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A talajkezelésről általában 

• Alkalmazása: nagy felületű földmunkáknál 
(ipari padlók, parkolók), illetve vonalas 
létesítményeknél (út, vasút) 

• A talajkezelés a talajjavítás és a 
talajstabilizálás összefoglaló neve. 

 



A talajkezelések fajtái 

• Az alkalmazott kötőanyag típusa szerint: 

– Cementes talajstabilizációra elsősorban az iszap, 
iszapos homok, iszapos kavicsos talajok 
alkalmasak.  

– Meszes talajstabilizáció kötött talajokból 
készíthető. 

– Bitumenes talajstabilizációt az egyenletes 
szemeloszlású homoktalajokból készíthetünk, mint 
a finom- és durva homok, kavicsos homok  

 



A talajkezelések fajtái 

– 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 talajkezelések fajtái 

– 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  

 



A talajkezelések fajtái 



Cementes talajkezelés 

• Egy, vagy több rétegben is készíthető, ezt elsősorban az 
alkalmazott eszköz maximális marási mélysége, illetve a 
tömörítő eszköz tulajdonsága 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 cementek közül felhasználható minden CEM I-V 
közötti cement, amelynél a kötési idő kezdete 2,5 
óránál hosszabb. 



Cementes talajkezelés 

• A szükséges cementadagolást kg/m3-ben vagy tömegszázalékban kell 
megadni . 

• A cementek közül felhasználható minden CEM I-V közötti cement, 
amelynél a kötési idő kezdete 2,5 óránál hosszabb. 

• A cement hidraulikus kötőanyag. A talajkezelések készítéséhez 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. 

• A háromnapos korban mért tárcsás teherbírás-értékekről elmondható, 
hogy a teherbírások átlaga mint-egy a 3,5 szeresére nőtt már ez idő 
alatt is.  



Meszes talajkezelés 

• 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 talajstabilizáció készítésekor általában a mész és 
talaj között lejátszódó gyors folyamatok hatását használjuk ki, 
ami alapvetően háromféle:  

• ➢ oltódásakor kiszárítja a talajt,  

• ➢ megváltoztatja a talajra jellemző konzisztencia határokat,  

• ➢ megváltoztatja a talajok tömöríthetőségét. 

 



Meszes talajkezelés 

• 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.  



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 
morzsalék-kossá tevő hatást és a cement kötőanyag miatt 
gyorsabban kialakuló és erősebb hidraulikus kötést, mely kedvezőbb 
továbbépítési feltételeket tud teremteni. A két kötőanyag keveréke 
kétféle módon állítható elő és használható fel. 

• Az egyik leggyakoribb felhasználási forma a két kötőanyag külön-
külön gyártótól történő beszerzése és a munkahelyre való 
tartálykocsis kiszállítása. 

• A másik lehetőség, hogy a kétféle kötőanyagot a kötőanyag gyártója 
a telephelyén meghatározott arányban egy speciális keverő-
berendezés segítségével keveri össze és a már összekevert anyagot 
tölti a szállító járművekbe. (pl.: VIACALCO C50, DOROSOL C30, stb.) 



Pernye és 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, nagy-üzemi kísérlet, 
időszakos alkalmazás történt, rendszeres használatuk azonban nem terjedt 
el. 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.  



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.  



Vegyszeres talajkezelések 

• 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. 

• Kötött talajok víz hatására fellépő kellemetlen 
tulajdonságait szüntetheti meg pl.: a TerraZyme, 
Soil 2000, EMC2, Gemstone stb. nevű vegyszere. 

• Szemcsés, agyagmentes talajoknál alkalmazható 
pl.: a SoilTac nevű vegyszer 



A talajkezeléshez szükséges gépek 

• Vezérgépek (maró-keverő adapterek, önjáró 
gumikerekes maró-keverő gépek) 

 



A talajkezeléshez szükséges gépek 

• Por alakú kötőanyagot terítő gépek 

 



A talajkezeléshez szükséges gépek 

• Kiegészítő gépek (gréder, hengerek, vizes 
tartálykocsik, mész-, és cementszállító tartálykocsik) 

 



A talajkezelésekhez használhat 
kötőanyagok 

• Cement kötőanyag 

 
• 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 talajkezelésekhez használhat 
kötőanyagok 

• Mész kötőanyag 
 Oltatlan mész: 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,  

 Oltott mész: 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  

 



A talajkezelések tervezése 

• A talajkezelés tervezésekor meg kell határozni az 
elérni kívánt célt, elsősorban azt, hogy a rövid, 
vagy a hosszú távú előnyöket helyezzük előtérbe, 
valamint ki kell dolgozni a cél eléréséhez 
szükséges folyamatokat. A tervezési folyamat a 
helyszíni talajfeltárások eredményeként elvégzett 
geotechnikai laboratóriumi vizsgálatok 
(víztartalom, szemeloszlás, tömöríthetőség, 
szervesanyag-tartalom) alapján számításokból és 
a kivitelezési munkálatok időbeli és térbeli 
meghatározásából áll.  



A talajkezelések kivitelezése 

• Terület előkészítés 
 kezelendő felületetnek terv szerinti kialakításúnak kell lennie. Utólagos 

átprofilozásra nincs lehetőség, mivel az csak a kezelt réteg 
vastagságának változásával lenne elérhető  

• Kötőanyag elterítése 
 A kötőanyag kiszórása önjáró, vagy vontatott kötőanyag terítő 

berendezés alkalmazásával történik.  



A talajkezelések kivitelezése 

Terület előkészítés, kötőanyag elterítés 



A talajkezelések kivitelezése 

A réteg homogenizálása keveréssel 



A talajkezelések kivitelezése 

A réteg tömörítése, utókezelése 



A talajkezelések kivitelezése 

      „Előtte”            „Utána” 



Minőség-ellenőrzés 

• Kiszórt kötőanyag mennyisége 

 



Minőség-ellenőrzés 

• Adagolt vízmennyiség ellenőrzése, keverék 
homogenitása 

 



Minőség-ellenőrzés 

• Beépítés vastagság ellenőrzése mérővesszővel 

• Keresztirányú esés és pályaszint 

• Teherbírás mérések 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 


