mész bekeverésével
együtt járó átforgatás, szellőztetés is. Gyakorlati szabályként elfogadhatjuk, hogy a talaj víztartalma az őrölt égetett mész bekeverése után
a felhasznált mész arányának megfelelően csökken. Ez egy azonnal
észlelhető hatás, aminek eredményeként a kezelt kötött talaj beépítésre
alkalmassá válik.
A mész bekeverése után jelentkező azonnali hatást követi
egy hosszú ideig tartó folyamat. Ezt a kalciumhidroxid, illetve a közvetlenül bevitt mészhidrát disszociációja vezeti be:
Ca(OH)2  Ca++ + 2(OH)-
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A disszociált ionok növelik az elektrolit koncentrációt és a pórusvíz pH értékét. Ennek hatására oldódásnak indulnak az agyagrészecskékben lévő SiO2 és AlO2 vegyületek, valamint az amorf felületetek anyagai. A hatás ionkicserélés, hidrogénhíd képzés és puzzolános
reakció.
Ca++ + 2(OH)- + SiO2  CSH (Calcium-Szilikát Hidrát)
Ca++ + 2(OH)- + Al2O3  CAH (Calcium-Aluminát Hidrát)
Ezeknek a reakcióknak az eredménye a megkívánt talajmechanikai hatás, amelyet szemmel láthatóan is érzékelni lehet és talajfizikai vizsgálatokkal kimutathatók.
A hosszú távú folyamat több évig, évtizedig is eltarthat és különböző szakaszokra osztható a jellemző változások szerint. Az azonnali reakció a vízháztartás változásában jelentkezik, ami a szívóerők
megnövekedésében és a morzsalékossá válásban jut kifejezésre. Ebben az időben indul meg az ionkicserélés. A nátrium és egyes más kationok kalcium ionokkal cserélődnek ki. A szívóerők és a részecskék között megváltozott kapcsolatok miatt megindul egy struktúraváltozás: az
agyagrészecskék nagyobb szemcsékké egyesülnek, tapadnak össze.
Talajmechanikai szempontból ez alatt az idő alatt nő meg a plasztikus
határ, csökken a plasztikus index, és nő meg a konzisztencia index.
Ezzel egy időben megváltozik a Proctor-görbe helyzete is, a legnagyobb száraz térfogatsúly lecsökken, az optimális tömörítési víztartalom megnő. A pH értéktől függő összetapadási folyamat a talaj finomrész tartalmától és a talajhoz adott mész mennyiségétől függ. A reakció
2-3 % mésztartalom után kimerül. Az azonnali reakciót követő ionkicserélődés hatását a talaj ásványi összetétele befolyásolja, amelyben
meghatározó az ionkicserélődési kapacitás. Ekkor alakul ki a gél állapot. A mész, a szilikátok és aluminátok között meginduló puzzolános
reakciók a hidratáció után néhány nappal megindulnak és 1-5 évig is
eltarthatnak. Ezt a szakaszt a neolit szakasznak hívjuk. A szilikátok és
aluminátok gélszerűen kitöltik a hézagokat, a puzzolános reakciók hatására a szemcsék cementálódnak vagy összeragadnak, növelve ezzel
a talaj szilárdságát. Az eredmény függ a mészmennyiségtől és a talaj
finom részének ásványi összetételétől. Amikor a talaj ásványi összetétele nem ismert, a hatást gyors vizsgálatok alapján kell megjósolni. A
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kis reakcióképességű agyagásványok esetében ezek a reakciók nem
játszódnak le, ezért szilárdságnövekedést sem tapasztalunk. Ilyenkor a
mész reakcióképességének növelésével érhetünk el eredményt.
A másik lehetséges hosszú távú reakció a karbonátosodás:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Építéstechnikai szempontból ezt a folyamatot inkább kedvezőtlennek ítélhetjük meg, mert az egyesével képződő karbonát kristályok nem kapcsolódnak össze, ezért a kezelt réteg szilárdságcsökkenéséhez vezethet. Ezzel a hatással a burkolt, vagy levegőtől elzártan
beépített stabilizációknál nem is számolhatunk, mert a reakció lefolyásához szükséges levegő nem áll rendelkezésre.
6. A TALAJKEZELÉSEK TERVEZÉSE
A talajkezelés tervezésekor meg kell határozni az elérni kívánt célt, elsősorban azt, hogy a rövid, vagy a hosszútávú előnyöket
helyezzük előtérbe, valamint ki kell dolgozni a cél eléréséhez szükséges folyamatokat. A tervezési folyamat a helyszíni talajfeltárások eredményeként elvégzett geotechnikai laboratóriumi vizsgálatok alapján
számításokból és a kivitelezési munkálatok időbeli és térbeli meghatározásából áll.
A laboratóriumi vizsgálatok célja a talaj azon tulajdonságainak megismerése, amelyek alapján a kezelés hatékonysága eldönthető, a tulajdonságjavításhoz felhasználható legelőnyösebb kötőanyag, vagy kombinált kötőanyagok kiválasztható(k), és a felhasználandó kötőanyag(ok) optimális mennyisége meghatározható. Vizsgálni
kell továbbá azt is, hogy a talaj saját, hagyományos tulajdonságain kívül
nem fordulnak-e elő olyan más körülmények, pld. zavaró kémiai talaj
tulajdonságok (túlzott klór, foszfát, nitrát, kénes ásványok, csillám, túlzott műtrágya, vagy szerves trágya stb. tartalom is), amelyek a talaj és
a kötőanyag reakcióját megzavarhatják, teljesen lehetetlenné is tehetik.
Az organikus részek kötést megzavaró elemek. Elsősorban
az azonnali reakcióképességet zavarják meg, de a kialakulni igyekvő
szilárdulási folyamatot is fékezik.
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A talajkezelés tervezéséhez ismerni kell a kezelésre szánt talaj jellemzőit. Az eredmények ismeretében ki kell zárni a kezelésre alkalmatlan talajokat vagy azokat, amelyek kezelése gazdaságtalan,
vagy felesleges:
➢ felesleges kezelni: az útépítés szempontjából kifogástalan
tulajdonságú talajt, amely az adott célt kezelés nélkül is
teljesíti
➢ hatástalan kezelni: ha a talaj nem reagál a kötőanyagra
➢ gazdaságtalan kezelni: ha költséges, túl drága az adott
helyszínen a kezelés, esetleg más módszer vagy beszállított anyag költséghatékonyabb megoldást eredményez
➢ ha a kezelni kívánt terület a nagygépes alkalmazáshoz képest túl kicsi, általában 1000 m 2 alatti, úgy az alkalmazás
általában már gazdaságtalan.
6.1. Kezelendő talajok
Az egyes talajok alkalmazhatóságát az alábbi talajmechanikai
vizsgálatok eredményei alapján kell megítélni:
• Víztartalom, MSZ 14043/6
• Szemeloszlás, MSZ 14043/6 vagy Plasztikus index, MSZ
14043/4
• Tömöríthetőség, MSZ EN 13286-2
• Szervesanyag-tartalom, MSZ 14043/9

21. kép: Folyási határ
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A kötőanyag nélküli mechanikai stabilizációk tervezéséhez általánosságban elmondható, hogy jó eredmény érhető el a durva és a
vegyes szemcséjű talajok összekeverésével. Megfelelő talajok és keverési technológiákkal kiváló minőségű földanyagok is előállíthatók és
ezáltal a felső földműrészbe is beépíthetővé válnak.
A meszes kezelés elsősorban a finom, másodsorban a vegyes szemcséjű talajokban lehet eredményes. használhatók az 5.2.
pontban említett mésztermékek. Céljuk lehet a teherbírás növelése, a
tömöríthetőség javítása, a térfogatváltozási hajlam csökkentése, a
fagyvédelem biztosítása és az építés közbeni járhatóság biztosítása.
Általában 2-6 % mészadagolás elégséges.
A cementes talajkezelés elsősorban a durva és vegyes szemcséjű talajoknál lehet eredményes, de a finom szemcsés talajok esetében javíthatja az előző bekezdésben felsorolt tulajdonságokat. Finom
szemcsés talajok esetében általában célravezetőbb a két féle kötőanyag (mész és cement) együttes alkalmazása, mely estben a mész
kötőanyag hatására létrejött porhanyósodott talajban a cement kötőanyag hidraulikus kötései által magasabb szilárdságot és gyorsabb szilárdságnövelést biztosít, miáltal az elérni kívánt teherbírás rövidebb idő
alatt is biztosítható.
6.2. A talajkeverék kötőanyag igényének meghatározása
6.2.1. Talajjavítás esetén
A talajjavítás a gyors és előre nem tervezett talajkezelések
közé tartozik, aminél elsődleges szempont a tovább-építhetőség biztosítása. Ilyenkor az esetek döntő többségében nincs mód és idő a kötőanyagos talajkeverék komplett laboratóriumi megtervezésére, típusvizsgálatára, csak a kezeletlen talaj tulajdonságai ismertek. Ilyenkor
elégséges, ha a kötőanyag adagolást az összehasonlító tapasztalatok
alapján határozzák meg és a helyszínen elvégzett próbabeépítéssel
igazolják az adott földműrészre vonatkozó feltételek, elsősorban a megkívánt teherbírás teljesülését.
Megjegyezzük, hogy a talajjavítás készítésekor is részben,
vagy egészben kialakulnak a talajstabilizációnál megismert hosszútávú
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eredmények (hidraulikus kötések, puccolán reakció), de ezen reakciókból adódó teljesítmény növekedést a biztonság javára elhanyagoljuk.
Amennyiben a bekevert talajból a helyszínen mintákat vesznek és azokon a stabilizációk tervezésénél előírt vizsgálatokat elvégzik, úgy a
hosszútávú tulajdonság javulásának mértéke számszerűsíthetővé válik.
6.2.2. Talajstabilizáció esetén
A keverék összetételét minden esetben laboratóriumi vizsgálatokkal kell meghatározni. Meg kell állapítani a tervezett teljesítőképesség eléréséhez szükséges kötőanyag- és víztartalmat. A kötőanyag-tartalom meghatározásához legalább három különböző kötőanyagtartalmú (pl. 3, 5, 7 %) keveréket kell készíteni. A keverékeken
az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni. A vizsgálati eredmények alapján
azt a keveréket kell kiválasztani melynél a tervezett felhasználáshoz
szükséges kritériumok (pl. tömörségi fok, CBR-érték, közvetlen teherbírási index IPI) teljesülnek. Az elvégzendő laboratóriumi vizsgálatok a
következők:
• Víztartalom, MSZ 14043/6
• Szemeloszlás, MSZ 14043/6 vagy plasztikus Index, MSZ
14043/4
• Tömöríthetőség, MSZ EN 13286-2
• Közvetlen teherbírási index, MSZ EN 13286-47
• CBR-érték, MSZ EN 13286-47
• Egyirányú nyomószilárdság, MSZ EN 13286-41
• Lineáris duzzadási érték, MSZ EN 13286-47
A talajkezelések komplex fagyvédelmi jellemzője az e-ÚT
06.02.11 [ÚT 2-1.222] útügyi műszaki előírásban szabályozott fagyvédelem tervezéséhez f = 1,1 értékkel vehető figyelembe.
A laboratóriumban meghatározott optimális kötőanyagolás
értékét a helyszínen elvégzett próbabeépítéssel kell pontosítani, véglegesíteni. A próbabeépítés során max. 20 % kötőanyag tartalom eltérés
engedhető meg a laboratóriumban tervezetthez képest. Fontos megjegyezni, hogy a kötőanyag túladagolása a talajkezelés hatékonyságágát
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rontja, így mind műszaki, mind pedig gazdasági szempontból előnytelen.

23. kép: CBR vizsgálat.

6.3. Próbaszakasz építése, értékelése
A talajkezelés építését próbaszakasz létesítésével kell kezdeni. Itt a tényleges kivitelezésnek megfelelő körülmények között pontosítható a tervezett kötőanyag adagolás mértéke, továbbá a végleges
tömörítő munka próbatömörítéssel megállapítható. A próbaszakaszon
célszerűen 3 különböző kötőanyag adagolással egyenként legalább 20
- 25 m hosszú, két, vagy három terítési sáv szélességű rész-szakaszt
kell készíteni. A három különböző kötőanyag tartalom értékét az eddigi
gyakorlati tapasztalatok alapján, vagy a laboratóriumi előkészítő vizsgálatok eredményei alapján kell meghatározni. A kiszórandó kötőanyagok mennyiségét az első terítési sávban a tervezett értékre (±1,0 kg)
be kell állítani a szórási mennyiség fokozott ellenőrzésével, majd a második terítési sávban ennek megfelelően kell a kötőanyagot kiszórni. Az
így elkészült rész-szakaszokon a második (vagy harmadik) terítési sávban kell kijelölni a mérési helyeket, mely rész-szakaszonként két-két
pont. A mérési pontokban meg kell mérni a kiszórt kötőanyag mennyiségét és mintát kell venni a bekevert, de még be nem tömörített anyagból is, továbbá az előre meghatározott időpont(ok)ban tömörség- és teherbírásmérést kell végezni. A méréseket a talajkezelést megelőzően,
a megfelelően előkészített kezeletlen felületen is el kell végezni annak
érdekében, hogy a változás mértéke egyértelműen bizonyítható legyen.
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Ritkábban alkalmazott módszer, hogy a kötőanyag mennyiségének változatlanul hagyása mellett különböző vastagságú próbaszakaszokat hoznak létre a megfelelő marási vastagság megállapításához. Ebben az esetben is legalább három különböző, egymástól min.
5 cm vastagságban eltérő rész-szakaszt kell megépíteni és azokon az
előzőekben említett vizsgálatokat elvégezni.
A próbatömörítés során a szükséges hengerjárat számok beállítása vagy tömörségméréssel, vagy a teherbírás mérésből számított
tömörségi tényezővel történhet. Első esetben a próbabeépítést megelőző első típusvizsgálat során laboratóriumban meg kell határozni a
különböző kötőanyag tartalmú talajkeverékek optimális tömörítési víztartalmát és legnagyobb száraz térfogatsűrűségét, melyhez a helyszíni
mérés eredményei viszonyíthatók. A második esetben a Proctor vizsgálat eredményeinek ismerete nélkül, csak a tárcsás mérés első és második terheléséből kapott E1 és E2 eredményéből meghatározható a T t
értéke. Az így kapott eredményekről összefoglaló jelentést és értékelést kell készíteni, mely alapján a végleges kötőanyag adagolásra javaslatot kell tenni. Ezt az anyagot a Megrendelőnek/Mérnöknek be kell
nyújtani. A tényleges kivitelezés csak ennek jóváhagyása után kezdhető meg.
7. A HELYSZÍNI TALAJKEZELÉSEK KIVITELEZÉSE
7.1. Területelőkészítés
A kezelendő felületetnek terv szerinti kialakításúnak kell lennie. Utólagos átprofilozásra nincs lehetőség, mivel az csak a kezelt réteg vastagságának változásával lenne elérhető. Amennyiben a fogadó
felületen vízmegállások keletkeznek, azokat a kezelés megkezdése
előtt le kell vezetni, vagy szivattyúzással el kell távolítani. A fogadó réteg víztelenítését minden esetben meg kell oldani. Az oly mértékben
elázott területeket, melyen a géplánc mozgása nem biztosított, a kötőanyag terítés előtt ki kell cserélni és a talajcsere után megfelelően tömöríteni.
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24. kép: A terület előkészítése

25. kép: Kötőanyag terítés

A munkaterületen gondoskodni kell a kezelendő felület előírt
minőségű állapotának folyamatos fenntartásáról. Az anyagszállító járművek okozta rongálódásokat, kerékbevágásokat folyamatosan javítani és tömöríteni kell még a talajkezelés megkezdése előtt.
7.2. A kötőanyag elterítése
A kötőanyag kiszórása önjáró, vagy vontatott kötőanyag terítő
berendezés alkalmazásával történik. A terítés szélességét úgy kell
meghatározni, hogy a munkasávok átlapolásánál kötőanyag csak egyszer kerüljön a felületre. A szórójármű egy tartályból és egy fokozatmentesen szabályozható cellás adagolóból áll. A cellás adagoló a gép
haladási sebességének függvényében korrigálja a kötőanyag adagolását. A terítés során fokozottan ügyelni kell a beállított mennyiség szintentartására, ezért a szórójárműnek a munkába vett szakaszon teljes
hosszban, lehetőleg megállás nélkül egy menetben kell a kötőanyagot
leterítenie. Ügyelni kell továbbá a pontos sávtartásra
A menetek közötti visszaállás során kerülni kell a frissen kiterített sávon történő mozgást, illetve megfordulást. Tolatás közben kötőanyagot kiszórni tilos. Ha a felület állapota nem teszi lehetővé a két
menetben történő kötőanyag terítést, az első menet után a kiszórt kötőanyagot be kell keverni és annyira be kell tömöríteni, hogy arra a második menetben a következő kötőanyagot ki lehessen szórni.
A szórójármű feltöltése a beszállítást végző szállító járművekből történik. Az átfejtés lehetőleg a munkaterületen kívül történjen úgy,
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hogy sem a beépítést, sem a kezelt és átkevert réteg anyagának kiterítését és tömörítését ne zavarja és ne akadályozza az egyéb építési
forgalmat. Az átfejtést lehetőleg arra az időszakra kell időzíteni, amikor
a vezérgép az egyik munkasávról a másikra átáll.
Túlzottan szeles (40 km/óra szélerősség felett), vagy esős
időjárási viszonyok között, amikor az eső intenzitása a kötőanyag terítését veszélyeztetheti, a munkával le kell állni, és az építést a szélerősség csökkenéséig, vagy a csapadékvíznek a felületről való távozásáig
folytatni nem lehet.
7.3. A réteg homogenizálása keveréssel
A vezérgép marótárcsája a talaj felső rétegét felmarja és a
zárt maró-keverő térben összekeveri az előzetesen a felületre szórt por
alakú kötőanyaggal, valamint a keverőtérbe adagolt vízzel. A vízadagolás a tervezett mennyiségben, a remixgép fedélzeti számítógépének
vezérlésével történik.

26. kép: Bekeverés

A gép haladási sebességét és a marókerék fordulatszámát az
alkalmazott anyagok figyelembe vételével úgy kell beállítani, hogy a foTalajstabilizációk a gyakorlatban
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lyamatos szemrevételezés során az összekevert anyag kellően homogén legyen. A haladási sebesség általában 13-18 m/perc, a maróhenger fordulatszáma 100-200 ford/perc között van. Az egyes bedolgozási
sávok végén a géplánc visszazár és elkészíti a következő bedolgozási
sávot. A bedolgozási sávok szélessége 2,0-2,5 m, a kötőanyag terítési
sáv szélességének ehhez kell igazodnia úgy, hogy a kötőanyagterítésben nem lehet átfedés, míg a marási-keverési sávokban min. 10 cm
átfedés legyen.
A terítést és bekeverést az alacsonyabban fekvő oldalról kell
elkezdeni és a magasabban fekvő szél felé kell haladni. Amennyiben
2,5 m-nél keskenyebb bedolgozási sáv is kiadódik, az lehetőleg az
utolsó előtti bedolgozási sáv legyen. Amennyiben az egyes bedolgozási
sávok hosszirányú csatlakoztatására is szükség van, úgy azok átfedésének min. 1,0 m-nek kell lennie a kezdéskor fellépő anyaghiány, illetve
a befejezéskor fellépő anyagtöbblet kiegyenlítésére.
7.4. A réteg tömörítése
Az elterített réteg tömörítése több munkafázisban történik. Az
első lépésben a földmunkahenger 1 oda-vissza statikus járatával el kell
végezni a kerék-nyomok közötti laza anyag előtömörítését, majd ezt
követően az első fázis-ban a földmunkahenger 1-3 oda-vissza járattal,
nagy amplitúdójú, alacsony vibrációs fokozatban végzi a réteg mélységi
tömörítését. Ezt követően amennyi-ben szükséges a felületet nedvesíteni kell, majd ki kell alakítani gréderrel a terv szerinti profilt. A szint
kialakítását a felfogott szakasz teljes hosszában kell elvégezni a keresztmetszeti kialakítás szerinti mélyebb részről indulva kis fogásokkal,
a munkagép többszöri járatával. A megfelelően kialakított profilú rétegen a földmunkahenger 2-3 oda-vissza járattal, kis amplitúdójú, nagy
vibrációs fokozattal a felső, fellazított réteg tömörítését végzi. Ezt követően kerül sor az elkészült réteg simító hengerlésére a gumihenger 2-3
járatával.
A tömörítés közben folyamatosan ellenőrizni kell a réteg magassági és oldal-esési jellemzőit. Különös gondot kell fordítani az egymás melletti bedolgozási sávok széleinek egymáshoz való csatlakozásának kialakítására.
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A hengerléseket a hossztengellyel párhuzamos járatokkal
mindig az alacsonyabban fekvő szél felől kezdve kell végezni. A hengerjáratok közötti átfedés kb. 1/3 járkerék szélesség legyen. A tömörítést addig kell folytatni amíg a réteg tömörsége az előírt értéket el nem
éri. Hengerlési hossz: 40 – 50 m, hengerlési sebesség: 4 - 6 km/h.

27. kép: Tömörítés, profilozás

7.5. Utókezelés
A kezelt réteg az eltakarásig gondos utókezelést igényel, a
felületet utókezelését vizes utókezelés esetén az eltakarásig folyamatos nedvesítéssel és nedvesen tartással kell végezni. A lehetőségekhez
mérten kerülni kell a frissen elkészült rétegen folyó építési forgalmat a
munkaterület elkorlátozásával. Az építési forgalmat a kezelt felületre
csak gondos vizsgálat (próbajárat) után szabad ráengedni és fokozottan ügyelni kell arra, hogy a nehéz gépjárművek ne csak egy nyomon
közlekedjenek és csak csökkentett sebességgel, a hírtelen irányváltásokat és az álló helyben történő kormánymozdulatokat kerülve használják azt. A réteg eltakarása a következő réteg anyagának hátrabillentéssel történő behordásával és folyamatos elterítésével történjen.
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28. kép: Utókezelés

8. TALAJKEZELÉSEK MINŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE
8.1. Gyártásközi vizsgálatok
8.1.1. Kiszórt kötőanyag mennyisége
A kiszórt kötőanyag mennyiségét kihelyezett, ismert súlyú,
0,5
alapterületű tálca segítségével kell meghatározni. A tálcát a terítőgép elé, a két kerék közé kell elhelyezni, majd a kötőanyag kiszórása után ismételten meg kell mérni a tálca kötőanyaggal teli súlyát. A
két mérés különbségéből az egy négyzetméterre eső kötőanyag menynyisége ezek után meghatározható. A mérés gyakorisága 100 útfm,
vagy 1000 m2. A megengedett eltérés -10 % az adagolásban.
m2

29. kép: Tálcás mérés

30. kép: Bekevert talajkeverék
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8.1.2. Adagolt vízmennyiség ellenőrzése
Amennyiben a talajkeverék előállítása technológiai víz hozzáadásával történik, az adagolás mértékét a célberendezés fedélzeti számítógépén kell beállítani. A kijelzőn megjelenő %-os értéket a kötőanyag adagolással együtt, hasonló gyakorisággal le kell olvasni és fel
kell jegyezni.
8.1.3. Beépítési vastagság ellenőrzése mérővesszővel
A kezelt réteg vastagságának meghatározása az építés közben történik úgy, hogy a frissen elterített, de még be nem tömörített
réteg mentén le kell ásni a marási síkig és mérővesszővel 5 mm pontossággal meg kell határozni a rétegvastagságot. A tömör réteg vastagsága a laza rétegvastagságból 1,25-tel való osztással határozható
meg. Ennek gyakorisága 100 útfm vagy 1000 m2. Megengedett eltérés:
-20 mm
8.1.4. Keverék homogenitása
A gép haladási sebességét és a marókerék fordulatszámát az
alkalmazott anyagok és a marási mélység figyelembe vételével úgy kell
beállítani, hogy a folyamatos szemrevételezés során az összekevert
anyag kellően homogén legyen és ne maradjanak benne 2,5 cm-nél
nagyobb talajrögök, csomók. A haladási sebesség általában 13-18
m/perc, a maróhenger fordulat-száma 100-200 ford/perc között legyen.
8.1.5. Keresztirányú esés és pályaszint
Az ellenőrzést kalibrált vízmértékkel, vagy ha szükséges szintezéssel kell el-végezni. Abban az esetben ha kitűzött magassági karóról folyik a munkavégzés, akkor a keresztirányú esést és a réteg szintjét
nem kell folyamatosan mérni, elegendő csak a kitűző által megadott
adatokat folyamatosan ellenőrizni.
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8.1.6. A keverék nedvességtartalma
A nedvességtartalom méréséhez alkalmazhatók a különböző
közvetlen mérésre alkalmas eszközök (WTM, T-9 stb.), vagy a beépítés
során érzékszervi módszerekkel is jól követhető a keverék víztartalmának alakulása, mely szerint optimális körüli a víztartalom, ha a talajkeverék kézzel gombóccá gyúrható és nem esik szét, illetve erős nyomás
hatására sem távozik víz az összegyúrt anyagból.
8.1.7. Adatok dokumentálása
A helyszíni művezető feladata a mérések és leolvasások
eredményeinek nyomon követese és azok ismeretében amennyiben
szükséges, a megfelelő korrekciók megtétele annak érdekében, hogy
az elkészült talajkezelés teherbírása a vállalt feltételeket kielégítse.
8.2. Minősítő vizsgálatok
A minősítéshez szükséges tömörség és teherbírás értékek
több különböző módszerrel is meghatározhatók. A teherbírás minősítése 3-7 napos korban történik az MSZ 21509-3:1989 sz. szabvány
szerinti tárcsás teherbírás méréssel. Meghatározható még 3 napos korig az e-UT 09.02.32 (ÚT 2-2.119:1998) szerinti könnyű ejtősúlyos berendezéssel, vagy az MSZ 15846 szerinti kistárcsás könnyű ejtősúlyos
dinamikus tömörség- és teherbírásmérő készülékkel is.
A réteg tömörségének minősítésére az egyik módszer az említett tárcsás teherbírásból meghatározható tömörségi tényező (Tt). A Tt
értéke a második terhelési sorozatból kapott E2 és az első terhelési sorozatból számított E1 hányadosa. Alkalmazható még 3 napos korig az
MSZ 15846 szerinti kistárcsás könnyű ejtősúlyos dinamikus tömörségés teherbírásmérő készülék is, vagy a különböző helyettesítő módszerekkel (homokkitöltéses, gumiballonos) végzett tömörség meghatározások is.
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31. kép: Tárcsás mérés

32. kép: Kézi ejtősúlyos mérés

Az elkészült réteg minősítése a rétegre vonatkozó jóváhagyatott Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv szerint történik. Az MMT
tartalmazza a minősítéshez szükséges méréseket és vizsgálatokat,
ezek módszerét, és/vagy a vonatkozó vizsgálati szabványok megnevezését, a mérések/vizsgálatok gyakoriságát, továbbá a szükséges darabszámokat és az előírt értékeket a megengedett eltérésekkel. A talajkezelés megkezdésének feltétele a Megrendelő által elfogadott MMT
megléte.
10. ÖSSZEFOGLALÁS
A különböző altalajjavítási technológiák az utóbbi 20-30 évben terjedtek el széles körben a speciális geotechnikai beavatkozásokat igénylő mérnöki létesítményeknél. Előtte csak korlátozottan álltak
rendelkezésre olyan technológiák, melyek lehetővé tették a kedvezőtlen – puha, összenyomható, kis teherbírású, átázott, folyósodásra hajlamos – talajokban (vagy rajtuk, illetve velük) megoldhassunk a különböző építési feladatokat. A technikai-, technológiai fejlődés hatására jutottunk el oda, hogy már a tervezési munka kezdetén is feltesszük a
kérdést: a talajadottságokhoz alkalmazkodva megfelelő méretű és
erősségű alapokkal, pályaszerkezetekkel, stb. oldjuk-e meg a feladatot,
vagy valamilyen talajjavítás és szerényebb szerkezet összege adja a
jobb, olcsóbb és környezetbarát megoldást.
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A különböző geotechnikai cégek hatékony technológiákat fejlesztettek ki, mint pl. a jethabarcsosítást, a mélyvibrációt, a geoműanyagos talajerősítést, a talajstabilizálást, a mélykeverést stb. A különféle talajjavítási lehetőségek ma már jelentős befolyást gyakorolnak az
építéstervezésre, illetve tágabban a projektfejlesztésre. Míg korábban
bizonyos talajadottságokat eleve úgy értékeltünk, hogy azok miatt „beépítésre alkalmatlannak” kell minősítenünk egyes területeket, addig ma
már kevésbé érzünk ilyen korlátokat. Ellenkezőleg, egyre gyakoribb,
hogy olyan területeket építünk be – nem ritkán talajjavítással kezdve a
munkát – melyek éppen azért maradtak szabadon, mert kedvezőtlen
az altalajuk, vagy amelyek éppen speciális talajadottságaik miatt másra
nem nagyon használhatnak fel (pl. a balatoni tőzegen épült autópályákat, a bostoni alagutat, vagy a Dubaiban épült mesterséges szigetet).
Örvendetes tényként állapítható meg, hogy az utóbbi évtizedben az említett talajjavítási technológiák közül a különböző kötőanyagokal készülő talajkezelések volumene is jelentősen megnőtt. Ez a fellendülés azonban valójában már a második hullámnak tekinthető és remélhetőleg tartósabb és kiegyensúlyozottabb lesz, mint az első, a 6070-es években elindult folyamat volt. Akkor a talajstabilizációk elsősorban az új útépítésekhez kapcsolódtak és tágabb elterjedésüket nem
csak az autópálya építések csökkenése akasztotta meg, hanem a stabilizáló gépláncok műszaki korlátai és a különböző kötőanyagok, elsősorban a mész hiánya is rányomta bélyegét a fejlődésre. Mindezek mellett komoly elismerés illeti az akkori szakemberek innovációs, kutatói,
elemzői és kivitelezői munkáját a talajstabilizáció megismertetéséért,
elterjesztéséért és megvalósításáért.
A kezelt talaj hármas előnnyel rendelkezik:
➢ Műszaki előny a homogén, tartós teherbírású földmű előállítása, a földmű teljesítménynövelése;
➢ Gazdasági előny az, hogy kevesebb energiaráfordítással
lehet elérni a kívánt célt. Nem szükséges a talajcsere miatti nagy mennyiségű anyag ki- és beszállítása;
➢ Környezetvédelmi előnyt, globális energiamegtakarítást
eredményez, mivel elmarad a célanyag nyerőhely nyitás,
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a szállításokból eredő összes környezetkárosító hatás, elérhető a természetes fekvésű talaj értékmegőrzése a talaj
tulajdonságainak javításával.
Ezekre építkezve alakulhatott ki a talajkezelések mai formája,
melyet jelentősen befolyásolt az időközben átalakult gazdasági, technikai környezet is. Döntően megváltozott a gépi háttér, miután a jelentősebb útépítő gépek gyártásával foglalkozó cégek felismerték az erre
vonatkozó keresleti igényeket. Átalakultak és fokozatosan korszerűsödnek mind a kötőanyagok terítésére, adagolására, tárolására szolgáló, mind a bekeverést, tömörítést és profilozást végző speciális gépek köre. Érdemes csak például a Wirtgen cégcsoportnál megjelenő
újabb és újabb kötőanyagterítő és stabilizációs gépek megjelenésére,
vagy a különböző tömörségmérő egységekkel (CCC, Evib, Omega) felszerelt hengerek, sőt a 3D-s technikát alkalmazó gréderek elterjedésére gondolni. Ennek eredményeként ma már jóval nagyobb napi teljesítmények mellett lehet szinte minden talajtípusból vastagabb, tökéletesebben homogenizált, szebben kialakított felülettel és sokkal kedvezőbb teherbírással rendelkező talajkezeléseket készíteni. A piaci igények növekedése, a feladatra szakosodott vállalkozások elterjedése és
a kötőanyag gyártók termékpaletta- és kapacitás bővítései lehetőséget
biztosítottak a talajkezelések fajlagos költségének csökkentésére és a
versenyképességének fokozására a hagyományos (pl. talajcsere) technológiákkal szemben.
A talajkezelések elterjedése nem csak az útépítéseknél, hanem a magasépítésben is egyre fokozódik. Az előbbiekben említett olcsóbb, éppen ezért kedvezőtlenebb geotechnikai adottságú zöldmezős
beruházások, a csarnoképítések padlójának, illetve a hozzá kapcsolódó térburkolatok és teher- és személyforgalmi utak rétegrendjének
tervezésénél is előtérbe kerülnek a talajkezelések. Mára már legtöbbször a geotechnikai tervezési beszámoló, vagy a padló- és pályaszerkezeti tervek és műleírások is tartalmazzák az adott talajtípusra legmegfelelőbb talajkezelt réteget. Ez a kedvező és költségkímélő megoldás azonban még további költségcsökkentést és hatékonyság növelést
tenne lehetővé abban az esetben, ha a tapasztalti úton, az eddigi gyakorlatnak megfelelő, vagy éppen ellenkezőleg a létező legminimálisabb
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műszaki tartalom helyett a konkrét feladatra és talajöszletre legalkalmasabb és legoptimálisabb kötőanyag adagolású talajkezelés készülne. Ehhez persze elengedtethetetlen, hogy időben elkezdődjön és
az egyéb tervezési feladatokkal párhuzamosan haladjon a talajkezelések technológiai tervezése is. Mivel a jól megtervezett és a hosszútávú
kedvező hatásokat is előre számszerűsíthető talajstabilizációk alkalmazásával jelentős mennyiségű alap-, és/vagy felsőbb réteget lehet megspórolni, aminek nem elhanyagolható a nemzetgazdasági hatása sem.
Ez nem csak a kevesebb nemes zúzott anyag, homokos kavics, beton
stb. felhasználásában mutatkozik meg, hanem nem utolsó sorban a
környezetterhelés mértékének csökkenésében, a szállítási mennyiségek, a károsanyag kibocsájtás csökkenésével, az utak, vasutak és a
lakosság forgalmi terhelésének csökkenésével.
Korunk által elvárt építési technológiákban a környezetvédelmi előnyöket és hatásokat az új „élettartam-tudomány” alkalmazásával, az építés, üzemeltetés, fenntartás- és végfelhasználási lehetőség (fenntartható újrafelhasználás) teljes értékelésével kell megadni,
melyben a talajjavítás, talaj-erősítés, a REMIX technológiák kiemelkedően jó hatékonyságot mutatnak. Az útépítés bontott anyagait e szerint
elsősorban az útépítésben kell (kellene) újrahasznosítani – melynek alkalmazása elkezdődött és a jövőben nagy szerepe lesz az inert és bontott anyagok újrahasználatában. Az újrahasználat nem jelent sem minőségcsökkenést, sem a garanciális időszak csökkenését. Az uniós direktívák alapján hamarosan várhatók a „zöld tenderek” megjelenése és
ezek alkalmazása hazánkban is, ezzel a REMIX technológiák alkalmazása várhatóan jelentősen terjedni fog.
Végezetül bízunk benne, hogy kiadványunk hozzájárul a helyszínen elvégezhető talajkezelések és a különböző REMIX technológiák
minőségének további javításához és szélesebb körben történő elterjesztéséhez.
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11. VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
11.1. Nemzeti Szabványok
Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei
MSZ EN 197-2
Cement. 2. rész: A megfelelőség értékelése
MSZ EN 459-1
Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,
követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZ EN 459-2
Építési mész. 2. rész: Vizsgálati módszerek
MSZ EN 459-3
Építési mész. 3. rész: A megfelelőség értékelése
MSZ EN 1997-1
Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok
MSZ EN 1997-2
Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész:
Geotechnikai vizsgálatok
MSZ EN 13282-1
Hirdraulikus útépítési kötőanyagok. 1. rész:
Nagy kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanya-gok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZ EN 13282-2
Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 2. rész: Szokásos kezdőszilárdságú hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZ EN 13282-3
Hidraulikus útépítési kötőanyagok. 3. rész: A
megfelelőség értékelése
MSZ EN 14227-15
Hidraulikus kötőanyagú keverékek. Előírások.
15. rész: Hidraulikus anyagokkal stabilizált talajok
MSZ 15032
Földmunkák és földművek fogalom meghatározásai
MSZ EN ISO 14688-1 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása
és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás
MSZ EN ISO 14688-2 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása
és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek
MSZ 14043-1―11
Talajmechanikai vizsgálatok
MSZ 2509-3
Útpályaszerkezetek
teherbíró-képességének
vizsgálata. Tárcsás vizsgálat
MSZ EN 13242
Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus
kötőanyagú anyagokhoz
MSZ EN 197-1
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MSZ EN 13286-47

MSZ EN 13286-2

MSZ 15846

Kötõanyag nélküli és hidraulikus kötõanyagú keverékek. 47. rész: Vizsgálati módszer a kaliforniai teherbírási (CBR-) érték, a közvetlen teherbírási index és a lineáris duzzadás meghatározására
Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek. 2. rész: Vizsgálati módszerek a laboratóriumi viszonyítási térfogatsűrűség és a víztartalom meg-határozására. Proctor-tömörítés
Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel

11.2. Útügyi Műszaki Előírások
e-UT 05.02.51
e-UT 06.02.11
e-UT 06.03.51
e-ÚT 06.03.52

e-UT 09.02.32
e-UT 09.02.11

Bontott útépítési anyagok újrahasználata és
hasznosítása. Általános feltételek.
Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai
Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások
Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások
Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel.
Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása

11.3. Egyéb előírások
• 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
• 4/2002 (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről
• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
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• 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
• 225/2015. (VII. 7.) Korm. rend. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
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