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11..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
A Föld élőlényeinek lételeme a mozgás. Míg a növények helyben nőve, addig az állatok 

döntően helyváltoztató életmódot élnek. Az emberiség mozgásigénye az evolúcióval 
párhuzamosan nőtt, egyre távolabbi pontokat vett célba, az ismeretlen megismerése hajtja. 

Mindig megyünk valahova: hol megművelni az élelmet adó földeket, hol az iskolába 
tanulni, hol a pincébe bort inni, hol a királyhoz igazságot kérni, hol pedig a templomba 
letérdelni. A XVIII. század második felében Angliából kiinduló ipari forradalom hatására 
robbanásszerűen nőttek meg az utazási lehetőségeink, a járművek használatával több  
10000 km-t teszünk meg évente. 

Bár az autók, motorok és a vonatok egyre gyorsabbak, így hamarabb érünk oda a 
kiszemelt célunkhoz, azonban másik fontos tényező az útvonalak rövidítése, emiatt az 
infrastruktúra egyre sűrűbben szövi át hazánkat, Európát és az egész Földet. Az 
infrastrukturális beruházásokhoz hasonló ütemben épülnek a városok új részei, az ipar új 
telepei, csarnokai. A beruházások helyszíneit döntően olyan gazdasági és társadalmi mutatók 
jelölik ki, amelyek nincsenek tekintettel a beépítésre szánt terület talajadottságaival. 

Mindezek mellett az emberiség gyarapodása és a gyártási centralizációk miatt egyre 
nagyobb teherbírású szerkezeteket kell létrehozni. Ezek a megnövekedett követelmények 
pedig a szerkezetek alatti talajokkal szemben támasztott igényeket is megemelték. 

 
Jelenlegi szabályozásaink és alkalmazásaink szerint ezeket az emelt igényeket döntően a 

szemcsés talajok tudják kielégíteni, így az átmeneti vagy kötött településű talajrétegek 
felhasználása csak korlátozott. Számos esetben a helyi talaj tulajdonságai kizárják annak 
bármiféle felhasználhatóságát, így talajcserét végeznek. Sőt, bizonyos funkciókat már a 
szemcsés talajokból sem tudunk megoldani, így annak erősítése (georács), stabilizálása (Ckt) 
is szükséges lehet. 
A helyi településű átmeneti és kötött talajok alkalmazása manapság nemcsak teherbírási 
problémákat eredményezhet, de a drasztikusan rövidített kivitelezési idők miatti feszes 
ütemezést is felboríthatják. Ásványi összetételük és szemszerkezetük miatt az időjárás döntő 
hatással van tulajdonságaikra. Az optimálisnál szárazabb viszonyok sem kedvezőek, azonban 
víz hatására rohamosan csökken megmunkálhatóságuk, a teherbírásuk pedig gyakorlatilag 
zérussal lesz egyenlő. Így alkalmazásuk jelentős kockázatvállalással jár. 
A helyi anyagok kihagyása és idegen talajok, anyagok beszállítása és beépítése viszont 
nemcsak gazdasági kérdéseket, de környezetvédelmi, és nemzeti vagyont megőrző 
problémákat is felvet. Az idegen anyag kitermelésének helyszínén természeti károkat 
okozunk, az infrastrukturális és nagy területű ipari beruházásokhoz szükséges ezer és millió 
m3-es anyagmozgatások szállítása szintén jelentős környezeti terhelést eredményez. 

 
Ezek alapján úgy vélem, hogy a helyi talaj felhasználásának segítése nemcsak 

szorgalmazandó, hanem mérnöki és emberi kötelességünk. 
Ez a gondolat ösztönzött jelen értekezés elkészítésére; remélve, hogy a meszes stabilizálást 
elemző disszertációm szűk kerete is lehetővé teszi olyan ismeretek, összegyűjtött 
tapasztalatok, elméleti fejtegetések közlését, melyek hasznosak lehetnek az építőmérnökök 
számára, és így lépcsőfokot jelentenek a továbblépéshez. 
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11..11  AA  KKUUTTAATTÁÁSS  CCÉÉLLJJAA  
A meszes talajstabilizálás az átmeneti és a kötött talajok tulajdonságait néhány százalék 

mész hozzáadásával jelentősen javítja. A módszer megpróbálja a „Bevezetés”-ben említett 
problémákat orvosolni, ezeket a talajok bedolgozhatóvá, jó teherbíróvá tenni. 

A meszes talajstabilizálás több évtizede sikeresen használt eljárás az USA-ban és Nyugat-
Európában. Az USA-ban jelenleg is több millió m3 talajt stabilizálnak évente, ahol a 
kivitelezők és a tervezők munkáját nagyban segíti a National Lime Association (NLA). A 
szervezet kutatásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, eredmények kiértékelésével törekszik 
arra, hogy a módszert minél jobban elterjesszék, a stabilizációk tervezését segítsék. A külföldi 
stabilizációk döntő többsége tervezettként épül meg, ahol a tervezők számolnak a stabilizált 
réteg megnövekedett teherbírásával, így az ágyazati és pályaszerkezeti vagy ipari padló 
méreteit hatékonyan tudják csökkenteni. Mivel a stabilizáció már a tervekben szerepel, ezért 
az a beruházás költségvetés készítésébe is bekerül. 

A hazai gyakorlatban a meszes talajstabilizáció háttérbe szorult. Az 1900-as évek közepén 
a gépek teljesítmény-korlátja hátráltatta a próbálkozásokat, majd évtizedekre szinte teljesen 
eltűnt a mérnöki látószögből. A Carmeuse Hungary Mészgyártó Kft. ösztönzésére az elmúlt 
évtizedben újra találkozni meszes talajstabilizálással, azonban az alkalmazása többnyire a 
kötött talajok szárítására szorítkozik. A stabilizációk előre nem tervezettek, általában a 
kivitelezés közben jelentkező problémák orvoslására használják, ezért a stabilizációk előnyét 
műszaki szempontból nem használják ki, költségei döntően többletköltségként adódnak. 

Hibáztatni a tervezőket, beruházókat sem szabad, hiszen a módszer hazánkban valóban 
nem bír megfelelő ismertséggel, presztízzsel. A hazai szakirodalomban fellelhető művek is 
inkább csak megemlítik, bemutatják a módszer főbb lépésit, hatásait, de megfelelő 
mennyiségű kísérleti eredményeket, konkrét javaslatokat, receptúrákat nem adnak. 

Ezeket a problémákat feloldva úgy gondolom, mindenképpen hasznos lenne a meszes 
talajstabilizációt szorgalmazni, hiszen Magyarország földtani adottságai ehhez megfelelőek  
-az ország területének több mint felén hasznosítható lenne-, ráadásul az ország mészkőben 
gazdag, mészgyártása jelentős. 

A hazai adottságok, és az elmúlt évek autópálya építéseiben fiatal szakértőként való 
részvételem is arra sarkallt, hogy a módszert minél előbb meghonosítsam, széles körű 
alkalmazását elősegítsem. Laboratóriumi vizsgálataimmal, valamint a helyszíni mérések 
begyűjtésével és feldolgozásával minél több használható eredményt szerettem volna 
bemutatni, ami megfelelő biztonságot ad a kollégáknak a módszer alkalmazásához, annak 
tervezéséhez. 
A laboratóriumi vizsgálatok összeállítása során fontos cél volt, hogy a szakmában felmerülő 
kérdésekre válaszokat tudjak adni. Az elért eredményekkel mind a tervező, mind a kivitelező, 
mind pedig az előírásokat készítő kollégák számára hasznos tanácsokat, irányelveket, 
receptúrákat tudjak szolgáltatni. 

Célom, hogy a kutatási eredményeimmel a meszes talajstabilizáció minden előnyét 
bemutatva felhívjam a figyelmet arra, hogy jelenleg a módszer hasznosságának csupán 
nagyon kis százalékát használjuk ki. Az építőiparban előre tervezett, átgondolt és megfelelő 
minőségben kivitelezett meszes talajstabilizációk készüljenek; e természetbarát, gazdaságos, 
műszakilag is kiváló módszer méltó megítélésben részesüljön és ne maradjon csupán egy 
végső, „tűzoltó módszer”, ami csak elázott földművek szárítására használható.
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22..  MMEESSZZEESS  TTAALLAAJJSSTTAABBIILLIIZZÁÁLLÁÁSS  
A talajok tulajdonságainak megjavítására az elmúlt évezredek és évszázadok során több 

gyakorlati és elméleti megoldás látott napvilágot. Ahhoz, hogy ebben a -mára már külön 
tudományággá fejlődött- rendszerben el tudjuk helyezni a meszes talajstabilizációt, mutatom 
be az 1. ábrát, amely a szemcseátmérő függvényében sorolja be a különböző módszereket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11..  áábbrraa  KKüüllöönnbböözzőő  ttaallaajjjjaavvííttáássii  mmóóddsszzeerreekk  aa  sszzeemmccsseeááttmméérrőő  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  [[8822]] 

A meszes talajstabilizáció az adalékanyagos keverékek csoportjába tartozó talajjavító 
módszer. Ennek lényege, hogy valamilyen anyag (mész, cement, bitumen, erőműi pernye, 
talaj, kémiai vegyületek stb.) hozzáadásával javítjuk a talaj tulajdonságait. A tulajdonságok 
megváltozásának hátterében döntően kémiai reakciók állnak, ezért az adalékanyagos 
keverékek előállításánál a javítani kívánt talaj tömegéhez képest elenyésző mennyiségű  
(1-10%) adalékanyagot kell csak hozzákeverni. Kivételt képezhet a pernye, és a mechanikai 
stabilizációnál a talaj, ahol a mechanikai hatások a mérvadók, így a hozzáadott mennyiség is 
jelentősebb. 

A meszes talajstabilizálást általában nagy felületű vonalas (út, vasút, repülőgép leszálló 
pálya, töltés stb.) vagy ipari létesítményeknél (csarnok padlók, parkolók, rakodó és tároló 
területek stb.) alkalmazzák. A stabilizált réteg építése történhet helyszínen vagy telepen kevert 
anyagból, azonban a talajt általában nem mozgatják, hanem természetes településű helyén 
dolgozzák be és képeznek belőle megfelelő teherbírású réteget. 

A stabilizációt követően a stabilizált rétegre ágyazati rétegek, majd burkolati rétegek 
kerülnek, így épül fel egy út, kifutópálya vagy csarnok ipari padló teljes rétegrendje. Azonban 
kisebb forgalmú közutaknál, erdészeti utaknál találkozhatunk olyan alkalmazással is, ahol a 
stabilizált réteg egyben a burkolat szerepét is ellátja. 
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22..11  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTII  ÁÁTTTTEEKKIINNTTÉÉSS  
A mész útépítési célokra való felhasználásáról már több ezer éves utak is hírt adnak. Az 

egyik legkorábban épült, dokumentált ilyen út volt a Capuába vezető Via Appia, amit Kr. e. 
312-ben Appius Cladius Caesius cenzorsága alatt kezdtek el építeni. Itt a meszet habarcsként 
alkalmazták a kövek összekötésére. 

A meszes talajstabilizáció területén elért első eredmények az USA-ban voltak az  
1900-as évek elején, azonban igazán nagy teret az ’50-es ’60-as évektől hódított magának, 
amikor USA-szerte mindenhol mésszel stabilizált talajokon épültek az utak és a repterek. Az 
Államokban mai napig az egyik legelterjedtebb talajjavítási mód, évente több millió m3 talajt 
stabilizálnak mésszel. 

A XX. században, az 1930-as évek táján, a talajstabilizálás fontos tényezője lett az 
úttervezésnek Európában [38]. Ezt a trendet hazánkban is követni kívánták, így az 1950-es 
évektől nálunk is megjelentek a talajstabilizációval foglalkozó publikációk. Az első ilyen mű, 
amit sikerült fellelnem, Kézdi Árpád: Cementtalaj utak vizsgálata és méretezése, 1951-ből. 
Ezt további jeles szerzők művei követtek: Gáspár László, Pankotai – Herpay szerzőpáros, 
Boromissza Tibor, Ács Péter, Nagyváti Béla és még sokan mások. Kézdi Árpádnak 1967-ben 
összefoglaló műve is megjelent több nyelven, „Stabilizált földutak” címmel. Ezt követően 
c.ca. 10 éves szünetet követően került elő ismét a téma Biczók Ernő és Lazányi István 
vezetésével, akik a mezőgazdasági utak stabilizációját vizsgálták a Műegyetemen. A hazai 
szakemberek témában való jártasságát és elismertségét mutatja, hogy a ’70-es ’80-as években 
több afrikai országban is az ő helyszíni irányításukkal készültek stabilizált utak. 

A hazai publikációk döntő többsége a cementes, a bitumenes és a vegyszeres 
talajstabilizációkkal foglalkozik. A meszes stabilizációknál általában csak az ismert hatásokat 
és a kémiai hátteret mutatják be, azonban voltak művek, ahol már akkor konkrét 
vastagságokat javasolnak védőrétegként, útpálya-szerkezeti rétegként való alkalmazásra [87]. 
A külföldi publikációkra is igaz az, hogy döntően a kémiai folyamatokat elemzik és kevés a 
geotechnikai vizsgálatokat, vagy esetleg a két témakört együtt is elemző mű. Ezeken felül 
számtalan kivitelezői tanács, manuálé, előírás és esettanulmány lelhető még fel. 

Az országban jelenleg -tudomásom szerint- meszes talajstabilizációval a BME 
Geotechnikai Tanszéken folyó kutatások mellett a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetében (továbbiakban Eldőfeltárási 
Tanszék) foglalkoznak, Dr. Kosztka Miklós vezetésével. A két egyetem szoros kapcsolatot 
alakított ki a témában, aminek keretén belül közös kutatási projektet valósítottunk meg 2007-
ben, valamint több diploma és TDK munka is született. A kutatások hazai eredményességét 
segíti még a TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. és a hazai stabilizációk 
jelentős részét készítő Inreco Kft. is. 
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22..22  AA  MMÉÉSSZZ  
A kalcium (Ca) a földkéreg felépítésében 3.63 %-ban vesz részt és ezzel a vas és az 

alumínium után életterünk harmadik leggyakoribb eleme. Neve a latin calx, calcis szóból 
származik, jelentése: MÉSZ(KŐ). 

A mészkő anyagának eredeti forrása a magmás kőzetek ásványaiból származó kalcium ion 
(Ca2+), és a vulkáni működés során a légkörbe kerülő szén-dioxid (CO2). A mészkő 
jellemzően egyásványos kőzet, aminek legalább 90%-a CaCO3, azaz kalcit vagy aragonit 
[75]. A tiszta mészkő színe fehér, különböző szennyező anyagok miatt azonban megtalálható 
fekete, szürke, sárga, vörös vagy barna színű változata is. Több mint 700 féle kalcium ásvány 
ismert, sokféle kristályosodási formában. Vegyületei nem mérgezőek és nem 
környezetkárosítók. 

A mészkövet magas hőfokon kiégetik, ahol a CO2 távozása után égetett meszet (CaO) 
kapnak termékül. A CaO közvetlenül kerül felhasználásra (acélgyártás, talajstabilizálás), az 
építőipari felhasználása porrá oltott kalcium-hidroxidként (Ca(OH)2) vagy mésztejként 
történik; habarcsok, festékek alapanyagául szolgál. 

A hazai meszes talajstabilizálás során általában égetett meszet alkalmazunk, az USA-ban 
döntően kalcium-hidroxiddal dolgoznak, de több helyen elterjedt a mésztej (lime-slurry) 
alkalmazása is. 

A korábbi mészgyártás technológiai fejletlensége miatt a stabilizációknál felhasznált mész 
minőségi ellenőrzését előírták [92], azonban ma már olyan kiváló minőségű mész előállítását 
garantálják a gyártók, hogy ez nem szükséges. Ennek bemutatására a 10. mellékletben 
csatoltam a Carmeuse Hungary Kft. mészgyárából kikerülő termékre vonatkozó minőségi 
követelményeket. 

Kutatási eredményeim és a szakirodalmi adatok [pl.: 87, 46] alapján a talajok 
stabilizálására őrölt, égetett meszet javaslok használni, mivel mészhidrát alkalmazása során 
c.ca. kétszer akkora mennyiség szükséges, és a stabilizáció pozitív hatásai is lassabban 
indulnak be. 

22..33  AA  SSTTAABBIILLIIZZÁÁCCIIÓÓ  SSOORRÁÁNN  LLEEJJÁÁTTSSZZÓÓDDÓÓ  FFOOLLYYAAMMAATTOOKK  
A mész a talajok tulajdonságainak javítását kémiai reakciókon keresztül éri el. A kémiai 

reakciók a mész és a talaj összekeverésekor indulnak be, és akár évtizedekig elhúzódhatnak. 
A meszes talajstabilizáció során lejátszódó kémiai reakciók az alábbiak: 

♦ mész oltódása-víztartalom csökkenés; 
♦ kationcsere-koaguláció; 
♦ puccolán reakció-cementáció; 
♦ karbonátosodás-mészkő képződés. 

Mész oltódása, víztartalom csökkenés 
A mész és a talaj összekeverésekor a mész reakcióba lép a talajban található nedvességgel, 
esetleg a keverés során hozzáadott vízzel. Az oltódás során a mész vizet von el a rendszerből, 
egyrészt az oltódáshoz szükséges vízmennyiség, valamint az oltódási folyamat során 
keletkező hőmennyiség párologtató hatása miatt. Őrölt, égetett mész használatakor az 
oltódáshoz szükséges vízmennyiség, valamint a felszabaduló hőmennyiség miatt is több víz 
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távozik a rendszerből, mint mészhidrát alkalmazásakor. Mésztej használatakor vízbevitel 
történik. 
 
Kationcsere, koaguláció 
Az oltott mészből a kalcium ionok (Ca2+) diffúzió útján jutnak az agyagszemcsék éleihez, 
ahol felgyűlnek [73]. Ezt követően kicserélődik az agyag felszínén található gyengébb 
potenciálú Na+, K+, esetleg Mg2+ ionokra, és adszorbeálódik az agyag szemcsék felületén 
[16]. Az agyag felszínén kialakuló kalcium ion koncentráció hatására csökken az agyag 
felszínéhez kötődő vízburok [43] (2. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22..  áábbrraa  KKaallcciiuumm  iioonnookk  aaddsszzoorrbbeeáállóóddáássaa  [[4433]] 

A kationcsere hatására az agyag negatív töltésű felszínéhez kapcsolódó kalcium ionok pozitív 
töltése miatt több agyagszemcse kapcsolódik össze, az agyagszemcsék koagulálnak [77; 
Szendefy, 2008]. 
Számos kutató bebizonyította, hogy a talajhoz kevert mész hatására megnövekedett kalcium 
ion koncentráció miatt, az eredetileg kalciumos talajok is reagálnak, talajfizikai jellemzőiket 
változtatják [14; 16; Szendefy 2007]. 
 
Puccolán reakció, cementáció 
A talajba kerülő Ca(OH)2 hatására a talaj pH értéke erősen megnő, aminek eredményeként az 
agyagásványokból a szilícium kioldódik. Ezen felül a kristályos és amorf talajásványokban 
(agyagásvány, földpát, kvarc, csillám) további szabad alumínium és szilícium található a 
talajban. Ezekből kalcium-szilikát hidrátok és kalcium-aluminát hidrátok képződnek, amik az 
idő múlásával megszilárdulnak és a talajszemcséket cementálva ragasztják össze (3. ábra). Ezt 
nevezzük puccolán (puzzolan) reakciónak, amit már több tudós is kimutatott [17; 43]. 
A szakirodalom szerint a puccolán reakció több évig is eltarthat. Az USA-ban egy 
stabilizációnál 16 év elteltével is még mérhetőek voltak a folyamatok [45]. 
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33..  áábbrraa  PPuuccccoolláánn  rreeaakkcciióó  tteerrmméékkeekkéénntt  öösssszzeecceemmeennttáállóóddootttt  aaggyyaaggsszzeemmccsséékk  [[6655]]  

Karbonátosodás, mészkő képződés 
A talajban megoltódott mész (Ca(OH)2) a levegőben található szén-dioxid (CO2) hatására 
karbonátosodik és kalcium-karbonát (CaCO3), azaz mészkő alakul ki belőle [25; 17; 
Szendefy, 2008]. A mészkőszemcsék a talajban önálló szemcsékként jelennek meg [Szendefy; 
2008]. A talajstabilizálás során tapasztalt pozitív változások a karbonátosodástól függetlenül 
lejátszódnak [14; 16]. A mészkőszemcsék az alacsony szilárdságuk miatt inkább káros 
hatással vannak a szilárdság javulásra [30; 28; 79]. 
 
 

22..44  MMEESSZZEESS  TTAALLAAJJSSTTAABBIILLIIZZÁÁCCIIÓÓ  KKIIVVIITTEELLEEZZÉÉSSEE  
  

Mész kiszórása: A meszes 
talajstabilizációk során először kialakítják 
a stabilizálni kívánt felületet, amire egy 
adagolófejes szórógép szórja ki az előre 
meghatározott mész mennyiséget. Ez a 
stabilizáció mélységétől és az alkalmazott 
mészmennyiségtől függően 8-60 kg/m2 
között változhat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. kép Mészszóró gép 
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Keverés: A kiszórást a mész és a talaj 

összekeverése követi. A korábbi ajánlások 
szerint ez mezőgazdasági boronával, 
talajmaróval is elvégezhető, azonban a 
minőségi stabilizációk készítése érdekében 
a korszerű remix gépek alkalmazását 
támogatom. A korszerű remix gépek 
használta mellett több érv is 
felsorakoztatható: 

♦ a talajt apróbb rögökre tudja 
feldarálni; 

♦ keverés közben tudja a talajhoz 
a meszet adagolni, így az előírt 
mennyiség még pontosabban 
adagolható, valamint 
munkavédelmi szempontból is 
kedvezőbb ez a módszer; 

♦ a talaj és a mész elkeverése 
közel homogén lesz; 

♦ a remix gép a keverés során 
tudja hozzáadni az esetlegesen 
szükséges vízmennyiséget, így 
homogénebb keveréket 
eredményez. 

 
 

Tömörítés: A mésszel összekevert 
talajt tömörítik. A tömörítéshez 
juhlábhengert, vibrohengert szokás 
alkalmazni, az előírt tömörség eléréséhez 
több hengerjárat is szükséges. Ezeket 
követően a stabilizációt a pontos 
magasságra lehet visszaszedni, 
amennyiben ez szükséges. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. kép Talaj és mész keverése korszerű remix 

géppel, víz hozzáadásával 

 
3. kép Talaj és mész keverése korszerű remix 

géppel, mész hozzáadásával 
 

 
4. kép Stabilizáció tömörítése juhlábhengerrel 
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22..55  AA  MMEESSZZEESS  TTAALLAAJJKKEEZZEELLÉÉSSHHEEZZ  KKAAPPCCSSOOLLÓÓDDÓÓ  HHAAZZAAII  SSZZAABBVVÁÁNNYYII  HHÁÁTTTTÉÉRR  
A meszes talajstabilizációk hazai elterjedésének egyik gátja, hogy a tervezők nem ismerik 

eléggé a talajstabilizációkban rejlő lehetőségeket és nem is áll rendelkezésükre ebben a 
témakörben megfelelően kidolgozott szabványi előírás. 

Ezért ebben a fejezetben összegyűjtöttem a témához kapcsolódó, korábban és jelenleg 
érvényben lévő előírásokat, szabályozásokat. Tartalmuk rövid összefoglalását is 
megpróbálom leírni, valamint kitérni arra, hogy az egymást felváltó előírásokba milyen 
újdonságok vagy módosítások kerültek.  

 
Korábban a meszes talajkezelések tervezésével és kivitelezésével az alábbi műszaki 

előírások foglalkoztak: 
• ME-07-3209:1994, amit később átkereszteltek ÚT 2-3.206:1994 

„Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegek. 
Követelmények”-re. 

• MSZ-07-3703:1991, ami a későbbiekben ÚT 2-3.207:1991 „Útpályaszerkezetek 
hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Tervezési előírások” 
néven szerepelt. 

Ezek mellett a tervezéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat az MSZ 14043 
szabványsorozat szabályozta. A kivitelezés ellenőrzése során korábban is a tömörség és 
teherbírás mérés volt előírva. Ezek elvégzésére a jelenleg is érvényben lévő szabályozások 
voltak érvényesek. 

Miközben a laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokra vonatkozó előírások nem változtak,  
a korábbi két műszaki leírást 2003. 01. 01-től az alábbiak váltották fel: 

• ÚT 2-3.206:2003 „Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag 
nélküli alaprétegek. Követelmények.” 

• ÚT 2-3.207:2003 „Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag 
nélküli alaprétegei. Tervezési előírások.” 

A „Tervezési előírások” fejezet a meszet már mint inert anyagot említi, ami nem feltétlenül 
sorolható a hidraulikus kötőanyagok közé, de ettől függetlenül, gyakorlatilag azokkal egy 
kalap alatt tárgyalja azt. A hidraulikus kötőanyaggal stabilizált rétegek minősítését a 
nyomószilárdsági értékek alapján végzi. 
Mivel ezek a szabványok sem foglalkoztak a meszes talajjavítással külön, ezért alkalmazásuk 
nehézkes volt. Néhány mérnök ezek hiányában az út-pályaszerkezeti alaprétegek anyagára 
vonatkozó előírásokat követelte meg. 

A 2003-as előírásokat 2007.07.01-én újabb változatok váltották le változatlan névvel, 
amik a meszes talajstabilizációkra vonatkozóan újabb információkat nem tartalmaztak: 

• ÚT 2-3.206:2007 „Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag 
nélküli alaprétegek. Követelmények.” 

• ÚT 2-3.207:2007 „Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag 
nélküli alaprétegei. Tervezési előírások.” 
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A 2007-ben született új rendelkezések megfelelnek az MSZ EN 14277-1-MSZ EN 14227-5 
„Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú keverékek” európai szabványok előírásainak 
és azok Nemzeti Alkalmazási Dokumentumainak tekinthetők. 
Az ÚT 2-3-206:2007 és ÚT 2-3-207:2007 csak az útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyagú alaprétegeivel foglalkozik (ide sorolva a stabilizált védőréteget is), de 
nem foglalkozik a földmunkát (altalaj, töltéstest, tükörszint) alkotó talajok – sok esetben 
kötött talajok - stabilizációival. Erre vonatkozóan az ÚT 2-207:2007 5.2 pontja azt írja, hogy 
a kötött talajok stabilizálásának követelményeit az MSZ EN 14227-10, -11, -13, -14 
szabványok megjelenése után kell majd megfogalmazni. Ennek ellenére az ÚT 2-207:2007 
megad két táblázatot (1. és 2. táblázat) a stabilizálásra alkalmas kötött és szemcsés talajokra, 
valamint a szemcsés adalékanyagokra vonatkozóan, amelyek a meszes talajstabilizációnál 
véleményem szerint nem vehetők figyelembe. 

11..  ttáábblláázzaatt  SSttaabbiilliizzáállhhaattóó  kkööttöötttt  ttaallaajjookk  kköövveetteellmméénnyyeeii  [[110099]]  

 
22..  ttáábblláázzaatt  SSttaabbiilliizzáállhhaattóó  ttaallaajjookk  ééss  sszzeemmccssééss  aaddaalléékkaannyyaaggookk  áállttaalláánnooss  kköövveetteellmméénnyyeeii  [[110099]]  

 
A „Mésszel kezelt talajok”-ra vonatkozó szabvány MSZ EN 14227-11:2006 címmel jelent 
meg. A szabványban definiálásra került a meszes talaj kezelések megnevezése, úgymint: 

• mésszel kezelt talaj: a talajhoz mész hozzáadásával képzett keverék azzal a céllal, 
hogy az a tervezett feladatnak megfeleljen, 

• mésszel javított talaj: mésszel kezelt talajkeverék, amely azonnal megjavítja a 
teljesítőképességet, például a nedvességtartalom csökkentésével és/vagy a 
teherbíró képesség növelésével és/vagy a képlékenység mérésélésével, hogy a talaj 
képes legyen a következők közül egy vagy több feltételt kielégíteni: alkalmasság a 
hagyományos földmunkagépekkel való kezelésre; alkalmasság a kielégítő 
tömöríthetőségre rétegenként; alkalmasság a forgalom elviselésére és a következő 
réteg számára munkaterület szolgáltatása; a talaj előkészítése a rá következő 
kezeléshez salakkal, pernyével, cementtel, hidraulikus útépítési kötőanyagokkal 
vagy más termékekkel, 

• mésszel stabililzált talaj: mésszel kezelt talajkeverék, amelynek általában közepes 
vagy hosszabb idő után lényegesen javul a mechanikai teljesítőképessége és 
stabilitása, különösen a vízállósága és a fagyállósága. 
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Itt jegyzem meg, hogy dolgozatomban a szóismétlések és könnyebb megfogalmazások miatt 
mindhárom fogalmat használom, azonban a dolgozatban minden esetben csak a „mésszel 
stabilizált talaj” eljárásról beszélek! 
 
Az MSZ EN 14227-11:2006 (3. táblázat) a 2007-ben megjelent Útügyi Műszaki Előírásban 
olvashatókkal szemben (1-2. táblázat) a talajok mésszel való stabilizálásánál nem határoz meg 
felső határt a plasztikus indexre, a pH értékre és a szervesanyag tartalomra vonatkozóan. A 
stabilizálásra alkalmas talajokat az alábbi módon definiálja: 
 

33..  ttáábblláázzaatt  SSzzeemmeelloosszzlláássii  ééss  kkéépplléékkeennyyssééggii  úúttmmuuttaattóó  ttaallaajjookk  mmeesszzeess  ssttaabbiilliizzáálláássááhhoozz  [[110055]]  
 
Az MSZ EN 14227-11:2006 a 3. táblázatban bemutatott előírásaival összességében 
egyetértek, azonban a finomszemcse tartalmat alacsonyabb értékben (0.02 mm kisebb 
szemcsék min. 10 %-ban) javasolom alkalmazni, ahogy azt az 4. ábrán piros vonallal is 
meghatároztam. 
 
Bár az MSZ EN 14227-11:2006 megfelelő kategorizálási rendszert épít fel a stabilizációk 
minősítéséhez, azonban az útügyi műszaki előírás ezeket a kategóriákat nem tartalmazza, így 
alkalmazhatóságuk nehézkes. A szabvány nagy előnyének tartom, hogy a teherbírás 
minősítést, a nyomószilárdság mellett a CBR értékekre is meghatározta. Azonban úgy 
gondolom, hogy a megadott CBR kategóriáknál a meszes talajstabilizációk jóval magasabb 
értékeket szolgáltatnak, így a kategóriák átgondolását javasolnám. 

 
A laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokra vonatkozó előírások mindeközben nem 

változtak, még a kezdetiek maradtak érvényben. A követelmények ellenőrzéséhez és a 
keverékek laboratóriumi tervezéséhez az MSZ EN 13286 szabványcsalád vizsgálati 
módszereit kell használni. 

Az ÚT 2-1.222:2007 útügyi műszaki előírás a földművel szembeni követelményeket 
megfelelő módon részletezi, de az adott feladat megoldásához szükséges technológiai, 
laboratóriumi előtervezéssel nem foglalkozik részletesen (kötőanyagtípus kiválasztása, 
optimális kötőanyag-tartalom, víztartalom, beépítési, marási vastagság megadása). 
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33..  AA  VVIIZZSSGGÁÁLLTT  TTAALLAAJJOOKK  ÉÉSS  AAZZ  AALLKKAALLMMAAZZOOTTTT  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTII  MMÓÓDDSSZZEERREEKK  
Kutatási munkám során a szakirodalomban fellelhető talajok vizsgálati eredményeinek 

felhasználásán túl 2003. őszétől 2008. őszéig 28 különböző talajt vizsgáltam meg a BME 
Geotechnikai Tanszékének Laboratóriumában. Döntő többségük 2006-2008 között került 
mérésre (14 db) a Carmeuse Hungary Kft.-vel kötött kutatási szerződés keretén belül. 

A megvizsgálni kívánt talajoknál törekedtem arra, hogy azok az ország különböző 
pontjairól származzanak, így ne csak jellemzőikben, de származási helyükben is sokfélék 
legyenek. A talajtípusok kiválasztásánál szerepet játszott az is, hogy ne csak a szakirodalom 
szerint alkalmasnak vélt talajokat vizsgáljam, hanem megpróbáljam a határokat kitolni vagy 
szűkíteni. Így került a laboratórium asztalára a Salgótarjánból származó kövér agyagtól 
(Ip=69.2%), a komáromi agyagos, iszapos kavicson át az adonyi löszig sokféle talaj. A 
laboratóriumban vizsgált minták származási helyeit mutatják az ország térképen látható piros 
karikák (5. ábra). Az vizsgált talajok plasztikus indexét és szemeloszlás görbéi alapján a 
frakciók mennyiségét az 1. függelék táblázatában foglaltam össze. 

A különböző talajokkal végzett kísérleteknek köszönhetően a meszes talajstabilizáció 
készítésére alkalmas talajok körét a korábban javasoltakhoz képest sikerült kiszélesítenem (4. 
ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44..  áábbrraa  SSzzeemmeelloosszzlláássii  ttaarrttoommáánnyyookk  mméésssszzeell  vvaallóó  ssttaabbiilliizzáállááss  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  vvaallóó  lleehhaattáárroolláássaa  

[[3377;;  SSzzeennddeeffyy,,  22000088]]  
 
Az évek során többfajta laboratóriumi vizsgálattal is próbálkoztam a meszes 

talajstabilizáció hatásainak elemzésére, azonban ezek közül számosat alkalmatlannak, esetleg 
eredménytelennek tartottam. A disszertációmban csak azokkal foglalkoztam részletesen, 
amelyeket alkalmasnak tartok a valóság modellezésére, és a stabilizáció során tapasztalt 
változások eredményei alátámasztható összefüggéseket eredményeztek. A vizsgálatok között 
döntően geotechnikai mérések szerepelnek, azonban a stabilizáció jelentős kémiai háttere 
miatt a BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékén is végeztem méréseket. 
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A disszertációban bemutatott vizsgálatok: 
1. Konzisztencia határok. 
2. Szemeloszlás vizsgálat. 
3. Proctor vizsgálat. 
4. Lineáris zsugorodás és duzzadás vizsgálat. 
5. Triaxiális nyomókísérlet. 
6. California Bearing Ratio (CBR) vizsgálat. 
7. Fagyasztási és tartóssági ciklusok. 
8. Röntgen diffrakciós mérés. 
9. Derivatográfos vizsgálat. 
10. pH mérés. 

 
A laboratóriumi eredmények realitása és a hazánkban készített meszes talajstabilizációk 
értékelése érdekében megpróbáltam minél több helyszíni mérésen részt venni, vagy a 
helyszíni mérési eredményeket megszerezni. Ezeknek a helyeit a térképen kék karikákkal 
jelöltem (5. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55..  áábbrraa  LLaabboorraattóórriiuummii  mmiinnttáákk  bbeesszzeerrzzééssii  hheellyyeeii  ((ppiirrooss))  ééss  hheellyysszzíínnii  tteehheerrbbíírrááss  mméérréésseekk  hheellyysszzíínneeii  ((kkéékk))  
 
A kezelések során 2-4-6% vagy 3-6% mészadagolást alkalmaztam a mészadagolás 

optimalizálásának vizsgálatára, ahol a százalékok a kiszárított talaj súlyszázalékában 
értendők. A keverékek elkészítéséhez a kezeletlen talajt minden esetben, levegőn tárolva és 
szellőztetve légszáraz állapotra szárítottam ki, majd ezt követően kevertem bele a szükséges 
mész mennyiséget. 
A meghatározott víztartalom eléréséhez szükséges vizet már a keverékhez adtam és a 
homogenizálás érdekében 15 percen keresztül kevertem. A bekevert talajt lefedve 45 percig 
állni hagytam, majd újbóli átkeverést követően tömörítettem be a kívánt tömörségre és 
eszközbe. 

A stabilizáció időbeli lefolyásának vizsgálata céljából a mintákat különböző időpontokban 
vizsgáltam, ezek között szerepelt 1 órás, 1 napos, 3 napos, 7 napos, 10 napos, 14 napos, 28 
napos és 31 napos is. A mintákat a pihentetési időszakban párazáró csomagolásban tároltam. 
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44..  AA  TTAALLAAJJ  SSZZEERRKKEEZZEETTÉÉNNEEKK  MMEEGGVVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA  
A disszertációmban a talajszerkezet alatt nem kizárólag a talajszemcsék diszperz 

rendszerben való helyzetét, a pórusok mennyiségét és elhelyezkedését értem. Azt egy tágabb 
értelemben használva alkalmazom, mert a mészkezelés esetén, a talajszerkezetre döntő 
hatással van a talajt felépítő szemcsék és azok kapcsolata. 

A meszes talajstabilizáció alappillére az a talajszerkezet változás, ami már a talaj és a 
mész összekeverését követő percekben is megmutatkozik. Ez a változás a talaj morzsalékossá 
válásában nyilvánul meg, ami a kezeletlen kötött talajoknál tapasztalható agyagrögösödés, 
szappanos tapintás eltűnését okozza, és egy homoklisztszerű talaj érzetét keltő anyagot 
eredményez. Ennek köszönhetően a kezelt talaj könnyen megmunkálhatóvá, bedolgozhatóvá 
és tömöríthetővé válik. 

44..11  PPLLAASSZZTTIICCIITTÁÁSS  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA  

Számos kutató kimutatta, hogy a talajok plasztikus indexe már egész kis mennyiségű mész 
hozzáadásának hatására is lecsökken [81; 32; 13; 37; 56]. A plasztikus index csökkenését a 
folyási határ kis mértékű csökkenésével és a plasztikus határ drasztikus emelkedésével 
magyarázták. 

A mész konzisztencia határokra gyakorolt hatásának vizsgálata céljából feldolgoztam a 
korábbi szakirodalmakban található mérési eredményeket, valamint a laboratóriumunkban 
számos talajt megvizsgáltam. Mivel azt tapasztaltam, hogy a mész és a talaj között csak 
szoros kontaktus létrejöttekor indulnak el a kémiai folyamatok, ezért a laboratóriumi 
vizsgálatokhoz előkészített mintákat, a keverést követően triaxiális hengerekbe tömörítettem. 
A minták egy részénél vizsgáltam a hatások időbeli folyamatát is, ezért 1 naposan, 1 hetesen 
és 1 hónaposan is meghatároztam a plasztikus indexet. 

A talajok és a stabilizációk folyáshatár vizsgálatát Casagrande-féle készülékkel végeztem. 
A vizsgálatnál a folyási határ (wl) azt a víztartalmat jelenti, ahol a csészébe bekészített 
talajban húzott, szabványos árok 25 ütésre 10 mm hosszon összefolyik. 
A 31 napos minták vizsgálati eredményeit összegeztem a 6. ábrán. 

A grafikon szerint a folyási határ a kezdeti értéktől függetlenül a wl=35-45% közötti 
zónába tart. Megfigyelhető, hogy a magas folyási határ értékek drasztikusan csökkenek, a 
zónához közeli értékek gyakorlatilag stagnálnak, míg az alacsony folyási határok esetében 
egy kis mértékű emelkedés volt tapasztalható. 
A 6. ábrán látható görbéken megfigyelhető az úgynevezett „túlmeszezés” hatása. Ez akkor 
jelentkezik, amikor a mész további adagolásával már nem lehet változásokat elérni, sőt azok 
esetleg negatív irányt ölthetnek. 
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66..  áábbrraa  FFoollyyáássii  hhaattáárr  vváállttoozzáássaa  aa  mméésszz  aaddaaggoollááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  

A plasztikus határhoz tartozó víztartalom (wp) meghatározására sodrási kísérletet 
végeztem. A sodrási határ a kemény és plasztikus konzisztencia állapotokat választja el. Az 
ehhez tartozó víztartalom (wp) az, ahol a szűrőpapíron c.ca. 3 mm-es vastagságúra sodort talaj 
szálak éppen berepednek, töredeznek. 
Vizsgálataim szerint a sodrási határ -a folyási határhoz hasonlóan- egy adott zónába tart, ez a 
zóna a 25-35% közötti víztartalomnál található. A plasztikus határ általában emelkedik, 
azonban a magas plasztikus határral rendelkező, igen kövér agyag esetében csökkenést 
tapasztaltam (7. ábra). 
A plasztikus határ víztartalom vizsgálata során is megfigyelhető a túlmeszezés hatása, 
általában negatív irányba forduló változással, a sodrási víztartalom csökkenését mutatta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77..  áábbrraa  PPllaasszzttiikkuuss  hhaattáárr  vváállttoozzáássaa  aa  mméésszz  aaddaaggoollááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
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A konzisztencia határok változása, a belőlük számolható plasztikus index (Ip) egy szűk 
zónához való tartását eredményezte. A plasztikus index értéke Ip=5-15% által határolt zónába 
tart, ami a kötött talajok megnevezésére szolgáló korábbi szabvány (MSz 14043-2:1979) 
alapján homokliszt és iszap talajoknak felel meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88..  áábbrraa  PPllaasszzttiikkuuss  iinnddeexx  vváállttoozzáássaa  aa  mméésszz  aaddaaggoollááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
 
A plasztikus index változását bemutató grafikonon (8. ábra) jól látható az egy zónába való 
tartás, a grafikonról az is leolvasható, hogy a kövér-, a közepes- és a sovány agyagokból is 
homokliszt, iszap lett. Ez a jelenség nem csak számokban mutatkozik meg, hanem az említett 
morzsalékossá vált talajok tapintása is ezt az érzetet kelti. 
A konzisztencia határoknál már rávilágítottam a túlmeszezés hatására, ez a későbbiekben a 
teherbírás mérések során is megmutatkozott. Már ezen az ábrán is jól körvonalazódik az az 
optimális mészadagolási receptúra, amit a későbbiek során a kutatásban elvégzett 
szemeloszlás, teherbírás és térfogatváltozás vizsgálatok alapján definiáltam. A magasabb 
plaszticitású talajok 4% feletti értéknél laposodtak bele a zónába, míg a gyengén kötött talajok 
már 2% mész felett stagnáltak. 
 

A hatás időbeliségét vizsgálva azt tapasztaltam, hogy már a keverést követő első órában 
az előbb bemutatott tendenciák jelentkeztek, azonban a paraméterek legszélsőségesebb 
változása nagyjából a 7. napon volt mérhető. Ezt követően gyakorlatilag stagnáló állapot 
következett, egyes talajok esetében kis mértékű, a kezeletlen talaj jellemzőinek irányába való 
elmozdulást tapasztaltam. A jelentős visszaalakulás vagy a kezdeti állapotba való visszatérés 
azonban kizárható, ezt azon minták alapján állítom, amiket az 1 hónapos idő után 2 
hónaposan, 12 hónaposan és 15 hónaposan is megvizsgáltam. Továbbá állításomat támasztja 
alá egy kutatási jelentésben [41] talált eredmény is, ami a Zala megyei Rigyác település 
közelében található erdészeti út 1969-ben készült stabilizációjából származott. 
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A diagramokon látható egy „pontba” (zónába) való tartás miatt arra következtettem, hogy 
a mésszel kezelt talajoknál egy hatás válik dominánssá. Ez a hatás pedig vélhetően a 2.3 
fejezetben említett kémiai reakciókból eredeztethető. Mivel a konzisztencia határokra 
gyakorolt hatás már a kezdetektől mérhető volt, a cementációhoz és a karbonátosodáshoz 
pedig idő kell, így arra a következtetésre jutottam, hogy azt a kationcsere miatt bekövetkező 
koaguláció okozhatja. A koagulációnak a talajszemcsék kapcsolatára gyakorolt hatását a 4.2 
fejezetben fejtem ki bővebben. 

44..22  SSZZEEMMEELLOOSSZZLLÁÁSS  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA  
A talajok megnevezésére és egyes jellemzőinek meghatározására, a plasztikus indexhez 

hasonlóan gyors és egyszerű vizsgálat a szemeloszlás görbe meghatározása. 
A szemeloszlás görbe egy összegző, integrál görbe, amelynek egy pontja azt mutatja, 

hogy egy bizonyos átmérőjű szemcsénél kisebb szemcsék összesen hány tömegszázalékban 
fordulnak elő a vizsgált szemcsehalmazban. A szemeloszlás görbe, finom szemcséket is 
tartalmazó talajok esetében, a szitálás és a hidrometrálás eredményeiből szerkeszthető meg. 

A szitálás során a 0.063 mm-es lyukbőségű szitán fent maradt talaj szemcséket egy 
szabványos szitasoron keresztül átszitáljuk. A sziták mérete általában feleződik (32 mm, 16 
mm, 8 mm … 0.125 mm). Amennyiben a talaj több mint 10%-ban tartalmaz  
0.063 mm-nél kisebb szemcséket, úgy el kell végezni a hidrometrálást is. 

„A hidrometrálás a Stokes törvényen alapul, ami azon egyszerű fizikai törvényen alapszik, 
hogy a különböző nagyságú szemcsék valamely folyadékban különböző sebességgel 
süllyednek”[34]. 
A szemcseátmérő meghatározása az alábbi képlet alapján számítható: 

 
 
 

 
ahol: d  [mm] - szemcse átmérő, 
 η  - víz viszkozitása, 

 v  [cm/s] - szemcse sebessége, 
 ρs [g/cm3] - szilárd fázis térfogatsűrűsége, 
 ρv [g/cm3] - víz térfogatsűrűsége, 
 g   [m/s2] - nehézségi gyorsulás. 
A mésszel kezelt talajminták szemeloszlás vizsgálatakor, azon belül a hidrometrálás 

elvégzése során, azt tapasztaltam, hogy a menzúrában felkevert anyagból a talajszemcsék 
nagyon gyorsan ülepedtek le. A kiülepedés csupán 5-15 perc időt vett igénybe, a kiülepedett 
talaj feletti víz pedig átlátszóan tiszta lett. A folyamat közben szabad szemmel látható volt a 
talajszemcsék ülepedése. Azt is tapasztaltam, hogy a mésszel kezelt talajok esetében a 
hidrometráláshoz szükséges bemosás csak „jelentős” mechanikai hatással végezhető el, 
ugyanis a stabilizációból kivett talajrög víz alatt nem esik szét. 
Ez a gyors kiülepedés eredményezte a mésszel kezelt talajokra jellemző szemeloszlás görbét, 
amelynek a hidrometrálás feletti része a kezeletlen talajéval hasonló képet mutatott, azonban a 
0,063 mm alatti résznél meredeken „lecsapott”. Ezt a jelleget a stabilizált talajok később is 
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megőrizték, azzal a különbséggel, hogy valamelyest megnövekedett a 0.063 mm-nél nagyobb 
szemcsék aránya is. Ezek a változások láthatóak a 9. ábrán, ahol a piros vonal a kezeletlen, 
közepes agyag talaj szemeloszlási görbéjét, a zöld a 4% égetett mésszel kezelt stabilizációét 
mutatja 7 napos korban. A kék színű görbe a stabilizált talaj szemeloszlását mutatja 15 
hónappal a kezelést követően. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99..  áábbrraa  SSzzeemmeelloosszzllááss  vváállttoozzáássaa  mmeesszzeezzééss  hhaattáássáárraa  aa  bbáánnookksszzeennttggyyöörrggyyii  kköözzeeppeess  aaggyyaagg  ((TT1199))  ttaallaajjnnááll 

Ez a természetes településű talajokra nem jellemző viselkedés irányította a figyelmemet 
arra, hogy a szemszerkezet változás hátterében vélhetően egy erőteljes pelyhesedés, 
koaguláció állhat. Ahogy azt a 2.3 fejezetben írtam, a meszes stabilizálás során lejátszódó 
kation csere hatására koaguláció következik be. Mivel a koaguláció atomok polarizációja 
miatt kialakuló másodlagos kémiai kötéseken alapul, ezért úgy gondoltam, hogy annak 
kialakulása egy diszpergáló anyaggal meggátolható. Ennek bizonyítása érdekében a  
15 hónapos mintával oly módon végeztem el a hidrometrálást, hogy a menzúrába bekészített 
keverékbe jelentős mennyiségű diszpergáló szert kevertem (nátrium-hexametafoszfát). A 
vizsgálat során a természetes talajoktól megszokott, időben elhúzódó, folyamatos kiülepedést 
kaptam eredményül. A diszpergált hidrometrálással kapott szemeloszlás görbét lila színnel 
jelöltem a 9. ábrán. A grafikonról leolvasható, hogy gyakorlatilag visszakaptuk a kezeletlen 
talaj görbéjét, és újra megjelentek a finomszemcsék. 

Az idő múlásával tapasztalható, 0.063 mm szemcseátmérő feletti szemcsék gyakoribb 
előfordulásának magyarázatára a meszes stabilizáció másik két kémiai folyamata, a 
cementáció és a karbonátosodás ad választ. A 0.063 mm feletti szemcsék mikroszkóppal és 
röntgen diffrakcióval való vizsgálata kimutatta a cementálódott aluminátok és szilikátok 
jelenlétét, valamint karbonátosodott mészkő szemcséket is sikerült azonosítanom. 
 

A koagulációnak köszönhető jelentős változás, valamint a cementáció és a karbonátosodás 
miatti kisebb hatások eredményeként a mésszel kezelt talajok szemeloszlás görbéi a 
kezeletlen talajokétól jelentősen eltérnek. A mész adagolásának különböző talajokra gyakorolt 
hatását az iszap+agyag frakciók gyakorisága alapján vizsgáltam meg. A számításaim során azt 
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tapasztaltam, hogy az eredmények jól szétválaszthatók a kezeletlen talajok plasztikus indexe 
alapján, így a végső ábrázolásnál három külön csoportra bontottam a talajokat (10. ábra). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1100..  áábbrraa  AAzz  iisszzaapp++aaggyyaagg  ttaarrttaalloomm  vváállttoozzáássaa  aa  mméésszzaaddaaggoollááss  mméérrttéékkéébbeenn  kküüllöönnbböözzőő  ttííppuussúú  ttaallaajjookknnááll 
 
Az ábrákon visszatér az előző fejezetben már említett túlmeszezés hatása, ezért a 

szemeloszlás görbék csoportosítása, a konzisztencia határok változása, a fázisos összetétel és 
a teherbírás mérések alapján meghatároztam az optimális mészadagolást őrölt, égetett mész 
esetén (4. táblázat). 

 
Talaj kategória a plasztikus index alapján < 20% 20%-40% >40% 

Optimális mészmennyiség 2 % 4 % 6 % 

44..  ttáábblláázzaatt  AA  ttaallaajjookk  ooppttiimmáálliiss  mméésszzaaddaaggoolláássaa  ttöömmeegg  sszzáázzaalléékkbbaann  ((ééggeetteetttt  mméésszz)) 

A laboratóriumi vizsgálataim során végeztem kísérleteket mészhidráttal is, és azt 
tapasztaltam, hogy az azonos hatások elérése érdekében az égetett mész mennyiségének c.ca. 
kétszeresét kell alkalmazni. 
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Az amerikai szakirodalomban általában mészhidráttal stabilizált talajokkal találkozhatunk, 
ahol a felhasznált mészmennyiséget 5-10 tömeg %-ban adják meg. Úgy gondolom, hogy ezek 
az eredmények is az általam tapasztaltakat támasztják alá. 

A szemeloszlás és a konzisztencia határok vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a 
kezelt talaj szemcséi a kationcsere következtében koagulálnak, összetapadnak. Ez az 
összetapadás erős, vízzel oldhatatlan kapcsolatot alakít ki a talajszemcsék között, így a 
talajban tartósnak tekinthető. Tartósságát igazolják a korábban bemutatott példák is. 
A meszes talajstabilizáció szempontjából kiemelendő, hogy a kapcsolat erőssége és tartóssága 
ellenére rugalmas, így a talaj megőrzi talajszerű mivoltát és a szemcsék közötti kapcsolat nem 
válik rideg, merevszerű kötéssé, amint azt a hidraulikus kötőanyagokkal stabilizált talajok 
esetében tapasztalhatjuk. A kötés rugalmassága miatt, amennyiben az összeállt szemcsék 
mégis eltávolodnának egymástól, úgy a kalcium ion diffúzió útján a „sérült helyre” kerülve 
helyre tudja állítani a kapcsolatot. Ez a rideg kapcsolatoknál nem működik, hiszen a törés 
mentén a két szemcsét összeragasztó anyag folytonossága szakad meg. 

Összefoglalva a talajban található finom szemcsék a mész hatására koagulálnak és 
nagyobb szemcséket formálnak. Ennek következtében a közepesen és erősen kötött talajokból 
homok-, homoklisztszerű anyag keletkezik. 
Ezzel a kötött talajok talán legnagyobb problémáján tudunk változtatni, amit az őket felépítő 
szemcsék kis mérete miatti relatív nagy szemcsefelület eredményez, mert így a szemcsés 
talajokhoz képest sokkal több vizet tudnak felvenni. Ráadásul miután felvették a vizet, azt 
sokkal nehezebben tudják leadni és száradnak ki, mint a szemcsés talajok. A víz hatására a 
talajok nyírószilárdsága csökken, ezért a teherbírásuk is csökkeni fog. Mindezek mellett a 
kötött talajok konzisztencia állapota a nedvesség hatására megváltozik, puhábbak lesznek, így 
kezdetben csak nehezen, majd teljesen megmunkálhatatlanná válnak. A hosszú kiszáradási 
idő miatt pedig ezek az elázott kötött és átmeneti talajok hosszú időre alkalmatlanok lesznek a 
hasznosíthatóságra. 

44..33  TTÖÖMMÖÖRRÍÍTTHHEETTŐŐSSÉÉGG  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA  
A talajok megfelelő bedolgozását a tervekben a tömörségi fok (Trρ) előírásával adják meg 

a tervezők. A megfelelő tömörségi fok eléréshez nem feltétlenül elegendő a tömörítő munka 
növelése, mert a talajok víztartalma döntően befolyásolja azt. Nagyon száraz vagy nagyon 
nedves talaj megfelelő bedolgozása lehetetlen. 

A meszezésnek a talajok tömöríthetőségére gyakorolt hatását a korai időszakoktól 
vizsgálták, és több kutató azonosat tapasztalt. A mésszel összekevert talajok maximális száraz 
térfogatsűrűsége (ρd

max) a kezeletlen talajokéhoz képest csökkent, azonban az optimális 
víztartalom (wopt) értéke kitolódott. A görbék lapulnak, így a vízérzékenységük a 
tömöríthetőségre vonatkozóan csökken [52, 47, 57]. 

 
A laboratóriumi vizsgálataim során én is vizsgáltam a meszezés tömöríthetőségre 

gyakorolt hatását, és a korábbi kutatásokhoz hasonló eredményeket kaptam. Azonban mérési 
eredményeim szerint a talajok Proctor-görbéjének eltolódására egyértelmű korrelációt nem 
lehet megállapítani. 
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Vizsgáltam, hogy a mészadagolás milyen hatást gyakorol a tömöríthetőségre; vajon a 
nagyobb mészadagolással az optimális víztartalom értékét a „végletekig” ki lehet-e tolni, 
hiszen ebben az esetben bármennyire elázott talajból is lehetőség nyílna optimális stabilizáció 
megépítésére. Valamint, befolyásolható-e ezzel a maximális száraz térfogatsűrűség 
csökkenés?  
A kérdésekre keresett válaszok és a görbék elemzése alapján az alábbi megállapításokra 
jutottam. Ahhoz, hogy meszezett talajok esetében szabályos Proctor-görbéket kapjunk, a 
száraz térfogatsúly értékeket a mész hozzáadása előtti víztartalom alapján kell ábrázolni. 
Megállapítottam, hogy a talajok tömöríthetőségénél is negatív szerepet tölt be a túlmeszezés 
hatása. A túlzott mészadagolás hatására további optimális víztartalom eltolódást nem sikerült 
elérni, így a mész túlzott mértékű használatánál már csak az erőteljesebb szárító hatással 
tudunk számolni; ezek mellett a túlzottan nagy mennyiségű mész használatára a ρd

max értéke 
minden esetben csökkent, ez egyes esetekben pedig jelentős méreteket öltött. 

Az előbb említett megállapítások miatt egy stabilizáció megtervezésekor fontos 
mérlegelni, hogy egy elázott talaj esetén a túlzott mészadagolás szárítóhatásával elérhető 
előny mellett nem csökkentjük-e le annyira a talaj ρd

max értékét, hogy az a szabványban leírt, 
földműként használható kategóriánál alacsonyabbá (ρd

max ≥ 1.55 t/m3) válik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111..  áábbrraa  HHoommookklliisszztteess  iisszzaapp  ttaallaajj  ((TT2200))  PPrrooccttoorr  vviizzssggáállaattaa  ((55**5555  üüttééss))  kküüllöönnbböözzőő  mméésszzaaddaaggoollááss  mmeelllleetttt 
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1122..  áábbrraa  KKöözzeeppeess  aaggyyaagg  ttaallaajj  ((TT1177))  PPrrooccttoorr  vviizzssggáállaattaa  ((55**5555  üüttééss))  kküüllöönnbböözzőő  mméésszzaaddaaggoollááss  mmeelllleetttt 
 
Vizsgálataimból csupán két kiragadott példát mutatnék be, amin jól megfigyelhető a 
túlmeszezésre vonatkozó, az előző fejezetben már megadott receptúra törvényszerűsége (11. 
és 12. ábra). 

44..44  FFÁÁZZIISSOOSS  ÖÖSSSSZZEETTÉÉTTEELL  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA  
A hazai gyakorlatban a talajok fázisos összetételét egy egyenlő oldalú háromszögben 

jelenítjük meg. A háromszög oldalain a talajban megtalálható egyes fázisok (szilárd, víz, 
levegő) értéke jelenik meg, a talaj összetételét a háromszög oldalaival párhuzamos egyenesek 
metszéspontja jelöli ki. 

A Proctor-görbe pontjainak fázisos összetételét svl-háromszögben ábrázolva egy ahhoz 
hasonló alakú görbét kapunk, aminek a nedves ági pontjai meredekebben, gyakorlatilag a „v” 
oldallal párhuzamosan helyezkednek el. 

Megvizsgáltam a háromszögdiagramban a különböző mész adagolással kezelt talajok 
tömörítés vizsgálatainak pontjait is. Az ábrázolás alapján elmondható, hogy a kezelés hatására 
a talajok fázisos összetétele megváltozik, a háromszögdiagramban ábrázolt pontok 
elmozdulása jól definiálható trendet mutatott (13. ábra). 
A vizes ágon található pontok a „v” oldallal párhuzamosan mozdultak el. Az eltolódás 
mértékében kimutatható a mészadagolás hatása. Az optimális víztartalom környezetében 
található pontok az „l” tengellyel párhuzamosan mozdultak el, majd a száraz ágra érve a 
kezelt talajok pontjai az „s”-sel párhuzamos eltolódást mutattak. 

Az eredmények értékelése során megfigyelhetők a mész különböző hatásai. A vizes ágon 
való eltolódás egyértelműen mutatja a mész szárító hatását, a víz fázis drasztikus 
csökkentésével. Azonban a mész nem csak szárított, hanem nagymértékben javította is a 
bedolgozhatóságot, hiszen a „v” oldallal párhuzamos eltolódás erőteljes szilárd fázis is 
növekedést jelent. 
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Az optimális víztartalom környezetében tapasztalt eltolódásnál csupán víztartalom csökkenést 
lehet az ábrázolt eredmények alapján megállapítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1133..  áábbrraa  KKöözzeeppeess  aaggyyaagg  ttaallaajj  ((TT1177))  PPrrooccttoorr  vviizzssggáállaatt  ppoonnttjjaaiinnaakk  áábbrráázzoolláássaa,,  aa  mméésszzaaddaaggoollááss  ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteelléévveell 
 
Figyelemfelkeltő a száraz ág elemzése, mivel rávilágít a meszes stabilizációk hatékonyságát 
nagyban befolyásoló alacsony víztartalom fontosságára. Az „s”-sel párhuzamos eltolódás 
drasztikus szilárd fázis csökkenést és levegő fázis növekedést eredményez, ami a 
teherbírásban is hasonló tendenciát okoz. Ezt az érzékenységet a tömörítés vizsgálatok során 
is tapasztaltuk, az optimálisnál kisebb víztartalmak mellett a stabilizációk nehezen vagy 
egyáltalán nem dolgozhatók be. Ez tehát felhívja a figyelmet arra, hogy a stabilizációk során 
nagy gondot kell fordítani a víztartalom pontos beállítására, a várható szárító hatás 
figyelembe vételére és az utókezelés során a megfelelő nedvesség pótlására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS  VV  
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44..55  TTÉÉRRFFOOGGAATTVVÁÁLLTTOOZZÁÁSSII  HHAAJJLLAAMM  AALLAAKKUULLÁÁSSAA  
Az erősen kötött talajok földműként vagy altalaj rétegként való hasznosításának komoly 

gátat szab a térfogatváltozási hajlamuk. Ezt a talajfizikai tulajdonságot az őket felépítő 
agyagásványok okozzák. 

 
 
A térfogatváltozásra hajlamos 

agyagásványok fő jellemzője a 2:1 típusú 
felépítés, ami azt jelenti, hogy az oktaéder 
hálózatban a központi Al3+ iont, a tetraéder 
hálózatban pedig a Si4+ iont hasonló 
ionsugarú és koordinációs számú ion 
helyettesíti. Ez esetben a vegyértékek 
kiegyenlítéséhez két szilikaréteg 
szükséges, így jönnek létre a hármas 
rétegösszletű szilikátok, amelyekre 
jellemző, hogy az oktaéderes réteget két, 
csúcsával szembeforduló SiO4 tetraéder 
réteg veszi közre. Így a szembeforduló 
rétegek között erős kapcsolat alakul ki, míg 
a lapjaikkal kapcsolódók között gyengébb, 
ami a vízmolekulák bejutását teszi 
lehetővé. 

 

 
1144..  áábbrraa  HHáárrmmaass  rréétteeggöösssszzlleettűű  sszziilliikkáátt  

 
Az agyagásványok osztályozását mutatja az 5. táblázat, amelyben jól láthatók a különböző 
agyagásványok felépítése és szerkezeti besorolása. 

55..  ttáábblláázzaatt  AAzz  aaggyyaaggáássvváánnyyookk  oosszzttáállyyoozzáássaa  [[1188]]  
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A 2:1 felépítésű agyagásványok közül is a szmektit csoportba tartozók képesek a 
legnagyobb térfogatváltozásra, mivel szerkezetük miatt csupán 0.5-1.2 negatív töltés 
keletkezik elemi cellánként. Ez azt jelenti, hogy kation-megkötő készségük kisebb, mint az 
illit vagy vermikulit csoportba tartozóké, így a duzzadó képességük nagyobb lesz. A 
töltésfelesleget főként a belső felülethez kötött, hidratált kicserélhető kationok kompenzálják, 
valamint a kicserélhető kationokon túl, nagy mennyiségű víz lehet a rácstérben [18]. 

A duzzadás mértéke erősen függ a kationok tulajdonságaitól, a Ca2+- és Mg2+-ionok 
esetében a száraz szmektitek bázistartománya 1.0 nm-ről mintegy 2.0 nm-re nő, míg ugyanez 
Na+-ion esetében a 16.0 nm-es távolságot is elérheti [59] (15. ábra). 

 

1155..  áábbrraa  EElleekkttrroommiikkrroosszzkkóóppooss  ffeellvvéétteell  NNaa++  kkaappccssoolltt  sszzmmeekkttiitt  sszzáárraaddáássii  ffoollyyaammaattáárróóll  
 
Ezek alapján nyilvánvalóvá válik, hogy amennyiben a talajunk térfogatváltozási 

hajlammal rendelkezik, úgy az őt felépítő agyagásványokat kell módosítani ahhoz, hogy ezen 
változtatni tudjunk. A változás egyik útja lehet az, hogy a rétegek gyenge kapcsolódási 
pontján az ott található kisebb töltésű kationokat kicserélve erősebb vonzást képezünk, így a 
rétegeket közelebb tarthatjuk egymáshoz. 

Ismeretes, hogy az egyes kationok különböző erősséggel, szelektíven kötődnek a 
talajkolloidokhoz, s az első közelítésben –a töltéshely sajátságai mellett- az ion töltésével és 
méretével, valamint az ezektől függő töltéssűrűségével és hidratációs energiával van szoros 
összefüggésben [26; 78]. Általánosan érvényes, hogy a nagyobb vegyértékű ionok erősebben 
kötődnek, mint a kisebb vegyértékűek. Az azonos vegyértékűek közül pedig a kevésbé 
hidratált ion adszorpció képessége a nagyobb. Eszerint, ha az abszorbens és az ion között 
specifikus kölcsönhatás nincs, a fontosabb kationok adszorpciós képessége az alábbi 
sorrendben csökken [[1188]]: 

 
Fe3+ > Al3+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+ . 

 

A liotrop sor tehát azt mutatja, hogy az általunk mész formájában, a talajba juttatott kalcium 
ionok lényegesen erősebbek, mint a 2:1 szerkezetű agyagásványok gyenge kötődési 
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felületéhez kapcsolódó egyéb kationok. Így a gyengébb töltésű ionok lecserélésével 
csökkentetni tudjuk ezeknek az agyagásványoknak a vízfelvevő képességét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1166..  áábbrraa  EElleekkttrroommiikkrroosszzkkóóppooss  ffeellvvéétteell  ((AA))  NNaa++  kkaappccssoolltt  ééss  ((BB))  CCaa22++  kkaappccssoolltt  sszzmmeekkttiittnnééll..  AA  nnyyiillaakk  aazz  

aaggyyaaggáássvváánnyyookk  kköözzööttttii  ppóórruussookkaatt  mmuuttaattjjáákk..  [[1188]]  
 

A térfogatváltozási hajlam csökkentésének másik útja meszes talajstabilizáció esetén az 
agyagásvány szétroncsolása lehet. Az általunk hozzáadott mész a talaj nedvességtartalom 
hatására megoltódik és kalcium-hidroxid keletkezik belőle. Ahogy azt már a 2. fejezetben is 
leírtam, ez megnöveli a talaj pH értékét, amitől a talajban található szilícium kioldódik. 

A mésszel kezelt talajok térfogatváltozását a geotechnika laboratóriumban duzzadás és 
lineáris zsugorodás vizsgálattal mértem, míg az agyagásványi szinten való változások 
megismerése céljából röntgen diffrakciós és derivatográfos méréseket végeztem a  
BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék laboratóriumában. 

44..55..11  GGEEOOTTEECCHHNNIIKKAAII  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK  
Szabad duzzadási vizsgálatot végeztem Proctor hengerből kiszúrt mintákkal 

ödométerben, valamint CBR edényekkel, kádakban való elárasztással. A vizsgálatok során 
mértem a duzzadás mértékét, amiből számíthatóvá vált a szabad duzzadás értéke (Sw(sz)): 

 
 
 
ahol: ΔH [cm] - duzzadási magasság 
  H    [cm] - eredeti magasság. 

A térfogatváltozás mérőszámaként a szabad duzzadás értékét használjuk, ami alapján a 
talajokat duzzadási hajlam kategóriákba soroljuk (6. táblázat). 

Duzzadási potenciál Nagyon alacsony Alacsony Közepes Magas Kritikus 
Sw (sz) [%] 0-2 2-4 4-7 7-12 12< 

66..  ttáábblláázzaatt  TTaallaajjookk  ttéérrffooggaattvváállttoozzáássii  hhaajjllaammáánnaakk  mmiinnőőssííttééssee  dduuzzzzaaddáássii  ppootteenncciiááll  aallaappjjáánn  
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Ilyen típusú vizsgálatot 14 (T1-T9, T16-T20) különböző talajjal végeztem, amiből egy 
kiragadott közepes agyag (T17) talaj, különböző víztartalom mellett készített stabilizációinak 
CBR edényes duzzadási eredményeit a 7. táblázat foglalja össze. Az eredmények a szabad 
duzzadás értékét százalékban mutatják. Az eredmények szemléltetéséhez egy képet is 
bemutatok a táblázat alatt (5. kép). 

 

 Szabad duzzadás értéke [%] 
Víztartalom Kezeletlen 2% mész 4% mész 6% mész 

12% 1155,,9966  00,,4422  00,,3300  00,,1177  
17% 1100,,2266  00,,3355  00,,0000  00,,0088  
22% 66,,3322  00,,0022  00,,0000  00,,0022  
27% 55,,6611  00,,0044  00,,0066  00,,0077  
32% 22,,0011  00,,0011  00,,0022  00,,0022  
37% 00,,2277  00,,0044  00,,0099  00,,0000  

77..  ttáábblláázzaatt  KKöözzeeppeess  aaggyyaagg  ((TT1177))  dduuzzzzaaddááss  vviizzssggáállaattaa,,  kküüllöönnbböözzőő  vvíízzttaarrttaalloomm  ééss  mméésszz  ttaarrttaalloomm  mmeelllleetttt  
  

 

  
55..  kkéépp  IIsszzaapp  ttaallaajj  ((TT2200))  áázzttaattááss  uuttáánn..((BBaall  oollddaalloonn  kkeezzeelleettlleenn,,  jjoobbbb  oollddaalloonn  44%%  mméésssszzeell  kkeezzeelltt  mmiinnttaa..))  

  
Az ödométeres kísérletet csak néhány talajjal végeztem (T1, T12, T16, T21), amik közül egy 
kövér agyag (T12) talaj duzzadás vizsgálati eredményeit is bemutatom. A vizsgált minták a 
talaj optimális víztartalmához közeli (w=19.3%) értékkel készültek. A kezelt minták 
vízfelvétele elenyésző volt a kezeletlenéhez képest, átlagban annak 17.5%-a. 
A duzzadás-mérés mellett, a kiszárított kompressziós minták átmérőjének mérésével 
vizsgáltam a minták zsugorodását is (8. táblázat). 
 

 
Típus Kezeletlen 2% mész 3% mész 4% mész 

Szabad duzzadás 
mértéke [%] 17,6 0,0 0,0 0,5 

Átmérő csökkenés 9,3% 1,3% 2,6% 2,6% 

88..  ttáábblláázzaatt  KKöövvéérr  aaggyyaagg  ööddoomméétteerreess  dduuzzzzaaddááss  vviizzssggáállaattaa  kküüllöönnbböözzőő  mméésszz  ttaarrttaalloomm  mmeelllleetttt  
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A zsugorodás vizsgálat során az előírásoknak megfelelően, a mintát a sodrási határhoz 
közelálló víztartalmú talajból készítettem, majd csöpögtetéssel telítettem. Ezt követően 
szobahőmérsékleten térfogat-állandóságig tároltam, végül a szárítószekrényben 105oC-on 
tömegállandóságig szárítottam. 
A kezdeti és a végállapot térfogatkülönbsége alapján a lineáris zsugorodás értéke 
számíthatóvá válik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A fajlagos maximális térfogatváltozás jó közelítéssel talajfizikai paraméterekből is számítható 
az alábbi összefüggéssel: 
 
 
 
 
 

 
 

 
ws [%] – zsugorodási határ 
wT [%] – telítési határ 
wL [%] – folyási határ 
 
 

A hazai gyakorlat szerint, a talajok térfogatváltozás szempontjából, a lineáris zsugorodás (εs) 
alapján minősíthetők (9. táblázat). 

Térfogatváltozás 
szempontjából Nem veszélyes Veszélyes kritikus 

Lineáris 
zsugorodás (εs) 

<5% 5-8% >8% 

99..  ttáábblláázzaatt  TTaallaajjookk  ttéérrffooggaattvváállttoozzáássii  hhaajjllaammáánnaakk  mmiinnőőssííttééssee  lliinneeáárriiss  zzssuuggoorrooddááss  aallaappjjáánn  
 
A laboratóriumban készített lineáris zsugorodás vizsgálatok közül (T3,T5-T7, 
T10,T12,T16,T21) az M0 autópálya 54+600-55+800 km szelvények közötti kövér agyag (T3) 
talaj eredményeit mutatom be a 10. táblázatban. 

Típus Kezeletlen 2% mész 4% mész 6% mész 
Lineáris zsugorodás 

(εs) 
12,4 % 6,8% 3,3% 0,4% 

Zsugorodási határ 
(ws) 

15 % 20,5 % 25,8 % 28,7 % 

1100..  ttáábblláázzaatt  KKöövvéérr  aaggyyaagg  lliinneeáárriiss  zzssuuggoorrooddááss  mméérrééssii  eerreeddmméénnyyeeii  
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A lineáris zsugorodási eredmények pozitív változása mellett felhívnám a figyelmet a 
zsugorodási víztartalom jelentős növekedésére is. Ugyanis ha a wT meghatározása során 
figyelembe vesszük a 4.1 fejezetben megállapítottakat, ami szerint a talajok wL értéke 40% 
körüli értékhez tart, akkor a wT értékére c.ca. 30 % fogunk kapni. A különböző talajoknál 
(iszap, sovány-, közepes- és kövér agyag) végzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy azok 
ws értéke oly módon növekszik, hogy a fajlagos maximális térfogatváltozás összefüggésében 
a (wT-ws) értéke nullához tart. 
 
A szabad duzzadás és lineáris zsugorodás mérések alapján megállapítható, hogy a talajok 
térfogatváltozási hajlama optimális mennyiségű mész hozzákeverése mellett megszűntethető. 

44..55..22  RRÖÖNNTTGGEENN  DDIIFFRRAAKKCCIIÓÓSS  VVIIZZSSGGÁÁLLAATTOOKK  
Mivel a röntgen diffrakciós mérések elvégzésére csak korlátozott módon volt 

lehetőségem, így a geotechnikai laboratóriumunkban vizsgált minták közül csupán a nagyon 
kövér agyagokat vizsgáltam. A minták között szerepelt az M7-es autópálya S71-es hídja 
mellől származó (T5) és a gyöngyösvisontai Mátrai Erőmű külszíni fejtőjéből (T7) hozott 
minták mellett, már az előző fejezetben -a lineáris zsugorodás méréseknél bemutatott- M0 
autópályáról származó kövér agyag (T3) is. A mérések alapján tapasztaltakat a legutóbb 
említett anyag vizsgálati grafikonján (17. ábra) mutatom be. A többi talaj grafikonjait a 8. 
mellékletben csatoltam. 

Diffrakciós módszerrel a mintában jelenlevő kristályos állapotú fázis vagy fázisok 
vizsgálhatók. A röntgen vizsgálattal a monokromatikus, ismert hullámhosszú sugárzással 
világítjuk meg a szilárd anyagot. Ennek következtében az atomokon szétszóródó 
röntgensugarak rugalmasan és hullámhossz-változás nélkül szóródnak szét. A visszaverődés 
helyétől függően azonban eltérő úthossz-különbséggel. A fellépő interferencia jelenség során 
intenzitáserősödés, gyengülés lép fel. Ha a sugarakat szóró kristályos, az egymással 
párhuzamos kristálytani síkokon szóródó sugarak a síktávolságtól függően a szóródás egy 
irányába találkoznak a hullámhossz egészszámú különbségével, s hoznak létre 
intenzitáserősítést. 
A tiszta, referencia fázisokról felvett és adatbázisba rendezett, ujjlenyomatszerű 
röntgendiffraktogramok segítségével lehetséges többfázisú minták elemzése. A rendezettség 
alacsony foka vagy hiánya esetén röntgenamorf vagy amorf fázisokról beszélhetünk, 
melyekről nem a jellegzetes, vonalas diffrakciós képet kapjuk. A röntgenamorf vagy amorf 
fázisok az alapvonal általában nem egyenletes megemelkedését, az ún. amorf gyűrűt hozzák 
létre. 
A jelenséget az ún. Braggs egyenlet írja le: 

 
 

ahol: λ – alkalmazott hullámhossz 
 d – kristályrács síkok távolsága 
 Θ – szórt sugárzás intenzitáserősítésének irányát jelentő szög. 
 

θλ sin2 ××= d
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A hullámhossz ismeretében a Θ szög mérésével megállapítható az adott Miller-indexű rácssík 
d távolsága. Más és más helyzetű, azaz más és más indexű, ezzel más távolságú rácssíkok 
más-más szögeknél hoznak létre maximális intenzitású diffraktált sugárzást, azaz adnak 
reflexiót. 
 
A diffrakciós módszerhez PHILIPS PW 3710 diffraktométert használtam. A mérés 
paraméterei a következők voltak: 

- generátor feszültség:   40 kV, 
- generátor áramerősség:  30 mA, 
- a röntgencső anódja:   Cu (hosszú finom fókuszú röntgencső), 
- hullámhossza (K Alpha 1):  1,54060 Å, 
- beépített monokromátorral. 

Az adatgyűjtéshez és azok értékeléséhez a PC-APD (Version 3.5) szoftvert, valamint Total 
Access Diffraction Database PDF-2 (PLUS 42) adatbázis és adatbázis kezelő szoftvert 
használtam. 

 
A meszezés hatására bekövetkező változások közül a leglátványosabb a 60-os beesési 

szögnél mérhető, szmektit csoportba tartozó sauconite 15A agyagásványnál volt tapasztalható 
(17. ábra). A sauconite esetében az agyagásványok gyenge kapcsolódási felülete mentén Na+ 
ionok helyezkednek el. Az M0 autópályáról származó minta esetében ezek az agyagásványok 
voltak felelősek azért, hogy a talaj térfogatváltozás szempontjából kritikusnak tekinthető. 

1177..  áábbrraa  MM00  kköövvéérr  aaggyyaagg  ((TT33))  ééss  ssttaabbiilliizzáácciióó  rröönnttggeenn  ddiiffffrraakkcciióóss  vviizzssggáállaattáánnaakk  eerreeddmméénnyyee  
 

A 17. ábrán jól látható, hogy a növekvő mész mennyiség hatására hogyan csökken, majd 6% 
mész körül gyakorlatilag megszűnik a hozzátartozó csúcs. A csúcs leépülésére, a sauconite 
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„megszűnésére” két magyarázat adható. Az egyik, miszerint az agyagásványok közötti Na+ 
ionok helyére Ca2+ ionok kerültek, amik így valamelyest „szétzilálták” a kristályszerkezetet és 
újra építették azt. A másik, az a megállapítás, amit a mérések is igazoltak, hogy a mésszel 
kezelt talajokban a puccolán reakció beindult, ezért kalcium-aluminátok, illetve kalcium-
szilikátok keletkeztek. Az aluminátokhoz, szilikátokhoz szükséges alumínium ionokat és 
szilikátokat a mész vélhetően az ebben a talajban leggyakrabban előforduló, alumíniumot 
tartalmazó sauconite-ból nyerte, így annak kristályszerkezetét teljesen megbontotta. 
További agyagásvány roncsolódást vagy megszűnést tapasztaltunk a clinochlore és az illit 
esetében. A teljes ásványlistát a 8. mellékletben csatoltam. 
Szintén egyértelműen elkülöníthetővé vált a görbék elemzésekor a 2. fejezetben említett 
karbonátosodás, aminek erőteljes megjelenése vélhetően a röntgen diffrakciós vizsgálathoz 
való minta előkészítési módjának is köszönhető, ugyanis a szétőrölt minta jól tud reagálni a 
levegő szén-dioxid tartalmával. A kalcium-karbonát megjelenése az adagolt mész 
mennyiséggel arányosan növekedett. 
 

Az M7-es autópálya mellől származó minta méréseinek elemzésekor az M0-hoz 
hasonlókat tapasztaltunk, azonban ennek az agyagnak a térfogatváltozási hajlamáért a 
saponite 15A agyagásvány tehető felelőssé (18. ábra). A saponite szintén szmektit csoportba 
tartozó, azonban a cserélhető ionokat itt Mg2+ képezi. Bár a magnézium ion lényegesen jobb 
potenciál tulajdonságokkal rendelkezik, mint a nátrium ion, azonban a liotrop sor alapján a 
kalcium ionnál így is gyengébb. Ennek eredményeképp megtörténik a kationcsere. 

 

1188..  áábbrraa  MM77  kköövvéérr  aaggyyaagg  ((TT55))  ééss  ssttaabbiilliizzáácciióó  rröönnttggeenn  ddiiffffrraakkcciióóss  vviizzssggáállaattáánnaakk  eerreeddmméénnyyee  
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Ebben az agyagban nagy mennyiségű clinochlore-t is találtunk, ami szintén Mg2+ ionokkal 
kötött agyagásvány 2:1+1 szerkezeti felépítéssel rendelkező klorit csoportból. A mésszel való 
kezelés hatására megszűnt, a csúcsa mellett kaolinit és kalcium-alumínium-oxid jelent meg. A 
kaolinit megjelenése azért érdekes, mert ez az agyagásvány nagy hasonlóságot mutat az 
aluminátokkal. 

A röntgent diffrakciós mérések alapján megállapítom, hogy a mész nagymértékben 
roncsolja a térfogatváltozásért felelős duzzadó agyagásványok szerkezetét. A mész 
segítségével bevitt Ca2+ adszorbciós képessége a legnagyobb az agyagásványokban található 
felületi kationok közül, így kationcserét tud kikényszeríteni. A kationcsere mellett, a kalcium 
a duzzadó ásványokból kioldódó alumínium ionokból, szilíciumból aluminátokat és 
szilikátokat képez. A változásoknak köszönhetően a duzzadó agyagásványok eltűnnek, így a 
talajok térfogatváltozási hajlama is megszűntethető.  
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55..  AA  TTAALLAAJJ  TTEEHHEERRBBÍÍRRÁÁSSÁÁNNAAKK  MMEEGGVVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA  
A bevezetésben említettem, hogy a talajokkal szemben megnövekedtek a tervezői 

igények, az előírásokban megfogalmazottak. Az újabb elvárások döntően a talajok 
teherbírásánál jelentkeztek, ezért a talajjavító módszereknél ennek eredményessége a 
legfontosabb. 

Az ágyazati rétegek és a burkolatok megtervezésénél az altalaj szükséges teherbírását a 
tervezők táblázati értékek alapján írják elő. A kívánt teherbírást az E2 teherbírási modulus 
értékével szokták megadni, ami a statikus tárcsás teherbírásmérésnél, a visszaterhelést követő 
második terhelés során mérhető feszültség-alakváltozás összefüggéséből számítható. A hazai 
útépítés előírásai szerint a földmű tervezési teherbírása (E2) legalább 40 MPa statikus 
teherbírási modulussal jellemezhető [110], amely közel azonos értéket mutat Európa nagyobb 
országainak előírásaival (11. táblázat). A táblázatból az is látszik, ami a hazai gyakorlatban is 
kezd az utóbbi években elterjedni, hogy a földművet nem E2 modulussal, hanem a 
laboratóriumban egyszerűbben mérhető California Bearing Ratio (CBR) értékkel minősítik.  

 
Osztrák Német Francia Angol Spanyol 

Emin=35 MPa Emin=45 MPa Emin=50 MPa CBR=2-15% 
CBR=5-10% 
CBR=10-20%

CBR=20%- 
1111..  ttáábblláázzaatt  BBeettoonnbbuurrkkoollaattookk  aallaattttii  ttaallaajj  tteehheerrbbíírráássaa  eeggyyeess  oorrsszzáággookkbbaann  [[99]]  

 
A spanyolországi előírások differenciálják a földmű szükséges teherbírását az út terhelésétől 
függően. 

Tapasztalatom szerint a hazai ipari padlók tervezői gyakorlatilag a Lohmeyer szerint 
megadott táblázatra (12. táblázat) támaszkodnak és az ott megtalálható értékeket írják elő. 

 
E2 alakváltozási modulus 

[MN/m2] 
Terhelés (max. 

koncentrált teher) 
Q [kN] Altalajon Ágyazaton 
≤ 32.5 ≥ 30.0 ≥ 80.0 
≤ 60.0 ≥ 45.0 ≥ 100.0 
≤ 100.0 ≥ 60.0 ≥ 120.0 
≤ 150.0 ≥ 80.0 ≥ 150.0 

1122..  ttáábblláázzaatt  BBeettoonnppaaddllóókk  aallaattttii  aallttaallaajj  ééss  áággyyaazzaatt  sszzüükkssééggeess  aallaakkvváállttoozzáássii  mmoodduulluussaa  [[4488]]  
 
A CBR értékek és az E2 teherbírási modulus közötti átszámíthatóság az alábbi, ismert 
összefüggéssel végezhető el: 
 
 

55..11  CCBBRR  ÉÉRRTTÉÉKKEEKK  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA,,  NNYYÍÍRRÓÓSSZZIILLÁÁRRDDSSÁÁGGII  PPAARRAAMMÉÉTTEERREEKK  
NNÖÖVVEEKKEEDDÉÉSSEE  

A jelenleg érvényben lévő és a korábbi hazai előírások a hidraulikus kötőanyaggal készült 
talajstabilizációknál egyirányú nyomószilárdság laboratóriumi vizsgálatát írták elő. A 
megfelelő stabilizációknak 28 nap elteltével 0.2 MPa nyomószilárdsággal kellett 

67.0
2 10][ CBRMPaE ×=
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rendelkeznie. A hazai meszes talajstabilizációra vonatkozó kutatások így egyirányú 
nyomószilárdságot vizsgáltak és azok eredményeit publikálták [6; 56; 87]. 
Azonban ez nem csak a hazai kutatásoknál, de külhonban is elfogadott vizsgálati módszer 
[86; 70; 83], ahol a mintákkal döntően a stabilizált anyag hővel való utókezelését vizsgálták. 
Az egyirányú nyomókísérletek mellett mostanában jelentek meg a CBR értékeket vizsgáló 
kutatások is [49; 29]. 

A fentebb leírtak miatt laboratóriumi vizsgálataimat én is a szakirodalomban gyakrabban 
megtalálható egyirányú nyomókísérlettekkel kezdtem. A vizsgálati eredmények és a vizsgálat 
tapasztalatai alapján azonban arra a következtetésre jutottam, hogy ez a vizsgálati módszer 
inkább hidraulikus kötőanyaggal készült anyagok (betonszerű-folytonos anyag) vizsgálatára 
alkalmas, a diszperz talajszerkezetre kevésbé. A vizsgálati minták elkészítése, homogenitásuk 
biztosítása nehézkes. A tárolás során több minta megsérült, annak ellenére, hogy mechanikai 
hatás nem érte. Ezek a hatások pedig olyan bizonytalanságokat vittek a mérési eredményekbe, 
ami miatt kiértékelésüket és értelmezésüket nehézkesnek és megbízhatatlannak tartottam. A 
nyomószilárdság vizsgálati eredmények a 3. mellékletben csatoltam, ahol feljegyzésre 
kerültek a sérülések is. 

Ezért vizsgálataimnál a továbbiakban a tervezők által is alkalmazott, helyszíni mérések 
összehasonlítására alkalmas CBR méréseket végeztem. Az MSZ EN 14227-11:2006, ami már 
CBR vizsgálatokkal is dolgozik meszes talajstabilizálás esetén csak később, 2006-ban jelent 
meg. 

55..11..11  CCBBRR  ÉÉRRTTÉÉKKEEKK  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSAA  
A „kaliforniai teherbírási tényező” egy előírt méretű dugattyúnak a vizsgált talajba, előírt 

nagyságú benyomásához szükséges terhelés és egy összehasonlító anyagon ugyanazon 
benyomódásnál mért terhelés hányadosa, százalékban kifejezve [40]. A CBR értékek 
meghatározásához általában a 2.5 mm-es és az 5.0 mm-es benyomódáshoz tartozó értékeit 
használjuk. 
A mérés során használt minta a Proctor-kísérlethez hasonlóan, rétegenként 55 ütéssel (korábbi 
kísérleteimnél 15 ütéssel), 5 rétegben való betömörítéssel készül. A terhelőtest 5 cm átmérőjű 
(19.6 cm2 felületű) szabvány henger volt, a terhelést laboratóriumi, automatikus, elektromos 
sajtóval adtuk rá a talajra, a behatolási sebesség 1.2 mm/perc volt. 
A mérést követően a CBR értéket a laboratóriumi softver számította ki a  
 
összefüggésből, ahol a P0 értéke 2.5 mm behatolás esetén 13.3 kN, 5.0 mm-es behatolás 
esetén 20.2 kN. A softver által kiszámolt teherbírást, a terhelés-alakváltozás grafikon alapján 
minden esetben felülvizsgáltam. 

 
A CBR értékek mérései során 16 (T1-T9, T13-T14, T17-21) talajon végeztem el 

különböző vizsgálatokat, eltérő mészmennyiséggel, tömörséggel, őrlési finomsággal, 
víztartalommal, mindezek mellett a stabilizálástól eltelt időt is figyelemmel kísértem. A 
vizsgálatok során mindig ugyanazt a keverési és beépítési eljárást folytattam: a száraz talajt az 
előírt mész mennyiséggel összekevertem, majd a víz hozzáadása mellett 15 percig kevertem, 
ezt követően párazáró csomagolásban 45 percet hagytam állni, majd egy átkeverést követően 
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beépítettem. A betömörítést rétegenként 5x15 ütéssel vagy 5x55 ütéssel végeztem, a mintákat 
párazáró csomagolásban tároltam. 

A kezeletlen talajok teherbírási maximuma a Proctor-görbe száraz ágán mérhető, már az 
wopt-nál is jelentős visszaesés tapasztalható és a vizes ágon gyakorlatilag zérushoz közelít a 
teherbírás. Ez a teherbírás-víztartalom összefüggés azonban azt eredményezi, hogy ezekkel a 
talajokkal csak igen szűk víztartalom tartományban vagyunk képesek az előírt tömörségek 
(Trρ=90-95%) mellett megfelelő teherbírást is biztosítani. 
Ezek a tapasztalatok láthatóak a 19. ábrán. 
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1199..  áábbrraa  KKeezzeelleettlleenn  ttaallaajjookk  tteehheerrbbíírráássaa  aa  vvíízzttaarrttaalloomm  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  ((wwoopptt  ffüüggggőőlleeggeess  vvoonnaallllaall  mmeeggjjeellööllvvee))  
 
Az ábráról az is leolvasható, hogy a talajok teherbírás értékei megfelelőek lennének jó és 

kiváló teherbírású földművek előállítására (13-14. táblázat), ha megfelelően betömöríthetőek 
lennének azon a víztartalmon és nem lennének ennyire érzékenyek a vízre. Pontosan ez az 
érzékenység, amire visszavezethetők a burkolatok földmű miatti károsodásai és amiért a 
szabvány is kizárja vagy korlátozza ezeknek a talajoknak a használatát. 
 

CBR-érték Földmű minősége 
0-3 % Nagyon gyenge 
3-7 % Gyenge 
7-20 % Megfelelő 
20-50 % Jó 
>50 % Kiváló 

 
1133..  ttáábblláázzaatt  BBuurrkkoollaatt  aallaattttii  ttaallaajj  mmiinnőőssííttééssee  CCBBRR  éérrttéékkeekk  aallaappjjáánn  [[1111]]  
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CBR-érték Földmű értékelése 
2-4 % Gyenge, elázott, nem tömör 
5-7 % Közepesen mérsékelt teherbírású 
7-15 % Megfelelő teherbírású 
16-20 % Jó és kiváló teherbírású 

 
1144..  ttáábblláázzaatt  FFööllddmműű  éérrttéékkeellééssee  CCBBRR  éérrttéékkeekk  aallaappjjáánn  [[3355]]  

 
A talajok teherbírása mész hozzáadásával -a körülményektől függően- a többszörösére 

vagy akár nagyságrendekkel is növelhető. A kezeletlen talajok és a stabilizált talajok 
maximum értékeinél mérhető c.ca. 300%-os különbség fokozódik a talajok wopt feletti 
víztartalom tartományában nagyságrendűre. A wopt-nál szárazabb tartományban csökkenő 
tendenciát vehetünk figyelembe, itt a stabilizált rétegek betömöríthetetlenné válnak. Ezek a 
folyamatok láthatóak a 20. ábrán bemutatott közepes agyag és homoklisztes iszap talajok 
esetében, ahol a teherbírás görbékhez húzott, „w” tengelyből induló függőleges vonalak a 
tömörítési vizsgálat során kapott optimális víztartalmak értékeit mutatják. 
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2200..  áábbrraa  CCBBRR  éérrttéékkeekk  vváállttoozzáássaa  aa  vvíízzttaarrttaalloomm  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
 
A 20. ábrák jól demonstrálják a különböző átmeneti és kötött talajoknál tapasztaltakat, 
miszerint a mésszel stabilizált talajok széles víztartalom tartományban eredményeznek a 
minősítés szerint (14. táblázat) kiváló teherbírású földművet. Ez a széles tartomány felölelte 
azokat a víztartalmakat, ahol a laboratóriumi betömörítésük még szabványos módon 
lehetséges volt. A tartomány a kezeletlen talajok relatív konzisztencia index alapján az  
Ic=0.6-1.8 értékek közé esett. 
Összegezve ez a kiváló teherbírás és a tömörítés vizsgálatoknál tapasztalt Proctor-görbe 
laposodás eredményezi, hogy a mésszel kezelt talajok széles víztartalom tartományban 
építhetőek be kiváló teherbírás mellett, megfelelő tömörségűre is. 

A kezeletlen talajoknál a száraz ágon tapasztalt magas teherbírás és a kezelés hatására 
történő visszaesés hibás értelmezése az, ha a stabilizációt ebben a víztartalom tartományban 
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nem javasoljuk. Hiszen -az előbbi sorokra utalva- itt a kezeletlen talajok tömörsége nem 
megfelelő, valamint a későbbi elázások teherbírás vesztéshez és károsodáshoz vezetnek. 
Éppen ezért a talajok stabilizációja szükséges, de a stabilizáció megtervezése (szükséges 
mészmennyiség, szükséges víz hozzáadása) elengedhetetlen! 

A teherbírások vizsgálati eredményeinek döntő jelentősége volt a 4.2 fejezetben megadott 
mészadagolási receptúra kidolgozásában. A 19. ábra szembetűnően tükrözi a már említett 
túlmeszezéssel járó negatív hatásokat. Itt ismét felhívnám a figyelmet a stabilizációk 
tervezésének szükségességére! 
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2211..  áábbrraa  CCBBRR  éérrttéékkeekk  kküüllöönnbböözzőő  ttaallaajjookknnááll  aa  kkeezzeelleettlleenn  ttaallaajjookk  kkoonnzziisszztteenncciiaa  iinnddeexxee  aallaappjjáánn  áábbrráázzoollvvaa  
 

A laboratóriumi eredményeim értékelése során megállapítottam, hogy a megfelelő 
mészmennyiséggel, min. Trρ=95%-os tömörségben készült stabilizációk a 21. ábrán látható 
CBR=85%-nál (E2=187MPa) magasabb teherbírást értek el 28 napos korukban. A meszes 
talajstabilizáció széles tartományban elérhető magas teherbírásának demonstrálása érdekében 
a 21. ábrán feltűntettem a CBR=43% (E2=120MPa) értéket is. 
 

A teherbírás növekedés fázisos összetételre gyakorolt hatásának vizsgálata során érdekes 
összefüggést tapasztaltam. A kezeletlen és stabilizált talajok fázisos összetételének háromszög 
diagramban való ábrázolása alapján elmondható, hogy az azonos fázisos összetételű 
pontokhoz különböző teherbírás értékek párosulnak. Ez egyben azt is igazolja, hogy a 
stabilizáció hátterében nem csupán a szárító hatás miatt elérhető jobb tömörség áll, hanem 
más folyamatok játszanak fontos szerepet. 

EE22==118877MMPPAA

EE22==112200MMPPAA

EE22==112200MMPPAA
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A teherbírási görbék Proctor-görbéhez hasonlatos alakja miatt, a háromszög diagramban a 
fázisos összetételeket jellemző pontokon keresztül teherbírási iso-vonalak vehetők fel. A 
kezeletlen talajokra jellemzően a függőlegestől bal irányba eltérő iso-vonal normálisokat 
kaptam. Ezzel szemben a mésszel kezelt talajoknál az iso-vonalak normálisa a függőlegestől 
jobb oldali irányba mutató volt. A 22. ábrán látható iso-vonalak értékei exponenciálisan 
növekednek, a kezeletlen és kezelt értékek között pedig közel nagyságrendi eltérés 
mutatkozik. A mésszel stabilizált talajoknál mérhető teherbírási értékek 28 nap elteltével c.ca. 
300%-kal haladják meg a talajoknál mérhető értékeket. 
Ez a növekedés a koagulációnak köszönhető, míg az idő múlásával a különbség a 
cementációnak köszönhetően esetleg még évtizedekig növekszik. Az USA-ban mért egyik 
stabilizációnál 16 év után is emelkedést diagnosztizáltak [85]. 
 

 
2222..  áábbrraa  HHáárroommsszzöögg  ddiiaaggrraammbbaann  áábbrráázzoollhhaattóó  tteehheerrbbíírráássii  iissoo--vvoonnaallaakk  ééss  nnoorrmmáálliissaaiikk  TT1177--eess  ttaallaajj  eesseettéébbeenn  

 
A már sokszor emlegetett túlzott mészadagolást itt is sikerült kimutatni. Hatására az optimális 
mészmennyiségnél felrajzolható normális és a kezeletlen talajhoz tartozó normális által bezárt 
szög csökkent, a kezeletlen irányba való visszafordulás miatt. 

55..11..22  AA  NNYYÍÍRRÓÓSSZZIILLÁÁRRDDSSÁÁGG  NNÖÖVVEEKKEEDDÉÉSSEE  
Az előző fejezetben már rávilágítottam, hogy a teherbírás növekedés hátterében nem a 

mész szárító hatása dominál, hanem a 2.3 fejezetben leírt koaguláció és cementáció. Ugyanis 
ezek a kémiai folyamatok a talaj nyírószilárdságát is megnövelik, ami pozitív változás a 
nyírószilárdsági paraméterekben (belső súrlódási szög-Ф; kohézió-c) mérhető. 

A talajok nyírószilárdságát Coulomb szerint két részre bonthatjuk, a súrlódásra és a 
kohézióra. A súrlódó erőt a normál feszültség és a felületi érdesség szorzatából számíthatjuk, 
ahol a felületi érdességet a talajok belső súrlódási szögének (Ф) a tangensével szoktuk 
figyelembe venni.. A kohéziót, azaz a talajszemcsék közötti összetartó erőt, a talajoknál a 
cementáció és a másodlagos kötőerők eredményezik. 

A nyírószilárdsági paraméterek változásának vizsgálatára 10 különböző talajjal (T1-
T7,T11,T15-T16) végeztem triaxiális nyomókísérleteket. A vizsgálatokhoz előállított 
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keverékeknél 2%, 4%, 6% mészadagolást alkalmaztam, az idő hatását 1, 7 és 31 nap elteltével 
vizsgáltam. A mintákat a meszezés hatására beinduló reakciókhoz szükséges tömörség miatt 
betömörített állapotban (Trρ=90%) tároltam. 

A vizsgálati eredmények minden esetben növekedést eredményeztek, azonban azok az 1 
napos korban még rendezetlen képet mutattak. A belső súrlódási szögnél 7 nap elteltével volt 
kimutatható határozott tendencia. Az idő múlásával további változást nem tapasztaltam. 

A „Ф” érték megváltozása során a konzisztencia határoknál tapasztalható egy zónába 
tartást mutattam ki. A talajok a megfelelő mennyiségű mész hozzákeverése mellett Ф=40o 
értékhez tartottak (23. ábra). Kevesebb mészmennyiségnél is kimutatható volt a növekedés, 
azonban a maximum értéket nem érték el, míg túlzott mész hozzáadása esetén stagnálást vagy 
csökkenést volt tapasztaltam. 

A mérési eredményekre jól illeszkedő görbét sikerült definiálnom, amely összefüggés 
természetesen a kezeletlen talajok (0% mész) esetében nem értelmezhető és a meszezés 
ésszerű határáig (8% mész) ad megfelelő eredményeket. 
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2233..  áábbrraa  BBeellssőő  ssúúrrllóóddáássii  sszzöögg  vváállttoozzáássaa  aa  mméésszz  hhoozzzzááaaddááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  ((3311  nnaappooss  kkoorrbbaann))  

 
A „Ф” növekedését leíró görbe egyenlete az alábbi: 

 
 
ahol  
 Ф [o] - belső súrlódási szög, 
 M [%] - hozzáadott mészmennyiség. 

A függvény mérési eredményekkel való egyezése R2=0.77 értékre adódott. 
 
A kohézió növekedésének mértéke nem mutatott az előzőhöz hasonló következetességet, 

arra elfogadható szórású függvényt nem tudtam illeszteni. A javulás mértéke többszörös 
értékben volt kimutatható 31 napos korban.  

9.1807.7589.0 2 ++−= MMφ
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2244..  áábbrraa  KKoohhéézziióó  vváállttoozzáássaa  aa  mméésszz  hhoozzzzááaaddááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn,,  kküüllöönnbböözzőő  ttaallaajjookk  eesseettéénn  ((3311  nnaappooss  kkoorrbbaann))  

  
A kohézió növekedése azonban nem zárult le a 31. napot követően, a 24. ábrán sárgával jelölt 
kövér agyag talaj, 15 hónapos korában a 31 napos kori c=343 kPa értékről c=787 kPa-ra 
növekedett. A belső súrlódási szög az idő múlásával változatlanul 40o maradt. 

Véleményem szerint a belső súrlódási szög változását a kationcsere miatti koaguláció 
okozza, azonban a kohézió növekedésben emellett erőteljes szerepet játszik a puccolán-
reakció miatti cementáció is. Megállapításom, úgy gondolom, megfelelően harmonizál a 
talajok nyírási paramétereinek fizikai tartalmával is. 

55..22  VVÍÍZZTTAARRTTAALLOOMM  VVÁÁLLTTOOZZÁÁSS  MMÉÉRRTTÉÉKKEE  
Az 5.1.1 fejezetben bemutatott mérések felhívják a figyelmet arra, hogy a mésszel kezelt 

talajoknál is jelentős szerepe van a víztartalomnak. Amennyiben a meszes talajstabilizáció 
során elérhető optimális teherbírás elérésére törekszünk, úgy annak megtervezésekor és 
kivitelezésekor figyelembe kell vennünk a kezdeti víztartalmat. Ez a kezdeti víztartalom 
azonban a mész hozzáadásakor az oltódási folyamat miatt csökkeni fog, ami negatívan 
befolyásolhatja a stabilizáció teherbírását. 

A mérési eredmények alapján látható, hogy a kezeletlen talaj wopt-a mellett, esetleg még 
annál nedvesebb állapottal sem tudjuk a maximális teherbírást a stabilizációknál 
megvalósítani. Azonban elképzelhető a talajok olyan mértékű elázottsága is, amikor a kívánt 
teherbírás növekedést csak az optimálisnál magasabb mészadagolással érhetjük el. 

A meszezés víztartalomra gyakorolt hatását 4 db különböző talajjal (T17-T20), 
talajonként 6 db különböző víztartalommal, 3 db mészadagolás (2%, 4%, 6%) mellett mértem, 
így az általam meghatározott törvényszerűség 72 db vizsgálati eredményen alapul. 
Az eredmények szerint a mész adagolásával arányosan csökken a talaj víztartalma. A 
csökkenést az egyes mérésekből adódó görbék meredekségének átlagolásával határoztam 
meg, majd a legjobb illeszkedés érdekében megkerestem az egyenesek metszését, majd ebbe a 
pontba toltam össze a görbéket (25. ábra). Az így megkapott görbékre függvényt definiáltam. 
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2255..  áábbrraa  VVíízzttaarrttaalloomm  vváállttoozzáássaa  aa  mméésszz  hhoozzzzááaaddááss  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
 

A víztartalom csökkenést leíró függvény az alábbi összefüggéssel adható meg: 
 
 
ahol  
 w  [%] - várható víztartalom, 
 w0 [%] - kezdeti víztartalom, 
 M  [%] - hozzáadott mész mennyiség. 

 
A mérési eredményekre illesztett függvények meredekségeinek a szórása 0.1309 adódott, ami 
az általam megadott függvény meredekségétől maximum 14%-os eltérést eredményez. 
 
Mérési eredményeim őrölt, égetett mészre vonatkoznak, a mészhidrát és mésztej hatását nem 
vizsgáltam. 
 
Az általam meghatározott víztartalom változás realitását sztöchiometriai számításokkal is 
alátámasztottam. A víztartalom változás egy része (Δwoltódás) a mész oltódásából származik. A 
mész oltódása közben az alábbi reakció játszódik le: 

 
 
Ahol a CaO moláris tömege 56 g/mol, a H2O moláris tömege 18 g/mol. Amennyiben az 
összes égetett mész megoltódik, úgy ez Δwoltódás= -0,321*M víztartalom csökkenést 
eredményez. Az „M” ebben az esetben is a hozzáadott mész mennyiségét jelöli százalékban. 
Az oltódás erősen exoterm folyamat, ami során 14 [kJ/mol] energia szabadul fel. Figyelembe 
véve azt, hogy 1 mol 20oC hőmérsékletű víz elpárologtatásához 42.13 [kJ] energia szükséges, 
így a felszabaduló hőmennyiség 1/3 mol víz elpárolgását teszi lehetővé. Amennyiben a teljes 
hőfelszabadulás a víz párologtatására használódik fel (ami nem reális), úgy annak hatására 
Δwhő= -0,333*M víztartalom változás következik be. 

Mww 737.00 −=

hőOHCaOHCaO +=+ 22 )(
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A mérési eredmények feldolgozása és a sztöchiometriai számítások alapján a talaj víztartalma 
őrölt, égetett mésszel való összekeverése során az alábbi hatások miatt csökken: 

• mész oltódása, 
• mész oltódás során felszabaduló hő párologtató hatása, 
• keverés közbeni szellőztetés párologtató hatása. 

 
A mész oltódása során 2.7-szeres térfogat növekedést szenved. Ez a térfogat növekedés 

nem szabad, hogy a stabilizáció betömörítését követően játszódjon le, mert abban 
repedéseket, fellazulásokat eredményez. A laboratóriumban túlzottan korán betömörített 
triaxiális hengerek az oltódási folyamat hatására „szétrobbantak”. 
Azonban a stabilizáció kémiai reakcióinak (kationcsere, puccolán-reakció) beindulásához a 
talajt tömöríteni szükséges, mert csak ilyen módon biztosítható a Ca2+ mozgása. Ezért a 
kémiai reakciók beindulása és a karbonátosodás csökkentése érdekében minél gyorsabban 
célszerű betömöríteni a mésszel összekevert talajt, azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni az oltódási folyamatokkal járó térfogatváltozást sem. 
Az oltódási folyamat időbeli lezajlását 100 g száraz talajjal és 2%, 4%, 6% mész hozzáadása 
mellett vizsgáltam. A vizsgálat során a kezeletlen és a mésszel összekevert talajminták 
tömegét 1/100 g pontosságú mérlegen 10 percenként mértem. 
A laboratóriumi mérési eredmények feldolgozásából kaptam a 26. ábrán látható 
diagrammokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2266..  áábbrraa  AAzz  oollttóóddááss  ssoorráánn  eellppáárroollggootttt  vvíízzttöömmeegg  iiddőőbbeellii  áábbrráázzoolláássaa  
 

Az ábrán jól tükröződik az a hozzáadott mészmennyiségtől függő linearitás, amivel a 
fejezet első részében a víztartalom csökkenést definiáltam. Az oltódás és az azzal járó 
hőfejlődés a kezdeti időszakban dinamikus víztartalom csökkenést eredményez, majd 15-20 
perc után egy folyamatosan leépülő víztartalom csökkenést tapasztaltam. Az oltódási 
folyamat során lejátszódó víztartalom változás c.ca. 90 perc alatt zajlik le, ezt követően már 
csak a párolgás okoz víztartalom csökkenést. 
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Méréseimhez hasonló eredményekre jutott 2004-ben Dr. Kosztka Miklós Sopronban, aki 
az oltódás miatti bekövetkező hőmérséklet változást mérte a talajban. Mérései szerint a 20oC-
os talaj hőmérséklete a mész hozzáadását követően kissé 40oC fölé emelkedett, majd ez a 
tendencia 15 perc elteltével megfordult és fokozatosan hűlt vissza a talaj a kezdeti 
hőmérsékletre. 
 

Az oltódási folyamat elemzésekor azt is megvizsgáltam, hogy arra a talajok 
különbözőségének van-e valamilyen hatása. Mivel a közepes agyag és az iszapos homokliszt 
nem mutatott semmilyen különbözőséget, így a megállapítás talajtól függetlenül 
alkalmazható. 
 

55..33  AA  TTEEHHEERRBBÍÍRRÁÁSS  IIDDŐŐBBEELLIISSÉÉGGEE  
A kémiai reakciókon alapuló talajstabilizációknál a háttérben zajló folyamatokhoz idő 

szükséges, ami hatással van a stabilizáció alkalmazáshatóságára és a kivitelezés, valamint a 
helyszíni minősítő mérések ütemezhetőségére is. A minősítő mérések idején fontos tudni azt, 
hogy egy folyamat lezárult-e, vagy ha nem, akkor milyen további hatással lehet a stabilizáció 
talajszerkezetére, teherbírására. 

A szakirodalmi publikációk és tapasztalataim szerint a meszes talajstabilizációnál a 
kémiai folyamatok valamelyest szétválaszthatók időben.  
Az előző fejezetben bemutattam, hogy őrölt, égetett mész hozzáadásakor a talajban található 
nedvesség vagy víz hozzáadásának hatására a mész megoltódik. Ez a folyamat csupán 90 
percet vesz igénybe. 
A kationcsere a stabilizációk tervezett időtartamához képest szintén gyors folyamatnak 
tekinthető, azonban a helyszíni minősítések szempontjából már hasznos lenne az időbeliségét 
behatárolni. A szakirodalomban nem találtam erre vonatkozóan pontos adatot. 
A puccolán reakció alatt lejátszódó cementálódást sem határolták le pontosan, azonban annak 
hatását bizonyíthatóan hosszan elhúzódóra, évtizedekre teszik [44]. A korábbi kutatások az 
időbeli lehatárolás helyett nagyobb hangsúlyt fektettek a hőmérséklet puccolán reakcióra 
gyakorolt hatására, ami szerint 13-16oC alatti hőmérséklet gátolja ezt a folyamatot, azonban 
magas hőmérsékleten (40-50oC) kezelt mintáknál erőteljes teherbírás növekedést tapasztaltak 
[77]. 
A karbonátosodás a mész megoltódását követően gyakorlatilag állandóan zajlik, azonban a 
talajban található kevés széndioxid miatt jelentős mértéket nem ölt. 

Dr. Kézdi Árpád professzor a különböző folyamatok időbeli szétválasztását próbálta 
meghatározni tapasztalatai alapján, ezt mutatja be a 27. ábra. 
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2277..  áábbrraa  AA  rreeaakkcciióókk  eeggyyeess  ssttááddiiuummáánnaakk  aallaakkuulláássaa  ééss  rréésszzvvéétteellee  aa  ttaallaajjttuullaajjddoonnssáággookk  mmeeggvváállttoozzáássáábbaann  [[3377]]  

A hosszantartó teherbírás változás szempontjából csak a kationcserének és puccolán 
reakciónak van jelentősége, amint azt a stabilizációk nyírószilárdságának vizsgálatakor is 
tapasztalható volt. Ezek közül a puccolán reakció bizonyítottan elhúzódó folyamat, így 
hatását az építés közben végzett minősítéseknél nem lehet figyelembe venni. 
A hazai gyakorlat a meszes talajstabilizációk helyszíni minősítését 3 napos korban végzi. A 
mésszel kezelt talajnak ekkor kell a tervező által előírt teherbírás értéket elérni, hiszen a 
kivitelezés következő munkafolyamata csak így kezdhető el. 

A teherbírás időbeli változást két különböző mérés során, a tömörítést követően az alábbi 
időpontokban vizsgáltam: 

♦ 1 nap, 7 nap, 31 nap; 
♦ 1 óra, 3 nap, 28 nap. 

Az időpontok kiválasztásánál fontos volt, hogy a stabilizációt követő azonnali tömörítés, a 
vasútnál tapasztalt 1 napos korban vagy az útépítésnél alkalmazott 3 napos korban készülő 
helyszíni minősítések során milyen eredményekre számíthatunk. A 28 napos mintákkal pedig 
a hosszú távú teherbírást szerettem volna demonstrálni. Ezeken felül az 1 napos, 7 napos és 
31 napos minták, mint időegységek lettek meghatározva. Természetesen az eredmények 
harmonizációja miatt a két külön sorozat egy-egy talajával a másik időit is megvizsgáltam. 
Az 1 órás, 3 napos és 28 napos korban vizsgált minták eredményeit mutatja be a 28. ábra. Az 
ábrán látható görbék többségénél erőteljes teherbírás növekedés tapasztalható a 3. napot 
követően is. Ebből arra következtettem, hogy a hazai stabilizációk túlméretezettek lennének, 
amennyiben a 3 napos helyszíni minősítés során a tervező által előírt, végleges teherbírást 
tudnák produkálni. 
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2288..  áábbrraa  AA  mméésssszzeell  ssttaabbiilliizzáálltt  ttaallaajj  tteehheerrbbíírrááss  vváállttoozzáássaa  aazz  iiddőő  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
 

A másik kutatási program során végezett méréseknél, 1 napos, 7 napos és 31 napos korban 
vizsgáltam a stabilizációk CBR értékét, a mérési eredmények görbéi egy hiperbolához 
közelítettek. Ezeket a 29. ábra mutatja be. 

 

2299..  áábbrraa  AA  mméésssszzeell  ssttaabbiilliizzáálltt  ttaallaajj  tteehheerrbbíírrááss  vváállttoozzáássaa  aazz  iiddőő  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  
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Mivel a két kutatás mérései alapján nem tudtam pontosan definiálni a kationcsere 
következtében megnövekvő teherbírás időbeliségét, csak annak tartományát, ezért kiegészítő 
vizsgálatokat végeztem. A két kutatás alapján csak azt tudtam meghatározni, hogy a 
kationcsere miatti teherbírás növekedés maximuma valahol 3 és 7 nap közé, esetleg a 7. nap 
utáni időszakra esik, ezért a kiegészítés során a mintákat 3 napos, 7 napos és 14 napos korban 
mértem. A méréseket a bizonyosság miatt két különböző talajjal is elvégeztem, a stabilizáció 
szempontjából optimális víztartalomnál, valamint nedvesebb és szárazabb mintákkal is. A 
mérésekkor a közepes agyag talajnál (T19) 4%, az iszap talaj (T20) esetében 2% őrölt, égetett 
meszet alkalmaztam. A mérési eredményeket a 30. ábrában foglaltam össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3300..  áábbrraa  AA  mméésssszzeell  ssttaabbiilliizzáálltt  ttaallaajj  tteehheerrbbíírrááss  vváállttoozzáássaa  33,,  77  ééss  1144  nnaappooss  kkoorrbbaann  
 
A vizsgálati eredményeket mutató görbék alapján megállapítottam, hogy a kationcsere 

miatti teherbírás növekedésnek a vége a 7. napon vehető lezárultnak, amit követően további 
teherbírás növekedést már csak a puccolán reakciónak köszönhető. 

A 3 napos korban mért eredmények alapján nem sikerült meghatározni, hogy ekkor a 
teljes teherbírásnak pontosan mekkora része vehető figyelembe, ezért célszerűnek tartanám a 
helyszíni minősítéseket 7 napos korban végezni. 
Amennyiben a minősítést mindenképpen korábban kell elvégezni, úgy kellő biztonsággal 
feltételezhető, hogy az 1 napos korban mért érték c.ca. fele a 7 napos korban várható 
teherbírásnak, míg a 3 napos korban mért eredménynél további 15%-os növekedéssel lehet 
számolni. Természetesen ezek a feltételezések csak akkor igazak, ha a talajstabilizációhoz 
megfelelő mennyiségű víz állt rendelkezésre. 
Az a megállapítás, hogy a kationcsere miatt bekövetkező teherbírás növekedés a 7. napon 
zárul le, összhangban van a talajszerkezet vizsgálatokkor tapasztaltakkal is, ahol például a 
szemeloszlás és a plasztikus index vizsgálatok során is, a kezeletlen talajok tulajdonságaitól 
mért legnagyobb változást a 7. napon tapasztaltam. 
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A 31. ábra azt a korábbi megállapításomat támasztja alá, hogy a nem megfelelő 
víztartalom mellett történő talajstabilizáció viselkedése eltér az optimális körülmények között 
stabilizáltaknál tapasztaltaktól. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3311..  áábbrraa  TTúúllzzoottttaann  mmaaggaass  vvaaggyy  aallaaccssoonnyy  vvíízzttaarrttaalloommnnááll  kkéésszzíítteetttt  mmeesszzeess  ttaallaajjssttaabbiilliizzáácciióókk  tteehheerrbbíírrááss  vváállttoozzáássaa  aazz  
iiddőő  ffüüggggvvéénnyyéébbeenn  

 
Eszerint, ha nem áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségű nedvesség a meszes 
talajstabilizációhoz, úgy a kezdeti teherbírás növekedés ellenére az idő elteltével drasztikus 
csökkenést tapasztalhatunk. 
Valamint a túl magas víztartalmú talajok esetén, a meszezés során tapasztalható kezdeti 
teherbírás növekedést már nem követi időben elhúzódó növekedés, a teherbírás gyakorlatilag 
stagnál. Hozzáteszem, ezek a túl magas víztartalmú minták párazáró helyen voltak tárolva, a 
természetes párolgás okozta további víztartalom csökkenés vélhetően pozitívan változtatott 
volna az eredményeken. 

55..44  AA  TTAALLAAJJRRÖÖGG  NNAAGGYYSSÁÁGGÁÁNNAAKK  HHAATTÁÁSSAA  
A teherbírás mérések során -csupán praktikusság miatt- megváltoztattam a talajok 

előkészítésének módját. A korábban használt mozsaras aprítással szemben gépi darálóval 
próbáltam alkalmassá tenni a kezeletlen talajokat a stabilizációra. Azonban a teherbírás 
mérések során a megszokottaktól nagyobb értékeket kaptam a finomabb őrlésű talajoknál. A 
méréseim közötti kapcsolat megteremtésére, valamint a talaj előkészítés módjának a 
stabilizációra gyakorolt vizsgálatára végeztem méréseket különböző nagyságú talajrögökkel. 

A vizsgálat során 2%, 4% és 6% mész hozzáadásával stabilizáltam a különböző 
nagyságúra aprított talajt. Az egyik csoportba tartoztak a finomra aprított talajok, amelynek 
maximális talajrög nagysága 2 mm volt, a másik csoport durvább rögökből 4-16 mm 
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közöttiekből állt. A két csoportban lévő stabilizációkat ugyanazon a víztartalmon kevertem be 
és párazáró módon tároltam. Teherbírás méréseket végeztem a tömörítést követő 1 nap, 14 
nap és 42 nap elteltével. A talaj aprózottságának teherbírásra gyakorolt hatása miatt kezeletlen 
talajokkal is elvégeztem a méréseket. A minták előállításakor ugyanazt a tömörítő munkát 
(5*15 ütés) alkalmaztam a d=152mm átmérőjű edénybe való beépítéskor. 

A stabilizációk mérési eredményei -az előző fejezetben már bemutatott módon- egy ideig 
növekvő tendenciát, majd stagnáló állapotot mutattak. A vizsgált időintervallum a kationcsere 
lejátszódásának folyamatát foglalata magába, annak hatásmechanizmus vizsgálatát tette 
lehetővé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3322..  áábbrraa  KKüüllöönnbböözzőő  mmóóddoonn  eellőőkkéésszzíítteetttt  ttaallaajjookk  mmeesszzeess  ssttaabbiilliizzáácciióójjaa  ssoorráánn  ttaappaasszzttaallhhaattóó  tteehheerrbbíírrááss  vváállttoozzááss  
  

A 32. ábráról leolvasható, hogy az előkészítés módjától függetlenül, a talaj mésszel való 
kezelése nagyságrendű teherbírás növekedést eredményez. A gyenge elázott földműnek 
minősíthető talaj esetében is, a stabilizáció kiválónak minősíthető földművet eredményezett 
[13. és 14. táblázat]. A 32. ábrán az is látható, hogy a 6%-os mészadagolást kivéve, a 
finomabbra őrölt talaj stabilizációja nagyobb teherbírással bír, mint a durvábban előkészített. 
Ez az eltérés a meszes talajstabilizációknál azonban csak részben indokolható a talajrög 
nagyság és a tömörítő munka kapcsolatával. 
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3333..  áábbrraa  KKüüllöönnbböözzőő  mmóóddoonn  eellőőkkéésszzíítteetttt  ttaallaajjookk  mmeesszzeess  ssttaabbiilliizzáácciióójjaa  ssoorráánn  ttaappaasszzttaallhhaattóó  tteehheerrbbíírrááss  eellttéérrééss  

aarráánnyyaaiinnaakk  vviizzssggáállaattaa  

A kezeletlen talajok estében, az azonos tömörítési munkával beépített, különböző nagyságúra 
felaprított talajok teherbírásának az aránya 148%-ra adódott. Nagyobb teherbírással 
természetesen a finomabbra őrölt talaj rendelkezett. Ehhez hasonlóan -a finomabb őrlésű 
talajból készült stabilizáció eredményeit elosztottam a durvább szemcséjűével- képeztem a 
különböző mészmennyiséggel stabilizált talajoknál is az arányszámokat, amit grafikusan is 
ábrázoltam (33. ábra). 
A kapott eredményekre adható magyarázatot a kationcsere mechanizmusára vezettem vissza, 
ahol az agyagásványok felületére a Ca2+ ion a talajban található víz segítségével jutnak el 
diffúz módon. A finomabb őrléssel előkészített talaj esetében a kationcsere gyorsan meg tud 
indulni, ezért a koaguláció már a korai időszakban széles térben tud kiterjedni. Ezzel 
szemben, a nagyobb rögök esetében, a rögök belsejébe nehezebben jut be a kalcium ion, így a 
rög sokáig negatívan befolyásolja a talaj teherbírását. Ezt támasztják alá 33. ábrán látható 
eredmények. 
Azonban a 33. ábra grafikonja szerint a diffúzió révén előbb vagy utóbb mindenhol 
megtörténik a kationcsere, így a talaj előkészítés különbözőségéből adódó teherbírás 
arányszám, a kezeletlen talajoknál tapasztaltalt tömörítőerő-rögnagyságra visszavezethető 
különbségre áll be, mivel a stabilizációk az idő múlásával a kezeletlen talajoknál tapasztalt 
148%-os vonalhoz simultak be. 
Így megállapítható, hogy a teherbírás növekedés üteme attól függ, hogy a Ca2+ ion milyen 
gyorsan jut el az agyagfelszínhez és tud ott kicserélődni. 
 
A 6% mésszel stabilizálás esetében, a talajrög méretétől függetlenül nem mutatkozott 
különbség a stabilizációk teherbírásában, amit úgy gondolok, hogy az erőteljes 
mészmennyiség adagolás miatti magas kalcium ion koncentráció hatására felgyorsuló diffúzió 
eredményezhetett. Ezt figyelembe véve, arra is következtethetünk, hogy nagyobb 
rögnagyságú stabilizációnál az optimálisnál nagyobb mészadagolást kell alkalmazni, 
amennyiben korai minősítés szükséges. 
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Amennyiben hosszútávon vizsgáljuk a meszes talajstabilizáció hatását, az előbb leírtak 
alapján úgy tűnhet, mintha csak tömörítési problémákat okozna a talaj felaprítása. Azonban ez 
vélhetően csak valamilyen határok között jelenthető ki. Mivel ezeknek a határoknak a 
vizsgálatára nem volt lehetőségem, és véleményem szerint azok hatékonyan csak nagy modell 
kísérlettel, helyszíni tömörítésekkel vizsgálhatóak, ezért arra vonatkozóan egy szakirodalmi 
hivatkozást tartok irányadónak. A Lime stabilization construction manual (1991-ből), a 
kivitelezés során, a talaj felaprózásakor a talajrög méretet 1 inch-ben maximalizálja. 

A fent leírtakkal kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, hogy a kevésbé felaprított 
talajokkal végzett stabilizációknál a korai minősítések során a tervezettnél rosszabb teherbírás 
értékeket kaphatunk. Ami a végleges teherbírástól akár több mint 15%-os (5.4 fejezet) eltérést 
is eredményezhet 3 napos korban. Ezek a csalódások pedig a meszes talajstabilizáció negatív 
megítélését, alkalmazásának elkerülését eredményezhetik. 
A fenti eredmények tudatában, a stabilizációt tervező mérnök a beruházóval tud közösen 
döntést hozni arról, hogy rosszabb minőségű stabilizáló géplánc használatakor nagyobb 
mészadagolást és későbbi minősítést célszerű alkalmazni. 
 

  55..55  AA  MMÉÉSSSSZZEELL  SSTTAABBIILLIIZZÁÁLLTT  TTAALLAAJJOOKK  TTEEHHEERRBBÍÍRRÁÁSSÁÁNNAAKK  TTAARRTTÓÓSSSSÁÁGGAA,,  
FFAAGGYYÁÁLLLLÓÓSSÁÁGG  

A talajok hatékony kezelése során a legfontosabb, hogy a talajfizikai paramétereknél elért 
pozitív változások fenntarthatóak legyenek. A velük szemben támasztott követelményeket a 
tervezett szerkezet élettartamáig fenn tudják tartani, a funkciójukat a változó időjárási 
viszonyoktól függetlenül be tudják tölteni. 
Talajstabilizációt általában nagy felületű földmunkáknál (ipari padló és parkoló) vagy vonalas 
létesítményeknél (út és vasút) alkalmaznak. Ezek alapozásánál, ágyazati rétegeinél, a vízzel 
szembeni tartósság a mértékadó, hiszen a tönkremenetelek döntő része a repedésekbe bejutó 
víz vagy a magas talajvíz okozta átázottság miatt alakul ki. Ezért fontos a stabilizációknál, 
hogy a vízzel szemben ellenállóak legyenek, annak hatására ne veszítsék el teherbírásukat. A 
burkolatok alatti rétegeknél a fagyállósági kritériumokra is figyelemmel kell lenni. 
A talajokat fagyveszélyesség szempontjából hazánkban az ÚT 2-1.222 Útügyi Műszaki 
Előírás szabályozza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1155..  ttáábblláázzaatt  TTaallaajjookk  mmiinnőőssííttééssee  ffaaggyyéérrzzéékkeennyysséégg  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  
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A szakirodalmi értékelések szerint a mésszel stabilizált talajok vízállósága és fagyállósága 
nagymértékben megnő. 

Amennyiben a talajok mésszel való javításának fagyérzékenységre való hatását a  
15. táblázat alapján kívánjuk elvégezni, akkor általánosságban elmondható, hogy a 
meszezéssel egy-két kategóriát javíthatunk. Ennek alátámasztására a táblázatban 
összefoglaltam néhány általam vizsgált talajnak és a szakirodalomban találtaknak az 
eredményeit is. 
 

Minta I+A [%] HL+I+A [%] Fagyérzékenység 
0% 15 23 fagyérzékeny 

Bucsuta* 

kezelt 0 16 fagyálló 
0% 18 39 fagyérzékeny 

Rigyác* 

kezelt 0 25 fagyálló 
0% 27 43 fagyveszélyes 

Téglagyár* kezelt 18 53 fagyérzékeny 
0% 38 58 fagyveszélyes 

Kékagyag* kezelt 9 23 fagyálló 
0% 32 37 fagyérzékeny 

Komárom kezelt 2.5 25 fagyálló 
0% 66 76 fagyveszélyes 

Hajdúnánás kezelt 5 25 fagyálló 
0% 92 98 fagyveszélyes 

Visonta kezelt 16 21 fagyérzékeny 
0% 65 77 fagyveszélyes 

Leányfalu kezelt 2 39 fagyérzékeny 

1166..  ttáábblláázzaatt  TTaallaajjookk  mmiinnőőssííttééssee  ffaaggyyéérrzzéékkeennyysséégg  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  [[**--KKoosszzttkkaa  22000044,,  SSzzeennddeeffyy  22000088]]  
 
A szakirodalom a 15. táblázatban szereplő minősítésen túl előszeretettel alkalmazza a 

laboratóriumi vizsgálatok során a kapilláris vízfelszívás hatására való tönkremenetel 
vizsgálatát. 
A Nyugat-Magyarországi Egyetemen, Dr. Kosztka Miklós az alábbi módon végzett 
méréseket: „a talajok vízállóságának megállapítása érdekében a próbatesteket vízbe állítva 
alulról telítettük és mértük a próbatest tönkremenetelének idejét. A próbatest tönkremenetelét 
szubjektív alapon állapítottuk meg. A vízbe állított kezelt és kezeletlen próbatesteket 
egyszerre, párhuzamosan figyelhettük meg. Ez biztosította, hogy az azonos állapotot elérő 
próbatesteket tekintettük tönkrementnek.” [41]. 
A hazai kutatáshoz hasonlóan mérték a stabilizációk kapilláris vízfelszívását és tartósságát az 
USA-ban is (6. kép). 
A laboratóriumi vizsgálatok szerint, a mésszel kezelt talajok vízfelvétele a kezeletlen 
talajokéhoz képest elenyésző, annak hatására csak hosszú idő elteltével vagy egyáltalán nem 
megy tönkre. 

A laboratóriumi mérések mellett több külföldi, helyszíni példa is igazolja a stabilizációk 
tartósságát. 
„Az 1970-es években a mezőgazdasági és erdészeti utak pályaszerkezet tervezésének 
pontosítása érdekében három kísérleti út épült. Két kísérleti út épült fagyveszélyes kötött 
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talajon a Német Demokratikus Köztársaságban, egy pedig Magyarországon fagyveszélytelen 
talajon. Az NDK-ban épült kísérleti utak egyike alacsony talajvízállású (Bassdorf mellett), a 
másik magas talajvízállású (Kossdorf mellett) területen épült. A Bassdorf mellet épült 
kísérleti úton teljes hosszban (1500m) a legalsó alapréteg meszes talajstabilizáció volt. Erre 
épült meg 27 variációban a felső alapréteg, amelyet bitumenes homokréteggel zártak le. A 
kooperációs program megszakadása miatt a teljes kiértékelés anyaga nem áll 
rendelkezésünkre. Ismert azonban az, hogy a kísérleti úton 1971 tavaszán 20000 db-ot 
meghaladó teheráthaladást teljesítettek. A veszélyes tavaszi időszakban terhelt úton sem a 
forgalomból, sem a fagy-olvadási periódusból az alap hibájára visszavezethető károsodást 
nem lehetett tapasztalni.” [41] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66..  kkéépp  KKaappiilllláárriiss  vvíízzffeellsszzíívvááss  ééss  ttaarrttóóssssáággii  tteesszztt  aazz  UUSSAA--bbaann 
Emellett az USA-ban is számtalan, korábban készült, jelenleg is használatban lévő közutaknál 
alkalmazott stabilizáció tartóssága bizonyítja, hogy a mésszel stabilizált talajok vízre és 
fagyra érzéketlenné válnak, azok káros hatásaival szemben megfelelően ellenállóak.  
A 17. táblázatba összegyűjtöttem néhányat ezek közül, valamint kiegészítettem azokat a 
jelentősebb hazai stabilizációkkal is. 
 

Stabilizáció helyszíne Építés óta eltelt idő [év] 
US 45 autópálya 17 
US 61 autópálya 15 
US 82W autópálya 20 
US 82E autópálya 20 
Bánokszentgyörgy erdészeti út 2 
Hatvan ipari csarnok 6 
M0 autópálya 1 
M7 autópálya 3 
Békés megye alsóbbrendű utak 5 
3. sz. főút 4 

1177..  ttáábblláázzaatt  JJeelleennlleegg  iiss  hhaasszznnáállaattbbaann  lléévvőő  ssttaabbiilliizzáácciióókk  
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A szakirodalmi adatok és tapasztalatok ellenére, a hazai szakmai közönség fenntartással él 
a mésszel stabilizált talajok vízérzékenységével és fagyállóságával kapcsolatban. Több 
publikációm és konferencia-előadásom során kaptam kérdéseket erre vonatkozóan, így 
elengedhetetlennek tartottam, hogy kutatásaim során és a doktori értekezésemben erre a 
témakörre is kitérjek. 

A mésszel kezelt talajok tartósság- és fagyállóság-vizsgálatát kezdetekben az  
ÚT 2-3.207:1991 Útügyi Műszaki Előírás 3.2.2. pontja szerint próbáltam elvégezni. Ez az 
előírás adja meg, hogy a hidraulikus kötőanyaggal stabilizált talajoknak a fagyállósági 
vizsgálatoknál milyen nyomószilárdsági értéket kell elérniük. 
Talaj fajtánként és mészadagolásonként 6-6 db próbahengert készítettem az  
MSZ EN 13286-50 szabvány szerint. Mintánként 3 db hengert 12 fagyasztási-olvadási 
ciklusnak vetettem alá, további 3 db hengert, mint kontroll eredményt nedves térben tároltam 
a 12 ciklus lejáratáig. Egy-egy ciklus 8 órán át tartó -20±2oC közötti hőmérsékleten való 
tárolásból majd 16 óra 20±3oC közötti hőmérsékletű vízben való tárolásból állt. A 12 ciklus 
lejárta után lettek eltörve a fagyasztott és a kontroll minták is, a MSZ EN 13286-41 szerint. 
A vizsgálat során újra az 5. fejezetben leírt vizsgálati problémákba ütköztem, miszerint a 
vizsgálati minták elkészítése nehézkes, a tárolás során többségük megsérült, annak ellenére, 
hogy azokat mechanikai hatás nem érte. A vizsgálati eredményeket a 3. mellékletben 
csatoltam. 
Az előbb említett problémák miatt és a vizsgálati eredmények alapján úgy gondolom, hogy a 
talaj és a kezelés minősége ezzel a vizsgálattal nem jellemezhető megfelelően. Ezért a 
szabványban javasolt mérések sikertelensége miatt új mérési eljárást dolgoztam ki azért, hogy 
megvizsgáljam a mésszel stabilizált talajok teherbírásának vízérzékenységét és fagyással 
szembeni tartósságát. 
A fent leírt vizsgálatok gyengeségét a minták kis méretében, azok nehézkes, nem megfelelően 
egyenletes bedolgozásában láttam, valamint abban, hogy nem modellezik a homogén, 
végtelen talajtömeg közeget megfelelően. Azok inkább a hidraulikus kötőanyagoknál 
tapasztalható folytonos anyagok vizsgálatára alkalmasak. Véleményem szerint a meszes 
talajstabilizáció, a hidraulikus kötőanyagú stabilizációkkal szemben, megtartja a talajokra 
jellemző diszperz szerkezetet, ezért a talajt jobban modellező mérést kívántam alkalmazni. A 
teherbírás vizsgálatoknál már áttértem a CBR vizsgálatokra, ahol tapasztalataim szerint 
megfelelően biztosítható volt az azonos minőségű, homogén minták előállítása, valamint a 
talajtömeg és a terhelő „tárcsa” aránya is jól modellezte a végtelen talajtömeget, így ezt a 
mérési módszert alkalmaztam itt is. 

A vizsgálat során a mésszel kezelt talajokat a CBR edénybe tömörítve, 28 napig tároltam 
párazáró csomagolásban, majd 7 napig egy vízzel teli kádban álltak, ahonnan 3 napig a 
fagyasztószekrénybe kerültek (-20oC). Innen kikerülve további 24 órára kerültek vissza a 
vízbe. Eljárás során mértem a minták vízfelvételt, valamint CBR vizsgálattal a teherbírásukat 
is. 

A minták vízfelvételében és a teherbírásukban bekövetkezett változás a talajok 
kötöttségétől függetlenül (T1-T7, T9, T13-T14, T17-T21) hasonló jelleget mutatott, azonban 
az eltérő teherbírás és víztartalom értékek miatt egy ábrában nem voltak megfelelően 
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szemléltethetők. Ezért a folyamatok magyarázatához egy kiragadott közepes agyag talaj (T17) 
mérési eredményeit mutatom be. 
A kezelt minták vízfelvételét a kezeletlen talaj relatív konzisztencia indexének függvényében 
ábrázoltam (34. ábra), amely ábra mellé a szemléletesség kedvéért csatoltam a stabilizációk 
áztatás – fagyasztást követően kapott CBR-Ic diagramját is. Az Ic értékek a kezeletlen talaj 
fizikai paramétereiből lettek képezve. 
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3344..  áábbrraa  KKöözzeeppeess  aaggyyaagg  ttaallaajj  ((TT1177))  vvíízzffeellvvéétteellee  ééss  tteehheerrbbíírráássaa  aa  rreellaattíívv  kkoonnzziisszztteenncciiaa  iinnddeexx  ffüüggggvvéénnyyéébbee  
 
A stabilizációk fázisos összetétel vizsgálatánál tapasztalt telítetlenség miatt (volt ahol a 
Sr=31%-ot sem érte el), a száraz ágon várható volt a vízfelvétel. Azonban a kezeletlen 
talajokhoz képest kisebb mennyiségű vízfelvétel volt tapasztalható. Ez vélhetően a 
stabilizáció miatti talajszerkezet változás, valamint a stabilizációk alacsony áteresztőképességi 
együtthatója (laboratóriumi méréseim szerint k=10-9 – 10-8 m/s) miatt adódott. 

 
 
 
A 35. ábra oszlop diagramjával azt szemléltetem, hogy a vízben való tárolás és a 

fagyasztás mekkora teherbírás csökkenést eredményezett a különböző víztartalom és 
mészmennyiség hozzáadásával készített stabilizációk 28 napos, párazáróan tárolt mintáinak 
teherbírásához képest. A 35. ábrán látható oszlopok megegyeznek a 34. ábrán is látható, 
különböző Ic értékekhez tartozó CBR értékekkel. 
A 35. ábrán nem tudtam feltűntetni a kezeletlen talaj áztatás+fagyasztás utáni teherbírását, 
mivel a minta a 7 napos áztatás hatására „kioldódott” a mérőedényből. 

 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mind a 35. ábra látható talajnál, mind pedig a többi 

talajjal végzett vizsgálat során nem tudtam kiküszöbölni és emiatt figyelmen kívül hagyni azt, 
hogy az áztatás+fagyasztás hatására a minták felső része kis mértékben feltáskásodott, 
fellazult, ami így a teljes minta vastagságra vonatkozóan negatív hatást eredményezett. 
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3355..  áábbrraa  MMéésssszzeell  ssttaabbiilliizzáálltt  kköözzeeppeess  aaggyyaagg  ttaallaajj  tteehheerrbbíírráássaa  áázzttaattááss++ffaaggyyaasszzttááss  kköövveettőőeenn  ééss  aazztt  mmeeggeellőőzzőőeenn  

 
A vizsgált átmeneti és kötött talajokkal készült stabilizációk tartósság vizsgálatakor 

tapasztalt vízfelvétel ellenére a stabilizációk teherbírása nem romlott jelentősén, ami azt 
eredményezi, hogy a stabilizációk vízérzéketlenné váltak. A kezeletlen talajok a víz alatti 
tároláskor „kioldódtak” a mérőedényből, teherbírásuk mérhetetlen, értékelhetetlen volt. 
A stabilizációknál tapasztalt teherbírás csökkenés számszerűsítése érdekében az 
áztatás+fagyasztás teherbírás értékeket elosztottam a 28 napos teherbírásuk értékével, aminek 
eredményeit a 36. ábra mutatja, majd elvégeztem azok matematikai statisztikai módszerekkel 
történő elemzését is.  
 

 
3366..  áábbrraa  TTeehheerrbbíírrááss  ccssöökkkkeennééss  mméérrttéékkee  áázzttaattááss++ffaaggyyaasszzttááss  hhaattáássáárraa  
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A statisztikai számítások alapján az összes minta figyelembe vételekor a teherbírás 
csökkenésének mértékét jellemző szám f=0.8 -re adódott, amely 0.088-as átlagos szórást 
mutatott. 
Ezt a csökkenést tovább szerettem volna pontosítani, ezért megvizsgáltam, hogy milyen hatást 
gyakorol a teherbírás csökkenésre a nem megfelelő víztartalmon való bedolgozás. Az oszlop 
diagrammokból kiválasztottam a maximális teherbírást és az ahhoz közel álló értékeket adó 
száraz és nedves ágon található méréseket is, majd ezeknél is elvégeztem a statisztikai 
elemzést. A számításokat elvégeztem külön-külön a megmaradt mérési eredményekkel a 
száraz és a vizes ágon is. 
 
A számítások során az alábbi eredményeket kaptam: 

♦ Optimális víztartalomnál és annak környezetében: f=0.85, az átlagos szórás 0.08 
♦ Száraz ágon:       f=0.73, az átlagos szórás 0.11 
♦ Vizes ágon:        f=0.78, az átlagos szórás 0.09 

 
A feldolgozott mérései adatok, grafikonok és a statisztikai elemzés során kapott eredmények 
alapján a mésszel stabilizált talajok vízérzékenységére és fagyállóságára az alábbi kijelentések 
tehetők: 

♦ a mésszel stabilizált talajok teherbírását a víz és a fagyhatás csak kis mértékben 
csökkenti, a stabilizációk vízérzéketlennek, fagyállónak minősíthetőek, 

♦ a teherbírás csökkenés mészadagolástól független, a korábban tapasztalt mész 
túladagolás kedvezőtlen hatásai nem jelentkeztek, 

♦ az optimális viszonyok (wopt, megfelelő tömörség, megfelelő utókezelés stb.) között 
elkészített stabilizációk víz- és fagyérzékenysége kisebb, mint a nem megfelelő 
minőségben elkészítetteké. 
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66..  HHAAZZAAII  AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSOOKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA,,  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  

Ahogy azt már a bevezetőmben is írtam, a meszes talajstabilizálás hazai alkalmazása igen 
szerény méreteket ölt. A felhasználás elsősorban az elázott átmeneti és agyag talajok 
szárítására szorítkozik, és mint ilyen, többletköltségként jelentkezik. Így volt ez Harkányban 
is az elkerülő útnál, ahol az építési napló bejegyzései szerint, a több hetes próbálkozás után 
sem sikerült a töltés tetejére bedolgozott M50 rétegen megfelelő teherbírást elérni, így nem 
maradt más –kényszerűségből- csak a meszes stabilizálás. (A beremendi mészgyár csupán  
15 km van innen.) 

De nem szeretnék ennyire előre szaladni időben, ugyanis a hazai alkalmazás már 
viszonylag korán, az 1950-es években elkezdődött. A disszertáció terjedelme miatt nincs 
lehetőségem az összes hazai meszes stabilizációt bemutatni, de a jelentősebbeket 
megpróbálom egy-két soros értékeléssel ellátva leírni. 

1960-ban a 4. sz. főút 158.2-167.8 km közötti szakaszán az elázott kövér agyag réteget 
stabilizálták őrölt, égetett mésszel. A megoldás eredményesnek és gazdaságosnak bizonyult, 
mert a betonburkolaton 1969-ig mindössze 8 keresztrepedés (tehát km-ként legfeljebb egy) 
keletkezett, és a behajlás 0.1-0.2 mm [87.]. 

Szintén meszes stabilizáció történt 1960-ban a 14. sz. főút, 2.5-8.2 km közötti szakaszán is, 
ahol egy elnedvesedett mechanikai stabilizációt javítottak. Az eljárással kellően jó és tartós 
teherbírást sikerült elérni [87]. 

 

A harkányi elkerülő út építése során többször, hosszú ideig csapadékos időjárás volt, amely a 
földművek elázását eredményezte. A töltés tetején a már beépítésre került M50 javítórétegen 
sem tudtak megfelelő teherbírás értéket (E2) mérni, sőt néhány napos természetes száradás 
után sem volt jelentős változás az eredményekben. 

 

 

 

 

 

3377..  áábbrraa  HHaarrkkáánnyyii  eellkkeerrüüllőő  úútt  ssttaabbiilliizzáálláássaa  [[SSzzeennddeeffyy  22000077]]  
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Az M50 leszedése után végül 3.0% őrölt, égetett mésszel, 30.0 cm vastagságban stabilizálták 
a földmű sovány agyag anyagát. A várt hatás nem maradt el, sőt a stabilizált rétegen az E2 
átlagértéke 106.3 MPa lett. Milyen célszerű lett volna azt már a tervezéskor elő írni, a közeli 
mészgyárból még a mész kiszállítása is minimális költség lett volna. 
A hozzáférhető kiindulási adatokból és a stabilizáció eredményessége alapján arra 
következtethetünk, hogy a stabilizáció megfelelő mészmennyiséggel, ahhoz szükséges 
optimális víztartalom közelében készülhetett. 
 

A következő példa a Tatabánya közelében épülő Bridgestone csarnoképület 2006-os 
kivitelezését mutatja be. A fénykép itt is jól illusztrálja a helyszíni viszonyokat, aminek 
helyrehozatalára 30.0 cm vastag, 3.0% őrölt, égetett mész hozzáadásával készített stabilizált 
réteget készítettek. A stabilizált talaj közepes agyag talaj volt (Ip=23.6%), amely a relatív 
konzisztencia megfelelő állapota (Ic=1.10) ellenére is bedolgozhatatlan volt. A stabilizáció 
hatékonysága és a stabilizáción, a különböző szelvényekben végzett teherbírás-mérések 
eredményeit a 38. ábra mutatja. 

 

 

 

3388..  áábbrraa  TTaattaattbbáánnyyaa  BBrriiddggeessttoonnee  ccssaarrnnookk,,  mmeesszzeess  ttaallaajj  ssttaabbiilliizzáácciióó  [[SSzzeennddeeffyy  22000077]]  

A minősítések során látható a laboratóriumban tapasztaltakhoz hasonló teherbírás növekedés. 
A 4. nap készült minősítéseknél már E2=69 MPa átlagos értéket mértek, amely „alacsony” 
érték vélhetően a száraz ágon való stabilizációnak és a viszonylag korai minősítésnek tudható 
be. 

 

A százhalombattai Total Gaz telep építésénél a Megrendelő kérésre 3.0% mészhidráttal 
stabilizálták a felső 30.0 cm-t, annak ellenére, hogy a lösz talaj megfelelően bedolgozható és 
száraz volt, ezt bizonyítja a talajtükrön mért E2=53.5 MPa érték is. A kivitelező elmondása 
szerint a stabilizáció során többlet vizet nem alkalmaztak, így a stabilizáció vélhetően száraz 
ágon készült. Ennek ellenére, a 3 napos minősítés során az E2=105.7 MPa-ra emelkedett. A 
Megrendelő csak sajnálhatja, hogy nem a tervezési stádiumban élt az elhatározással, mert úgy 
jelentős ágyazati anyagot takaríthatott volna meg. 

Tatabánya Bridgestone - 2006
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A Hatvanban épült Bosch csarnokok több fázisban készültek, amelyek alatt minden esetben 
készítettek meszes talajstabilizációt. A közepes-kövér agyag (Ip=27.0%) a tatabányai esethez 
hasonlóan kemény konzisztencia állapotban (Ic=1.22) lett 3% őrölt, égetett mésszel 
stabilizálva, 40 cm-es vastagságban. A helyszíni minősítésekben magam is részt vettem, ahol 
a stabilizálás előtti átlag E2=25.0 MPa volt, ami a stabilizálást követő 3. napon átlag  
E2=84.3 MPa értékre emelkedett. 
A stabilizációk itt is a száraz ágon készültek és a szükséges időt a helyszíni minősítések során 
nem volt idő kivárni, ezért az optimalizálással, szükség esetén további teherbírás növekedést 
lehetett volna elérni. 
 

A Budapest-Szolnok vasútvonal felújításakor alkalmazott meszes talajstabilizációt előre 
betervezték, hogy a rövid vágányzárok során ne lehessen altalaj teherbírás probléma. A 
tervezés során a megnövekvő teherbírással nem számoltak, csak az altalajra előírt értékeket 
kívánták biztosítani. A kivitelezés során rendelkezésre álló rövid vágányzári idők miatt a 
stabilizációkat általában 1 napos korban minősítették, az ekkor mérték értékek átlaga  
E2=46.8 MPa volt. Azonban a mérések között találtunk 3 napos minősítéseket is, amikor az 
E2=100 MPa meghaladó értékek között már E2=130 MPa-os teherbírások is fellelhetők voltak. 

 

Az M7 autópálya építése során a 197+900-198+250 km szelvények közötti átázott sovány 
agyag és iszap talajokkal próbaszakaszokat készítettek, mivel a tárcsás teherbírásmérések 
során értékelhetetlen eredmények születtek. A próbaszakaszokon 30 cm vastagságú réteget 
stabilizáltak 1-1.5-2% őrölt, égetett mész hozzáadásával. A bedolgozást követően a 
víztartalom mérések az optimálisnál kisebb értéket mutattak, és sajnos a kivitelező nem 
alkalmazott utókezelést. Ennek ellenére a stabilizáció 2 napos korban, a mészadagolás 
mértékétől függetlenül, közel azonos értéket átlag E2=53.2 MPa mutatott. A bedolgozást 
követően napos idő volt, aminek hatására a stabilizáció jelentősen vesztett a víztartalmából, 
ebből kifolyólag a teherbírás a 4. napra E2=49.8 MPa értékre csökkent, majd a 9. napon, heves 
felhőszakadást követően (a víztartalom értékek ismét a wopt környékiek voltak) E2=75.3 MPa 
értékre erősödött. 
A stabilizáció értékeléséről elmondható, hogy a felhasznált mész mennyiség az optimálisnál 
kevesebb volt, valamint a kivitelező nem vette figyelembe azt, hogy a meszes 
talajstabilizációk maximális teherbírásához lényegesen több vízre van szükség, mint a 
kezeletlen talajok esetében, és nem gondoskodott az utókezelésről sem. 
 
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőfeltárási Tanszéke készített kutatást 
Bánokszentgyörgyön, ahol az erdészeti utak burkolatának tervezéséhez készítettek 
próbaszakaszokat. A próbaszakaszok különböző burkolat rétegrendekkel lettek megépítve, 
azonban mindegyik alatt 30 cm vastagságban meszes talajstabilizáció készült. A szakaszok 
között volt egy, amelyik a stabilizált rétegre nem kapott burkolatot. A kutatás 2 év óta zajlik, 
a próbaszakaszokon előírt műforgalom közlekedik. A 2008 nyarán végzett méréseken nekem 
is volt lehetőségem jelen lenni, a szemrevételezés alapján a burkolatlan stabilizált réteg az 
egyik legjobb állapotban maradt próbaszakasz volt. A szakaszra vonatkozó mérési 
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eredményeket az Intézet megküldte számomra, így azokból a statikus tárcsás teherbírásmérés 
és a dinamikus behajlásmérés eredményeit módom van bemutatni (39. ábra). 
A grafikonok jól tükrözik a helyszínen látottakat, hogy a 30 cm vastag meszes 
talajstabilizáció megfelelően ellenáll az elmúlt 2 évben áthaladt 2100 db, F100 forgalmi 
terhelésnek és az időjárás viszontagságainak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3399..  áábbrraa  TTeehheerrbbíírráássmméérrééss  ééss  ddiinnaammiikkuuss  bbeehhaajjlláássmméérrééss  eerreeddmméénnyyeekk  aa  bbáánnookksszzeettggyyöörrggyyii  eerrddéésszzeett  úúttjjáánn  
 

Mivel hazánkban a tervezők és szakértők körében jelenleg sem ismertek az optimális 
meszes talajstabilizáció készítéséhez szükséges peremfeltételek, így azokat nem tervezik be a 
földművek és ágyazati rétegrendek elkészítésekor. Az utólag készített stabilizációkat általában 
gyors, hatékony szárítás céljából alkalmazzák, azok elkészítése során nem készítenek 
laboratóriumi vizsgálatokat, azokat nem optimális körülmények között kivitelezik. Ettől 
függetlenül, amint azt már a laboratóriumi mérések során is tapasztalhattuk, a meszes 
talajstabilizációval akár nagyságrendi teherbírás javulás is elérhető, és így a földművek 
irányában általában támasztott E2=40.0 MPa értéket könnyedén teljesíti. Azonban a helyszíni 
mérések és laboratóriumi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a jól felaprított, megfelelő 
víztartalom mellett készített és utókezelt, jó tömörségű stabilizáció, 60 cm-es vastagságban, a 
7. napon legalább E2=185.0 MPa értékű teherbírás elérésére is alkalmas lenne, a kezelt talaj 
fajtájától függetlenül (iszap; sovány, közepes, kövér agyag; iszapos kavics stb.). 
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77..  SSTTAABBIILLIIZZÁÁCCIIÓÓ  FFÖÖLLDDMMŰŰVVEEKKRREE,,  ÁÁGGYYAAZZAATTII  ÉÉSS  PPÁÁLLYYAASSZZEERRKKEEZZEETTII  
RRÉÉTTEEGGEEKKRREE  GGYYAAKKOORROOLLTT  HHAATTÁÁSSAA,,  KKÖÖLLTTSSÉÉGGEELLEEMMZZÉÉSS  

A meszes talajjavítás laboratóriumi eredményei és helyszíni mérései mellett, a 
legfontosabbnak tartom a felhasználhatósági kör minél pontosabb definiálását. 

A meszes talajstabilizáció egyik legkézenfekvőbb alkalmazási köre lehet például a 
töltések építése, ahol a helyi talaj a műszaki előírás [110] alapján nehezen vagy nem 
tömöríthető osztályba tartozik vagy földműanyagként csak kezeléssel, esetleg nem is 
hasznosítható. Ezekben az esetekben, amennyiben ezek a talajok meszes talajstabilizálásra 
alkalmasak, úgy töltés építésre akár már az optimálisnál kisebb mészadagolás mellett is 
alkalmassá tehetőek, bedolgozásuk és teherbírásuk pedig a jelenleg használt töltésanyagokkal 
szemben minden tekintetben jobbnak tekinthető. 

A természetes településű talajok már csak nagyon kevés funkció kiszolgálására 
alkalmasak a mára megnövekedett igények mellett. Az útépítés körében a földmű tetején a 
minimálisan elvárt teherbírást E2=40 MPa értékben szokás megadni, aminél még magasabb 
érték található az ÚT 2-3.206:2007, amely a legkedvezőtlenebb helyen és körülmények között 
is E2≥50 MPa ír elő a földmű koronaszintjén. 
Az Útügyi Műszaki Előírás [110] tájékoztató adatai a hazai településű talajok teherbírásáról a 
18. táblázatban láthatók, amiből az is kiolvasható, hogy az említett kritériumoknak csak a jó 
szemeloszlású homokos kavics talajok felelnek meg. 

1188..  ttáábblláázzaatt  HHaazzaaii  ttaallaajjookk  ttáájjéékkoozzttaattóó  tteehheerrbbíírráássii  éérrttéékkeeii  ééss  vvíízzttaarrttaalloomm  vváállttoozzáássrraa  vvaallóó  éérrzzéékkeennyyssééggüükk  [[111100]]  
 
Többek között ez az a kritérium, ami miatt az előírások szerint a földművek felső 1.0 m-t csak 
jó minőségű földműanyagból, legfelső 0.5 m pedig csak kiváló földműanyagból lehet 
elkészíteni. 
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A legfelső 0.5 m-rel szemben támasztott követelményeket az alábbiakban fogalmazza meg az 
Út 2-1. 222:2002: 

♦ általában csak kiváló földműanyagokból készüljön, 
♦ szükség esetén, különösen gondos munkával beépíthetők a jó földműanyagok is, 
♦ megfelelő minősítésű töltésanyagok akkor építhetők be, ha a beépítés utáni 

állapotromlásukat külön vizsgálatok alapján még megengedhetőnek ítélik, 
♦ kezeléssel alkalmassá tett anyagok akkor kerülhetnek, ha tartós alkalmasságukat 

igazolják, 
♦ tervezett bármelyik anyagra igazolni kell a fagyvédelem és a teherbírási 

követelmények teljesülését. 
Az ipari padlók esetében szintén megnőttek a követelmények, a hazai tervezők a padlók alatti 
ágyazat megtervezésekor a Lohmeyer publikációban leírt értékeket (19. táblázat) követelik 
meg.  

Teherbírás E2 [MN/m2] Max. koncentrált 
terhek Q [kN] Altalajon Ágyazaton 

≤ 32.5 ≥ 30.0 ≥ 80.0 
≤ 60.0 ≥ 45.0 ≥ 100.0 
≤ 100.0 ≥ 60.0 ≥ 120.0 
≤ 150.0 ≥ 80.0 ≥ 150.0 

1199..  ttáábblláázzaatt  KKüüllöönnbböözzőő  tteerrhheellééssűű  iippaarrii  ppaaddllóókk  aallaattttii  áággyyaazzaattoonn  ééss  aallttaallaajjoonn  sszzüükkssééggeess  tteehheerrbbíírrááss  éérrttéékkeekk  [[4488]]  

A táblázat altalaj teherbírás értékekből és a korábban bemutatott, hazai talajokra vonatkozó 
teherbírás értékekből kiderül, hogy az ágyazat alatti altalajt általában szemcsés anyagra kell 
cserélni, de a nagyobb terhelésű padlók esetében már csak a mechanikai stabilizációk vagy 
geoműanyagok jöhetnek számításba. 

Az útépítésnél és az ipari padlóknál a talajcseréhez, illetve ágyazati réteghez szükséges 
anyagmennyiséget a vastagságuk meghatározásával lehet kiszámítani. A beépíteni kívánt 
réteg szükséges vastagságát az Odemark által megfogalmazott összefüggésén alapuló, Útügyi 
Műszaki Előírásban található grafikon (40. ábra) alapján lehet meghatározni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4400..  áábbrraa  AAzz  eeggyyeennéérrttéékkűű  tteehheerrbbíírráássii  mmoodduulluuss  mmeegghhaattáárroozzáássaa  kkéétt  ttaallaajjrréétteegg  eesseettéénn  [[111100]]  
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A javítórétegként alkalmazott anyag saját modulusát az E2f mutatja. A termett talajok esetében 
a saját modulusok a 18. táblázatban megadott értékekkel vehetők figyelembe, míg a 
mechanikai stabilizációkra felvehető értékekre Boromissza adott iránymutatást [10]: 

♦ M22 mechanikai stabilizáció E2= 75 MPa 
♦ M56 mechanikai stabilizáció E2=100 MPa 
♦ M80 mechanikai stabilizáció E2=120 MPa. 

 
A mechanikai stabilizációkat döntően a kisebb forgalmú utak pályaszerkezeti alaprétegeként 
szokták alkalmazni, mivel az alaprétegen megkívánt E2=70 MPa teherbírás a természetes 
településű szemcsés talajokból már nehezen előállítható. 

 
A laboratóriumi méréseim és a helyszíni vizsgálatok elemzése alapján a meszes 

talajstabilizációk saját modulusát E2=150 MPa értékben lehet felvenni. A saját modulusként 
megadott értéket, már a víz- és fagyhatások miatt lecsökkent értékkel feltételeztem. 

Számításokat végeztem a meszes talajstabilizációs rétegekkel javított altalajok esetére az 
ÚT 2.-1.-222:2002 diagramja alapján, ahol változó tényezőként kezeltem az altalaj 
teherbírását és az ágyazaton elérni kívánt teherbírás értékeket is. A számításokat elvégeztem a 
hazai termett talajok Útügyi Műszaki Előírásban található (18. táblázat) I. és II. talajaival, 
valamint 3 féle zúzottkő és 3 féle homokos kavics mechanikai stabilizációs rétegre is. 
A számítások alapján kapott eredményeket összevetettem és leellenőriztem a Boromissza által 
publikált [9] ágyazási együtthatók alapján számítható rétegvastagságokkal, valamint az  
ÚT 2-3.206:2007-ban olvasható, zúzottkő és homokos kavics mechanikai stabilizációkra adott 
jellemzőkkel is. 
A számítási eredményeket statisztikai módszerekkel dolgoztam fel, amik alapján 
meghatároztam a 10 cm meszes talajstabilizációból készült rétegre vonatkozó egyenérték 
vastagságokat. A különböző szemcsés anyagú talajokra és alaprétegre meghatározott 
viszonyszámokat mutatja be a 20. táblázat 
 

M22 
mech.stab 

M56 
mech.stab. 

M80 
mech.stab. 

FZKA 0/22 
zúzottkő 

mech. stab. 

FZKA 0/32 
zúzottkő 

mech. stab. 

FZKA 0/56 
zúzottkő 

mech. stab. 

Iszapos, 
homokos 

kavics 

Homokos 
kavics 

13.9 cm 12.2 cm 11.4 cm 10.2 cm 9.0 cm 8.3 cm 24.2 cm 27.3 cm 

2200..  ttáábblláázzaatt  KKüüllöönnbböözzőő  ttííppuussúú  sszzeemmccssééss  ttaallaajjookk  ééss  mmeecchhaanniikkaaii  ssttaabbiilliizzáácciióókk  eeggyyeennéérrttéékk  rréétteeggvvaassttaaggssáággaa  1100  ccmm  

mmeesszzeess  ttaallaajjssttaabbiilliizzáácciióóhhoozz  hhaassoonnllííttvvaa 
 
A földművek javítására és a megfelelő ágyazati rétegrendek felépítéséhez nyújt a mérnökök 
számára segítséget a Lohmeyer tervezési útmutatójában található grafikon (lásd 41. ábra). A 
grafikon segítségével meghatározható, hogy egy adott terhelésű ipari padló alatt, milyen 
módon lehet az előírt teherbírás értéket biztosítani különböző ágyazati anyagokból. 
Az útépítésnél alkalmazott szemcsés anyagok vizsgálatához hasonlóan, itt is elvégeztem a 
számításokat a meszes talajstabilizációval egyenértékű rétegvastagságokat az ipari padlóknál 
alkalmazott ágyazati anyagokra. 
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4411..  áábbrraa  KKüüllöönnbböözzőő  áággyyaazzaattii  rréétteeggeekkkkeell  eelléérrhheettőő  tteehheerrbbíírrááss  [[4488]]  

 
A számítások eredményeinek kiértékeléséből kapott számokat a 21. táblázatban foglaltam 
össze. A táblázat és az ágyazati anyagokkal való összehasonlítás során felhívnám arra 
figyelmet, hogy a meszes talajstabilizáció bármilyen terhelésű ipari padló alatti ágyazat 
megépítésére alkalmas (lásd 19. táblázat), szemben a 40. ábrán látható R3 és R2 
kavicságyazatokkal. Ettől függetlenül, erre a két ágyazati anyagra is meghatároztam az 
egyenértékűségi viszonyszámokat. 
 

R3 kavics R2 kavics. R1 kavics B2 zúzottkő 
19.4 cm 12.8 cm 10.0 cm 8.8 cm 

2211..  ttáábblláázzaatt  KKüüllöönnbböözzőő  ttííppuussúú  iippaarrii  ppaaddllóó  áággyyaazzaattii  aannyyaaggookk  eeggyyeennéérrttéékkűűssééggee  1100  ccmm  mmeesszzeess  ttaallaajjssttaabbiilliizzáácciióóhhoozz  

hhaassoonnllííttvvaa 
 
Bár a teljes talajjavítási és ágyazatépítési palettát nem is sikerült megvizsgálnom, az előbb 
említett anyagok mellett még egy ágyazaterősítési módszert -a hazai népszerűsége miatt- 
szükségesnek tartottam összehasonlítani. A georáccsal erősített zúzottkő talajcserék és 
ágyazatok tervezéséhez a Gradex Kft. adott ki tervezési segédletet, azzal a feltétellel, hogy 
meghatározott teherbírást helyszíni próbaépítéssel kell igazolni. A cég diagramján (42. ábra) 
berajzolt teherbírási görbék segítségével -az altalaj teherbírása függvényében- 
meghatározhatóvá vált a georáccsal erősített zúzottkő ágyazat szükséges vastagsága. 
Számításaim szerint a meszes talajstabilizációból készült erősítő rétegnek kétszer olyan 
vastagságúnak kell lennie, mintha azt georáccsal erősített zúzottkő ágyazatból építenénk meg. 
 
 
 
 

10 15 20 30 40 50 100 150 200
Max. koncentrált terhek Q [kN] (log. lépték)

B10-es beton
Cementtel kötött zúzottkő ágyazat
Cementtel kötött kavics
Cementes talajstabilizáció, telepen
B1 zúzottkő ágyazat
Cementes talajstabilizáció, helyben
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4422..  áábbrraa  AA  ggeeoorrááccss++zzúúzzoottttkkőő  tteetteejjéénn  eelléérrhheettőő  tteehheerrbbíírrááss  nnöövveekkeeddééss  [[GGrraaddeexx  KKfftt..]]  
 
A javítórétegek és ágyazati rétegrendek megtervezésekor -a meszes talajstabilizáció 
technológiai kivitelezhetősége miatt- 15 cm-nél vékonyabb stabilizált réteg tervezését nem 
javasolom. A stabilizált réteg megfelelően együttdolgozik a többi szemcsés anyagú ágyazati 
réteggel, azok rétegenkénti teherbírása szuperponálható, sőt egy korábbi kutatás (22. táblázat) 
szerint a tisztán szemcsés anyagú rétegeknél hatékonyabban is működik. A vegyes rétegekből 
összeállított ágyazatok további előnye lehet, hogy a stabilizált réteg megakadályozza a 
szemcsés anyagok benyomódását a puha altalajba, így az elválasztó szerepet betöltő 
geotextília elhagyható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2222..  ttáábblláázzaatt  AA  mméésszzssttaabbiilliizzáácciióó  tteehheerrbbíírráásstt  nnöövveellőő  hhaattáássaa  [[6622]]  

  
 

A görbék az ágyazat tetején elérendő teherbirásértékekhez szükséges 0/64-es zúzottkő maximális 
rétegvastagságait mutatják, TENSAR SS30 georács erősítés alkalmazása esetén

0

100

200

300

400

500

600

5 10 15 20 25 30 35 40

Teherbirás az altalajon E2 (MPa)

Sz
ük

sé
ge

s 
ág

ya
za

tv
as

ta
gs

ág
 (m

m
)

45 50 55 60 65 70 75 80

Megkívánt teherbírás az ágyazat tetején, E2 MPa



  
                                                                  Stabilizáció földművekre, ágyazati és pályaszerkezeti 
                                                                                  rétegekre gyakorolt hatása, költségelemzés 

      
6699  

A földművek javítására és az ágyazatok, illetve az alaprétegek elkészítésére a meszes 
talajstabilizálás a megfelelő teherbírás mellett további mechanikai előnyökkel is jár a 
szemcsés anyagokkal szemben. A sok finomszemcsét tartalmazó anyagok ugyanis érzékenyek 
az időjárási viszontagságokra [10], így esetlegesen rossz kivitelezési idő esetén romlik 
bedolgozhatóságuk és teherbírásuk is. Ilyen probléma volt például az M7-es autópálya 
Fonyód-Balatonkeresztúr szakaszán, ahol a javítórétegként szolgáló homokos kavicsot 
mésszel kellett kezelni. További problémaként adódik a szemcsés anyagoknál a szállítás és a 
deponálás során bekövetkező szegregálódás [10], ami a helyben található anyag 
stabilizálásánál, és a meszes stabilizálásra alkalmas talajoknál nem jellemző. 
 

Az egyes újítások általában rendkívül nagy műszaki többletet tudnak felmutatni az 
előnyök oldalán, azonban sikerességük sokszor megbukik a hátrányoknál jelentkező magas 
költségek miatt. A magas költséget általában az új technológiához szükséges gépláncok vagy 
maga a beépülő új anyag eredményezi. A meszes talajstabilizálás során „szerencsére” sem új 
anyagra –több ezer éve ismert mész- nincs szükség, sem pedig arra, hogy a mai útépítési és 
földmunkában ismeretlen gépeket alkalmazzunk. 
A meszes talajstabilizációk költséghatékonyságáról több amerikai esettanulmányban is 
olvashatunk, ezek egyikét foglaltam össze röviden a 23. táblázatban. A bemutatott munkában 
20 cm vastag talajcsere készült, amit egyik esetben zúzottkővel oldottak meg, másik esetben 
pedig, a helyi talajhoz 5% mészhidrát hozzákeverésével. 
 

8 incs (20 cm) vastagságú talajstabilizáció 
Keverés 1.49 $/yd2 
Mészhidrát 5 % 1.46 $/yd2 
Bitumen emulzió 0.26 $/yd2 

Sum:    3.21 $/yd2 
8 incs (20 cm) zúzottkő ágyazat 
Földkiemelés 0.64 $/yd2 
Zúzottkő 4.85 $/yd2 
Geotextília 1.41 $/yd2 
 Sum:    6.90 $/yd2 

2233..  ttáábblláázzaatt  TTaallaajjccsseerree  kkööllttssééggeelleemmzzééssee  zzúúzzoottttkkőő,,  iilllleettvvee  mmeesszzeess  ssttaabbiilliizzáácciióó  eesseettéénn  [[22]] 
 

Bár az idők során már több szakmai fórumon felhívtam a figyelmet a stabilizációk hazai 
versenyképességére, a költségek esetleges változása miatt friss árajánlatot kértem be 
szakcégektől a kivitelezési költségek bemutatására. A gazdaságossági összehasonlító 
vizsgálatokat egy 10000 m2-es csarnok ipari padlója alatti 40 cm vastag réteg elkészítésére 
végeztem el. A korábbi számításaim szerint a meszes talajstabilizáció a jó minőségű homokos 
kaviccsal közel azonos teherbírású, ezért az azonos „végtermék” érdekében homokos kavicsra 
kértem árajánlatot. 
A stabilizálni kívánt talaj iszap és sovány agyag volt, kemény konzisztencia állapotú, így a cél 
nem az elázott talaj javítása volt, hanem tervezett stabilizáció megépítése. Az ideális 
stabilizáció elkészítéséhez 3% őrölt, égetett mész (22 kg/m2) hozzáadása és 3% víztartalom 
(16 l/m2) növelés volt szükséges. 
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A felvonulási terület mind a stabilizálást végző cég, mind pedig a homokos kaviccsal dolgozó 
cég esetében 50 km távolságra volt. A szemcsés anyagot 30 km-ről, a stabilizációhoz 
szükséges meszet 100 km-ről kellett a helyszínre szállítani. 
A költségek mellett fontosnak éreztem a kivitelezés időtartamát és a munkálatokhoz 
szükséges gépparkot is megvizsgálni. 

 
40 cm vastagságú homokos kavics ágyazat 
költségei 
Földkiemelés, elszállítás, 
lerakóhelyi díj nélkül (15 km) 410 Ft/m2

Homokos kavics (30 km szállítás) 1846 Ft/m2

Bedolgozás (terítés, tömörítés, 
tükör) 285 Ft/m2

Kiszállási költség 35 Ft/m2

Sum:    2576 Ft/m2

Beépítéshez szükséges géplánc 
Nyerges tehergépkocsi 5 db
Négytengelyes billenőplatós 5 db
Gumikerekes kotró 1 db
Dózer 1 db
Henger 2 db
Gréder 1 db
Megépítéshez szükséges idő 
 5 nap

40 cm vastagságú talajstabilizáció költségei 
Mész 3% (100 km szállítás) 632 Ft/m2

Bedolgozás (keverés, 
tömörítés, tükör) 688 Ft/m2

Kiszállási költség 40 Ft/m2

Sum:    1360 Ft/m2

Beépítéshez szükséges géplánc 
Nyerges tehergépkocsi 
(mészszállítás) 2 db

Tehergépkocsi (mész szórás) 1 db
Remix gép 1 db
Henger 2 db
Gréder 1 db
Megépítéshez szükséges idő 
 2 nap

 

 
2244..  ttáábblláázzaatt  KKiivviitteelleezzééssii  ppaarraamméétteerreekk  22000099..  mmáárrcciiuussáábbaann    

[[HHoommookkooss  kkaavviiccss  ––  LLeevveelllleerr  KKfftt..,,  SSttaabbiilliizzáácciióó  ––  IInnrreeccoo  KKfftt..]] 
 

A kivitelezők által megadott árakat m2 egységre bontottam vissza a jobb 
összehasonlíthatósága érdekében. 
A 24. táblázat eredményei –meglepő módon- azt mutatják, hogy nincsen nagy eltérés a világ 
két pontja között, hiszen a c.ca. kétszeres szorzó a hazai viszonyokra is igaz. A terület 
altalajának megválasztásakor azért választottam iszap, agyag talajt, hogy a kitermelt talaj 
hasznosítása ne jelentkezzen többlet tételként (amennyiben szükséges lett volna depóba 
szállítás, úgy a Vállalkozó arra 144 Ft/m2-es árat adott meg opcionálisan), valamint a kemény 
konzisztenciájú talaj miatt a geotextília is esetleg elhagyhatóvá válik (150 Ft/m2). Így 
amennyiben kedvezőtlenebb talajviszonyok adódnak, akkor az árak közötti különbség idehaza 
is meghaladja a kétszeres rátát. 
A táblázatok többi számadata is magában hordozza a költségeknél kapott kétszeres szorzót, a 
szükséges gépek aránya 15:7–re, míg a kivitelezési idő 5:2 adódott a stabilizáció javára. 
Azonban az időnél nem szabad megfeledkezni a 3 vagy 7 napos pihentetésről sem, ami így 
közel azonosnak tekinthető a két esetben. 

Az előbbi néhány sorban összegyűjtött megtakarítások a beruházóknak kedveznek, 
azonban tágabb kitekintés esetén a kedvezményezettek sora kibővül, és azok bemutatása már 
nem foglalható össze néhány sorban, hanem úgy gondolom külön tanulmányt érdemelne. 
Ennek ellenére egy-kettőt felröppentenék most ezekből, csupán gondolat indítónak: 
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♦ „Tudomásul kell vennünk, hogy az elsődleges nyersanyagok kitermelésének 
lehetősége egyre csökken: egyfelől környezetvédelmi okok miatt, másfelől a 
készlet csökkenése miatt.” [10] 

♦ Kavicsbányák nyitása és rekultivációja. 
♦ A haszontalannak vélt helyi talaj alkalmazása, annak felhasználásra való 

alkalmassá tétele. 
♦ Geoműanyagok használata esetén a szintetikus anyag talajba kerülése. A mésznek 

semmilyen talajra káros hatása nincsen, sőt a mezőgazdaságban a savanyú talajok 
kezelésére alkalmazzák. 

♦ Az általam kidolgozott kivitelezői példában a szállítási út hossza 50-szeres volt a 
homokos kavics esetében, ez nagyobb vastagság, más paraméterek esetében akár a 
több százszorost is elérheti. Ez pedig nem csak a szállítójárművek 
környezetszennyezése miatt lehet lényeges, hanem a hazai úthálózat amortizációja 
miatt is. 

♦ A megnövekedett szállítási forgalom okozta közúti balesetek humán és gazdasági 
kárai. 

 
Ezeknek a gondolati szálaknak a tovább szövésén természetesen jó néhány szakember 

dolgozott és dolgozik ma is. Ezek közül kettőt szeretnék kiragadni, akik a meszes 
talajstabilizációt, mint útpálya szerkezeti anyagot is hasznosíthatónak tartják bizonyos 
körülmények között. 
Dr. Kosztka Miklós a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőfeltárási Tanszékének vezetője 
régóta az erdészeti útügy fejlesztésével foglalkozik, amin belül kiemelten a 
pályaszerkezeteket és a fenntarthatóságot vizsgálta. A kutatásai –ahogy már többször utaltam 
a dolgozatomban– során többször próbálkozott az erdészeti utak meszes talajstabilizációjával, 
legutóbbi kísérletei a bánokszentgyörgyi erdők mélyén készültek. Ennek az 
eredményességéről már a Hazai mérések tapasztalatai című fejezetemben beszámoltam, 
azonban kiemelném a kutatásnak azt a konklúzióját, hogy mésszel stabilizált talajréteg az 
útalap funkciója mellett akár burkolatként is működőképes lehet. A mésszel kezelt 
útburkolatra csupán néhány centiméter kavicszúzalékot kell szórni, hogy csapadék hatására 
csúszóssá váló felületen jobb tapadást lehessen elérni. 
 
Hasonló körülmények között tartja alkalmazhatónak a helyi anyag stabilizálásával készülő 
utakat Sík Csaba a H-TPA Innovációs és Minőségvizsgáló Kft. szakembere. A 2005-ben 
tartott Útügyi Napokon elhangzott előadásában a hazai kiépítetlen utak helyzetére, azok 
minőségének egyszerű, alacsony költségráfordítással elérhető javíthatóságára hívta fel a 
figyelmet. „A helyi közúthálózat hossza 139800 km, ebből ~99000 km kiépítetlen, ennek 
16%-a, azaz 16000 km belterületi lakó és gyűjtőút. A magyar lakosság jelentős része naponta 
legalább kétszer ezekkel az útállapotokkal találkozik!” A számításai szerint csak a belterületi 
kiépítetlen utak c.ca. 80 millió m2 útfelületet jelentenek, amire 20 cm vastagságú 
pályaszerkezeti réteggel számolva, 16 millió m3 kötőanyagos vagy kötőanyag nélküli 
stabilizációs rétegre lenne szükség. Így ha ezeket az utakat az előírás szerint építenénk meg, 
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az a magas követelmények miatt jelentős költségekkel járna, míg a funkció betöltéséhez 
sokszor elegendő lenne szerényebb megoldás is. 
Megjegyzem, hogy mindezek mellett hatalmas volument jelentenek a külterületi utak 
(mezőgazdasági, ipari, erdészeti stb.) is, amiket sok esetben teljes közúti alapréteg és 
pályaszerkezeti rétegek megépítésével készítettek el (pl. Szenna-Somogy megye-szerző). 
Így a funkcionalitás és a megfelelő minőség minél szélesebb körben való megvalósíthatósága 
miatt, a pályaszerkezeti rétegekkel szemben támasztott követelményeknél Sík Csaba 
ajánlásait javasolom szem előtt tartani: 

♦ A megválasztott tervezési élettartam alatt a forgalmi és a meteorológiai 
igénybevételeket elviselhető mértékű meghibásodásokkal (lényegében különféle 
alakváltozások) viselje el. 

♦ Az előállítási és az élettartam alatti fenntartási költségei a lehető legkisebbek 
legyenek. 

♦ Az előállításához szükséges erőforrások (gép, anyag, know-how) nem haladják 
meg az attól elvárt funkcióhoz reálisan szükségesekét. 

♦ Igazodjon a helyi körülményekhez (talaj, talajvíz, első- és másodlagos nyersanyag 
lelőhelyek). 

 
Az itt leírt követelmények a laboratóriumi vizsgálataim és a helyszíni tapasztalatok alapján, az 
arra alkalmas talajok mésszel való javítása során biztosíthatók, így a meszes talajstabilizációt, 
akár mint kis forgalmú utak pályaszerkezeti rétege is alkalmazhatónak tartom. 
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88..  TTÉÉZZIISSEEKK  
Ebben a fejezetben a hazai és a nemzetközi szakirodalom tanulmányozása alapján, a saját 

kísérleteim értékelése és a megvalósulás néhány gyakorlati tapasztalata általánosításával 
megfogalmazható új tudományos eredményeket foglaltam össze tézisekbe csoportosítva. 

 
1. Kísérleti eredményeim alapján megállapítottam, hogy az átmeneti és kötött talajok 

széles plasztikus index tartománya a mésszel való stabilizálás hatására az Ip=5-15% 
közötti szűk tartományba tart (lásd 8. ábra). Az általam megállapított tartományba való 
tartás a kezeletlen talajok plasztikus indexétől független. 
A mésszel kezelt talajok plasztikus indexének szűk tartományba való behatárolhatósága 
a folyási határ és a plasztikus határ ilyen irányú változásából eredeztethető. A talajok 
folyási határa a mésszel való kezelés hatására a wl=35-45% közötti tartományba kerül, a 
kezeletlen talajok folyási határától függetlenül. A folyási határhoz való hasonlóság 
tapasztalható a plasztikus határhoz tartozó víztartalom esetében is, ahol a behatárolható 
zóna wp=25-35%-ban adható meg. 
 

2. Laboratóriumi vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a talajok szemeloszlási 
görbéje meszes kezelés hatására jelentősen megváltozik (lásd 9.ábra). 
A görbe 0.063 mm szemcseátmérő alatti része meredeken „lecsap” a meszes kezelés 
miatt bekövetkező kationcsere hatására. 
A talajok szemeloszlás görbéje kis mértékben megváltozik a 0.063 mm szemcseátmérő 
feletti részben is. Ezt a változást részben a meszes talajstabilizáció során esetlegesen 
lejátszódó puccolán reakció következtében összecementálódott szemcsék, másodsorban 
pedig az égetett, őrölt mész oltódása során kapott Ca(OH)2 karbonátosodásából 
kialakuló mészkő szemcsék eredményezik. 
 

3. Geotechnikai vizsgálatokkal kimutattam, hogy a talajok térfogatváltozási hajlama 
meszes kezeléssel lecsökkenthető, megszűntethető. Azonban eredményes változás csak 
kellő mennyiségű mész hozzáadásával érhető el. 
Röntgen diffrakciós vizsgálatokkal kimutattam, hogy a talaj térfogatváltozási hajlamát 
okozó agyagásványok kristályszerkezetét a meszes stabilizáció során, a kationcsere, a 
mész oltódásából kialakult Ca(OH)2, valamint annak hatására megemelkedő pH szint 
szétroncsolja (lásd 17-18. ábrák). 
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4. Megállapítottam, hogy a talajok nyírószilárdsága nő a mésszel való stabilizálás hatására. 
Mész hozzáadásának hatására a belső súrlódási szög (Ф) értéke emelkedik, optimális 
mészadagolás alkalmazása során a Ф=40o-hoz tart. A belső súrlódási szög növekedése a 
talajhoz hozzáadott mész mennyiség függvényében közelíthető lásd (23. ábra).  
A „Ф” növekedését leíró görbe egyenlete az alábbi: 

 
 

ahol  
 Ф [%] - belső súrlódási szög, 
 M [%] - hozzáadott mész mennyisége %-ban megadott értékben. 

A függvény mérési eredményekkel való egyezése R2=0.77 értékre adható meg. A 
függvény mész hozzáadása nélküli esetben (M=0 %) nem értelmezhető, és a meszezés 
ésszerű határáig (Mmax=8 %) ad megfelelő értékeket. 
A kohézió (c [kPa]) értéke többszörösére növekszik, amely növekedés nem jellemezhető 
megbízhatóan függvénnyel. 
A belső súrlódási szög rövid időn belüli növekedését a kation csere eredményezi, míg a 
kohézió növekedésben jelentős szerep jut a cementációnak is, amely hosszabb időn 
keresztül fejti ki hatását. 
 

5. Kísérletekkel igazolt sztöchiometriai számításokkal meghatároztam, hogy a mész 
hozzákeverése milyen mértékben csökkenti a talaj víztartalmát. 
Méréseim statisztikai módszerekkel való kiértékelése alapján a víztartalom csökkenését 
leíró függvény, a hozzáadott mészmennyiség függvényében adható meg (lásd 25. ábra): 
 
 
ahol  

 w  [%] - várható víztartalom, 
 w0 [%] - kezdeti víztartalom, 
 M  [%] - hozzáadott mész mennyiség. 

 
Megjegyzés: 
Az általam megadott összefüggés a keverést követő 90 percnyi időtartamra vonatkozik. 
A mészoltódás időbeli lefutásának vizsgálata közben megállapítottam, hogy az, az 
összekeverést követően 90 perc alatt játszódik le. A mész oltódása térfogatváltozással 
jár, ezért a meszes talajstabilizációt tilos a keverést követő 90 perc elteltéig 
betömöríteni. 
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6. A laboratóriumi nyomószilárdság vizsgálatok során tapasztalt minta előkészítési, 
tárolási és mérési problémák kiküszöbölése miatt a meszes talajstabilizációknál CBR 
teherbírás vizsgálatot javasolok készíteni, szemben a hidraulikus kötőanyagokra 
vonatkozó egyirányú nyomókísérlettel. 

 
A meszes talajstabilizációk teherbírását befolyásoló különböző tényezőkre vonatkozó 
megállapításaimat külön alpontokban szedve fogalmaztam meg. 

a., A teherbírás és az optimális víztartalom (wopt) kapcsolata: 
Az átmeneti és kötött talajok esetében a teherbírási görbe (CBR-w) és a Proctor-görbe 
(ρd-w) a víztartalom tengely mentén eltolódtak egymástól. Ez azt eredményezi, hogy a 
teherbírás csúcsértékét a Proctor-görbe száraz ágán lehet előállítani, az optimális 
víztartalomhoz pedig már egy kisebb, sok esetben már elfogadhatatlanul alacsony 
teherbírás tartozik. Ennek következménye, hogy ezekből a talajokból megfelelő 
tömörségű, jó teherbírású réteget nehéz építeni, vagy csak jelentős többlet tömörítő 
munkával lehetséges. 
Ezzel szemben a mésszel stabilizált talajok teherbírási görbéje és Proctor-görbéje jól 
illeszkedik, ezért az wopt környezetében kaphatjuk meg a legnagyobb teherbírást. 
Meszezés hatására az eredeti talajok Proctor-görbéi általában laposodnak, a teherbírás 
értékek magasra adódnak, így nagy víztartalom tartományban lehet megfelelő 
tömörségű és jó teherbírású stabilizált réteget előállítani. 

b., A teherbírási iso-vonalak elfordulása az s-v-l háromszögdiagramban: 
A kezeletlen talajok és a mésszel stabilizált talajok esetében ugyanahhoz a fázisos 
összetételhez tartozó ponthoz az s-v-l háromszögben jelentősen eltérő teherbírás érték 
adódik. A magasabb teherbírás érték tartozik a mésszel stabilizált talajhoz, a kisebb 
pedig a kezeletlen talajhoz. 
Megállapítottam, hogy amíg a kezeletlen talajok fázisos összetétele alapján 
megrajzolható teherbírási iso-vonalak normálisa az s-v-l háromszögben a függőlegestől 
bal irányba tér el, addig a mésszel stabilizált talajok esetén a normális a függőlegestől 
jobb irányba mutat (lásd 22. ábra). A stabilizációk során alkalmazott túlzott mész 
használata, a stabilizációhoz tartozó normálisnak a kezeletlen talaj normálisa felé való 
visszafordulást mutatott. 

c., A mésszel stabilizált talajok várható teherbírása, időbeli folyamatok és a teherbírás 
tartóssága, fagyállósága: 
Kimutattam, hogy a mésszel stabilizált talajok teherbírásának megnövekedését a 
kationcsere és a puccolán reakció eredményezi, ezek mellett elázott talajok esetén 
jelentős szerepet játszik még a mész szárító és a tömöríthetőségre gyakorolt hatása is. 
Mérésekkel kimutattam, hogy a mész oltódása és az azzal járó szárító hatás a talaj 
mésszel való összekeverését követő 90 perc alatt játszódik le (lásd 26. ábra). Ez után 
végezhető el a betömörítés, ami a kationcsere és puccolán reakció beindulását 
eredményezi. 
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A vizsgálati eredményeim alapján meghatároztam, hogy ideális körülmények között a 
kationcsere a betömörítést követő 7. nap elteltével zárul le, azt követően már csak a 
puccolán reakció okoz teherbírás növekedést. 
A meszes talajstabilizálással akár nagyságrendű teherbírás növekedés is elérhető. 
Amennyiben a stabilizálni kívánt talajhoz megfelelő mennyiségű meszet adagolunk és a 
stabilizáció bedolgozható állapotú, úgy a stabilizációs réteg teherbírása alapján biztosan 
kiváló földműként minősíthető (CBR>20%). 
A kationcsere lejátszódása során, az optimális mész és víztartalom, valamint min. 
Trρ=95%-os tömörség mellett készített talajstabilizáció teherbírását a 7. napon min. 
CBR=85 % (E2=187 MPa) értékben adom meg. 
A stabilizáció tartósságára megállapítom, hogy a teherbírás a víz és a fagyhatások miatt, 
a bedolgozás optimális viszonyaitól függően a kationcseréből adódó teherbírásának a 
73-85% közötti értékkel vehető figyelembe. Amennyiben nem vizsgáljuk a beépítés 
körülményeit, úgy a teherbírás csökkenés átlagosan 20%-ra adódik. 
Az optimális körülmények között készülő meszes talajstabilizációk tartós teherbírására, 
talajtól függetlenül (legyen alkalmas meszes talajstabilizációra), az E2=150MPa értéket 
adom meg, ami egyben a stabilizáció saját modulusaként használható. 

d., A talajrög nagyságának a teherbírásra gyakorolt hatása a kationcsere időszakában: 
Azonos tömörítő munka alkalmazása esetén a különböző nagyságú talajrögökből 
készülő rétegeknek eltérő teherbírása van. Vizsgálataim szerint a különböző nagyságú 
talajrögök stabilizálása esetén –optimális mészadagolás és megfelelő idő elmúlását 
követően-, a teherbírás növekedés ellenére ugyanaz teherbírási arány adódik, mint 
kezelésre nem került talajoknál. Azonban a kationcsere lejátszódásának idejében a 
teherbírásból képezhető arányszámok jelentősen eltérhetnek a finomabb őrlésű 
talajokkal készült stabilizációk javára. Ezt a stabilizációk helyszíni minősítési tervének 
összeállítása során fontos figyelembe venni! 
A kationcsere diffúzió útján elvileg mindenhol végbemegy a stabilizálni kívánt talaj 
talajrög méretétől függetlenül, azonban a kivitelezés és a hatékonyság miatt a talajrög 
méretét célszerű maximalizálni. Ezért a talajrög maximális méretére vonatkozóan az 
amerikai gyakorlatban használatos 1 inch (2.5 cm) talajrög átmérőt javasolom átvenni. 
 

7. A talajok mésszel való stabilizálása során elvégzett laboratóriumi kísérleteknél 
tapasztalt talajszerkezet és teherbírás változások alapján meghatároztam a különböző 
talajokhoz figyelembe vehető optimális mészmennyiséget. Az optimális mészmennyiség 
megadásakor a talajokat a plasztikus indexük alapján csoportosítottam. Azok a szemcsés 
talajok, amikből plasztikus index nem állítható elő, azonban min. 10%-ban tartalmaznak 
0.02 mm-nél kisebb talajszemcséket az Ip<20% kategóriába sorolhatók. 
Optimális mészmennyiségként azt a talajhoz hozzá adott mészmennyiséget definiáltam, 
amelyikkel a legnagyobb pozitív változásokat sikerült elérni. 
 

Talaj kategória a plasztikus index alapján < 20% 20%-40% >40% 

Optimális mészmennyiség 2 % 4 % 6 % 
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8. A meszes talajstabilizációk könnyebb tervezhetőségének érdekében meghatároztam a 

stabilizációs réteg egyenértékűségi vastagságát különböző, javított földmű, ágyazati és 
szemcsés alaprétegek anyagául szolgáló szemcsés anyagokra, valamint 
georács+zúzottkőre. 

A számítások során optimális körülmények között stabilizált talaj teherbírását vettem 
alapul, oly módon, hogy figyelembe vettem a víz- és fagyhatások miatti csökkenést is 
(stabilizáció sajátérték E2=150 MPa). 
 
A különböző anyagokra (magyar szabványokban definiáltak) megadott egyenértékűségi 
vastagságokat az alábbi táblázat mutatja, ahol a megadott vastagságok 10 cm vastag 
meszes talajstabilizációval azonos teherbírást eredményeznek. 
 

M22 
mech.stab 

M57 
mech.stab. 

M80 
mech.stab. 

FZKA 0/22 
zúzottkő 

mech. stab. 

FZKA 0/32 
zúzottkő 

mech. stab. 

FZKA 0/56 
zúzottkő 

mech. stab. 

Iszapos, 
homokos 

kavics 

Homokos 
kavics 

13.9 cm 12.2 cm 11.4 cm 10.2 cm 9.0 cm 8.3 cm 24.2 cm 27.3 cm 

 
A Lohmeyer által megadott ágyazat építésére alkalmas anyagok esetében figyelembe 
vehető egyenértékűségi értékek az alábbiakban adhatók meg: 
 

R3 kavics R2 kavics. R1 kavics B2 zúzottkő 
19.4 cm 12.8 cm 10.0 cm 8.8 cm 

 
A Gradex Kft. grafikonja alapján általam meghatározott egyenértékűségi vastagság a 
Tensar georáccsal erősített 0/64 zúzottkő ágyazat esetében 5 cm-re adódik. 
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99..  ÖÖSSSSZZEEGGZZÉÉSS  
Ha a mésszel stabilizált talajok tárházának és a témával kapcsolatos további munkáimnak 

nem is, úgy gondolom dolgozatomnak a végére értem. Visszalapoztam, hogy elolvassam, a 
már korábban papírra vetett célokat, sikerült-e egyáltalán a munka nagy hevében az általam 
feltett kérdésekre is megadni a választ, vagy elvesztem a kutatás adatainak rengetegében. 
Őszintén megvallva magam is meglepődtem, hogy a kezdetekben bátortalanul kitűzött célokat 
sikerült túlszárnyalnom, hiszen nagyon sok mindenre jómagam is csak a dolgozat 
megfogalmazása során, a gondolati szálak munkás összefonásakor sikerült rádöbbenem. 

A dolgozatot végig olvasók és gondolók úgy vélem kellő betekintést nyernek a talajok 
meszes stabilizálásának világába. Remélem, hogy az általam bemutatott laboratóriumi 
kísérletek és helyszíni mérési adatok, valamint azok értelmezése nem csak engem, hanem a 
szakmában dolgozókat, így a tervezőket és a kivitelezőket is meggyőzhetik ennek a 
technológiának a létjogosultságáról, hasznosságáról. 
A talajok igen széles skálája az, amelyik alkalmas a meszes talajstabilizálásra, ideértve a 
gyengén, közepesen és erősen kötött talajokat, valamint a finomszemcséket tartalmazó 
szemcsés talajokat is. Magyarország területének több mint felét fedik ilyen típusú talajok. 
Ezeknek a talajoknak a negatív tulajdonságai hatásosan csökkenthetőek és megszűntethetőek, 
amennyiben megfelelő mennyiségű mésszel stabilizáljuk őket. 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a mésszel stabilizált talajok megtartják talaj mivoltukat, és 
továbbra is talaj-szerű anyagként fognak viselkedni, szemben a hidraulikus kötőanyagokkal 
stabilizált talajokkal. Emellett szól az a megállapításom, hogy a meszes talajkezelés során 
nem feltétlenül alakulnak ki hidraulikus kötések, hiszen a meszes stabilizációk során a 
mérvadó, általunk is egyszerűen kimérhető kémiai folyamat a másodlagos kötések 
kialakulását elősegítő kationcsere lesz. Ezért fontosnak tartom, hogy a meszes 
talajstabilizációk laboratóriumi vizsgálatait és az irányukba támasztott követelményeket is ez 
alapján fogalmazzák meg. 
Mivel a kationcsere által átalakult új kötések, annak ellenére, hogy nem hidraulikus kötések, 
vízben nem oldhatóak, ezért a mésszel stabilizált talajok vízzel szemben ellenállóvá válnak, 
gyakorlatilag teljesen vízérzéketlennek vehetők. 
Ezek a változások a nyírószilárdsági paraméterek nagyfokú javulását is eredményezik, aminek 
következtében a mésszel stabilizált talajok teherbírása a jó minőségű szemcsés anyagokéval 
vetekszik. A tervezők munkájának segítése érdekében megpróbáltam egyenértékűségi 
viszonyszámokat megadni a meszes talajstabilizációból készült rétegek, valamint az 
ágyazatépítésre és az alaprétegekre használt anyagok között. 
Az általam készített rövid költségelemzéssel a beruházók, kivitelezők érdeklődését szeretném 
felkelteni a technológia irányába, és remélem, hogy a jövőbe komoly megtakarításokat tudnak 
elérni ezzel a környezetbarát módszerrel. 

Nagyon remélem, hogy a dolgozatomban olvasottak eljutnak a kompetens emberek 
íróasztalára, mert nagyon fontosnak tartom, hogy megtanuljuk és megpróbáljuk minél jobban 
a helyben található elsődleges nyersanyagokat (talajokat) felhasználni, így csökkentve az 
idegen anyagok kitermelését, szállítását és természetidegen anyagok földbe való beépítését. 
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Egyben mint zárszó is, szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a meszes 
talajstabilizációk akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha azt már a tervezői stádiumban 
figyelembe veszik. A stabilizációk megtervezése pedig éppen olyan komoly mérnöki 
tevékenység kell legyen, mint akár egy vasbeton lemeznek a megtervezése. A tervezést 
laboratóriumi vizsgálatok kell megelőzzék, ahol az optimális mészadagolás mellett az 
optimális víztartalmat is meg kell határozni. A teherbírás vizsgálatok segítségével pedig a 
stabilizáció szükséges vastagsága határozható meg hatékonyan. (különleges követelmények, 
paraméter precizitás esetén kell csak labor) Mindezek mellett a sikeres stabilizáció 
készítéséhez hozzátartozik a gondos terepi előkészítés, kivitelezés és az utókezelés is. 
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1100..  KKÖÖSSZZÖÖNNEETTNNYYIILLVVÁÁNNÍÍTTÁÁSS  
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget nyújtottak 

dolgozatom elkészítéséhez. Elsősorban témavezetőmnek Dr. Farkas Józsefnek, aki 
folyamatosan végig követte tudományos munkámat és a konzultációk során sokszor mutatott 
rá a zsákutcákra és az alagút végi fényekre. Belém vetett hitével és kitartásra buzdításával 
sikerült csak sokszor átlendülnöm a nehéz akadályokon. Továbbá nagyon nagy hálával 
tartozok a laboratóriumi munkámban és azok eredményeinek értékelésében is segédkező 
Horváth György laborvezető kollégámnak, valamint Csizmadia Sándor laboránsnak és Nyári 
István doktorandusz kollégámnak. A matematikai elemzésekben nyújtott segítségért szeretnék 
köszönetet mondani Czap Zoltán és Imre Emőke kollégáknak. Köszönettel tartozok a 
mérnökgeológai vizsgálatok elvégzésében és kiértékelésben segítő Dr. Kopecskó Katalin 
docensnek. 

A dolgozat nem támaszkodhatott volna ilyen nagy mennyiségű adatbázisra, ha a 
CARMEUSE Hungária Mészgyártó Kft. nem áldozott volna innovatív célokra mind 
nyersanyagot, mind pedig a kutatáshoz szükséges anyagok beszerzéséhez és vizsgálataihoz 
szükséges anyagi hozzájárulást. Továbbá köszönöm a tőlük kapott szakirodalmakat, helyszíni 
mérési eredményeket és a bizalmat is. 

További köszönet illeti a szakirodalmi anyagok és a helyszíni mérések összegyűjtésében 
segédkezőket, valamint a szakmai konzultációk során segítőket: Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Erdőfeltárási Tanszék (Dr. Kosztka Miklós, Dr. Markó Gergely), TLI Technológiai, 
Laboratóriumi és Innovációs Zrt. (Roszik Gábor), Inreco Kft. (Kubányi Zoltán) és Leveller 
Kft. (Csitos Balázs). 

Ezen túlmenően köszönetet szeretnék mondani feleségemnek és kislányomnak, akik oly 
sok időt töltöttek nélkülem, valamint minden kedves családtagomnak és barátomnak akik 
szellemileg és lelkileg is támogattak PhD dolgozatom elkészítésében. 
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1111..  IIRROODDAALLOOMMJJEEGGYYZZÉÉKK  
[[11]]  ÁÁccss  PP..--  BBoorroommiisszzaa  TT..  --  GGáássppáárr  LL..::  ÚÚttééppííttééssii  ggeeootteecchhnniikkaaii  vviizzssggáállaattookk,,  11996655,,  ÚÚttüüggyyii  
KKuuttaattóó  IInnttéézzeett  3366  sszz..  KKiiaaddvváánnyyaa  
[[22]]  BBeeeeggllyy,,  JJooeell  HH..  ::  RReecceenntt  eexxppeerriieenncceess  wwiitthh  lliimmee--ffllyyaa  aasshh  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  ppaavveemmeenntt  
ssuubbggrraaddeess  ssooiillss,,  bbaassee  aanndd  rreeccyycclleedd  aasspphhaalltt,,  22000033,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAsshh  UUttiilliizzaattiioonn  SSyymmppoossiiuumm  
((PPaappeerr##4466))  
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[[44]]  BBiicczzóókk  EE..::  JJeelleennttééss  aa  mméésszz--ppeerrnnyyééss  ssttaabbiilliizzáácciióó  llaabboorraattóórriiuummii  vviizzssggáállaattaaiirróóll,,  11998811,,  BBMMEE  
GGeeootteecchhnniikkaaii  TTsszz..  
[[55]]  BBiicczzóókk  EE..::  MMeezzőőggaazzddaassáággii  ffőőkköözzlleekkeeddééssii  uuttaakk  ssttaabbiilliizzáálláássaa,,  11998822,,  BBMMEE  GGeeootteecchhnniikkaaii  TTsszz..  
[[66]]  BBiicczzóókk  EE..::  MMeezzőőggaazzddaassáággii  uuttaakk  ssttaabbiilliizzáálláássaa,,  11998822,,  BBMMEE  GGeeootteecchhnniikkaaii  TTsszz..  
[[77]]  BBóórraa  GGyy..::  MMeezzőőggaazzddaassáággii  ggééppáálllloommáássookk  úúttjjaaiinnaakk  tteerrvveezzééssee,,  11995544,,  MMééllyyééppííttééss  TTuuddoommáánnyyii  
SSzzeemmllee  IIVV..  éévvff..  33--44..  sszzáámm  
[[88]]  BBoorrbbééllyy  II..::  PPeerrnnyyeehhaabbsszziilliikkáátt  ééss  mméésszzppeerrnnyyeebbeettoonn  kkíísséérrlleettii  ppaanneellhháázzaakk,,  555500--555544..  oolldd..  
[[99]]  BBoorroommiisszzaa  TT..::  BBeettoonnbbuurrkkoollaattookk  hhaazzaaii  mméérreetteezzééssii  eellőőíírráássaaii,,  11999999,,  KKöözzlleekkeeddééssii  ééss  
mmééllyyééppííttééssii  sszzeemmllee  1111..  sszzáámm  444400--444455  oolldd..  
[[1100]]  BBoorroommiisszzaa  TT..::  AA  kkööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  bbuurrkkoollaattaallaappookkrróóll,,  22000044,,  KKöözzlleekkeeddééssii  ééss  mmééllyyééppííttééssii  
sszzeemmllee  22..  sszzáámm  2255--3311..  oolldd..  
[[1111]]  BBoowwlleess,,  JJ..  EE..  ::  EEnnggiinneeeerriinngg  PPrrooppeerrttiieess  ooff  SSooiillss  aanndd  tthheeiirr  MMeeaassuurreemmeenntt,,  11999922    
[[1122]]  BBuurrggooss,,  MM..  --  SSaammppeerr,,  FF..  --  AAlloonnssoo,,  JJ..  JJ..::  IImmpprroovvmmeennttss  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  vveerryy  ssoofftt  ddrreeddggeedd  
mmuudd  ssooiill  iinn  tthh  PPoorrtt  ooff  VVaalleenncciiaa,,  22000077,,  MMiillllpprreessss  SScciieennccee  PPuubblliisshheerrss  
[[1133]]  CChheenn,,  FF..  HH..::  FFoouunnddaattiioonn  oonn  eexxppaannssiivvee  ssooiillss,,  11997755  DDeevveellooppmmeennttss  iinn  GGeeootteecchhnniiccaall  
EEnnggiinneeeerriinngg  
[[1144]]  CCllaarree,,  KK..  EE..  --  CCrruucchhlleeyy,,    AA..  EE..  ::  LLaabboorraattoorryy  EExxppeerriimmeennttss  iinn  tthhee  SSttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  CCllaayyss  
wwiitthh,,  11995577,,  HHyyddrraatteedd  LLiimmee..  GGeeootteecchhnniiqquuee  VVooll..  VVIIII,,  pppp..  9977--111111..  
[[1155]]  DDaarrttnneerr,,MM..  --  BBaarreennbbeerrgg,,  EE..  ::  ZZeerroo--mmaaiinnttaannccee  DDeessiiggnn  ffoorr  PPllaaiinn  JJooiinntteedd  CCoonnccrreettee  
PPaavveemmeennttss,,  11997777,,  FFiirrsstt  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreenncc  oonn  CCoonnccrreettee  PPaavveemmeenntt  DDeessiiggnn  PPuurrdduussee  
UUnniivveerrssiittyy  
[[1166]]  DDiiaammoonndd,,  SS..  --  KKiinntteerr,,  EE..  BB..  ::  MMeecchhaanniissmmss  ooff  SSooiill--LLiimmee  SSttaabbiilliizzaattiioonn::,,  11996655,,    
[[1177]]  EEaaddss,,  JJ..  LL..  ::    RReeaaccttiioonnss  ooff  CCaallcciiuumm  HHyyddrrooxxiiddee  wwiitthh  CCllaayy  MMiinneerraallss  iinn  SSooiill  SSttaabbiilliizzaattiioonn,,  
11996622,,    
[[1188]]  FFiilleepp  GGyy..::  TTaallaajjkkéémmiiaa,,  11998888,,  BBuuddaappeesstt  --  AAkkaaddéémmiiaaii  kkiiaaddóó  
[[1199]]  FFooddoorr  TTaammáássnnéé  --  KKlleebb  BB..::  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  mméérrnnöökkggeellóóggiiaaii  áátttteekkiinnttééssee,,  11998866,,  MMaaggyyaarr  
ÁÁllllaammii  FFööllddttaannii  IInnttéézzeett  
[[2200]]  GGaabbooss  GGyy..::  AAllkkaallmmaazzzzuunnkk  cceemmeennttttaallaajjtt  ééppüülleetteekk  aallaappaannyyaaggááuull,,  11995599,,  MMaaggyyaarr  ÉÉppííttőőiippaarr  
IIXX..  éévvff..  1100..  sszzáámm,,  550055--550099..  oolldd..  
[[2211]]  GGáássppáárr  LL..::  AAzz  úúttüüggyy  mmeetteerroollóóggiiaaii  vvoonnaattkkoozzáássaaiirróóll,,  11995533,,  MMééllyyééppííttééss  TTuuddoommáánnyyii  SSzzeemmllee  
IIIIII..  éévvff..  1100--1111..  sszzáámm,,  550022--551111..  oolldd  556655--556699  oolldd..  
[[2222]]  GGáássppáárr  LL..::  TTaallaajjssttaabbiilliizzáállááss  II--IIII,,  11995599,,  ÚÚttüüggyyii  KKuuttaattóó  IInnttéézzeett  
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TTuuddoommáánnyyii  SSzzeemmllee  XXIIVV..  éévvff..  66..  sszzáámm,,  224411--225511..  oolldd..  
[[2255]]  GGoollddbbeerrgg,,  II..    --  KKlleeiinn,,  AA..  ::  SSoommee  EEffffeeccttss  ooff  TTrreeaattiinngg  EExxppaannssiivvee  CCllaayyss  WWiitthh  CCaallcciiuumm  
HHyyddrrooxxiiddee,,  11995522,,  SSppeecciiaall  TTeecchhnniiccaall  PPuubblliiccaattiioonn  NNoo..  114422,,  AASSTTMM,,  pppp..  5533--7711..  
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[[2266]]  GGuuppttaa,,  SS..KK..  --  PPaannddeeyy,,  RR..NN..  ::  TThhee  lleeaacchhiinngg  eeffffeecciieennccyy  ccrriitteerriioonn  aanndd  iittss  eevvaalluuaattiioonn  dduurriinngg  
rreeccllaammaattiioonn  ooff  ssaalliinnee  ssooiillss,,  11998800,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm  SSaalltt  AAffeecceetteedd  SSooiillss  ((KKaarrnnaall--IInnddiiaa))  
[[2277]]  GGuuppttaa,,SS..KK..  --  PPaannddeeyy,,  RR..NN..  ::  EEqquuaattiioonnss  ttoo  pprreeddiicctt  lleeaacchhiinngg  ooff  ssoolluubbllee  ssaallttss  iinn  ssaalliinnee  
ssooiillss,,  11997788,,  JJuunniioorr  AAggrriiccuullttuurree  SScciieennttiisstt  
[[2288]]  HHeerrrriinn,,  MM..  --MMiittcchheellll,,    HH..  ::  LLiimmee--SSooiill  MMiixxttuurreess,,  11996611,,  HHiigghhwwaayy  RReesseeaarrcchh  BBooaarrdd  BBuulllleettiinn  
NNoo..  330044  
[[2299]]  HHeesshhaamm  AAhhmmeedd  HHuussssiinn  IIssmmaaiieell::  TTrreeaattmmeenntt  aanndd  iimmpprroovvmmeenntt  ooff  tthhee  ggeeootteecchhnniiccaall  
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[[3300]]  HHiilltt,,  GG..  HH..  --  DDaavviiddssoonn,,  DD..  TT..  ::  LLiimmee  FFiixxaattiioonn  iinn  CCllaayyeeyy  SSooiillss..  HHiigghhwwaayy,,  11996600,,  RReesseeaarrcchh  
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[[3322]]  JJaann,,  MM..  AA..  --  WWaallkkeerr,,  RR..  DD..  ::  EEffffeecctt  ooff  LLiimmee,,  MMooiissttuurree  aanndd  CCoommppaaccttiioonn  oonn  aa  CCllaayy  SSooiill..,,  
11996633,,  HHiigghhwwaayy  RReesseeaarrcchh  RReeccoorrdd  NNoo..  2299,,  pppp..  11--1122..  
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iimm  ppllaannuummssbbeerreeiicchh  vvoonn  vveerrkkeehhrrssffllaacchheenn,,  22000033,,  BBTTUU  CCoottttbbuuss  
[[5500]]  LLőőrriinncczz  JJ..--IImmrree  EE..--TTrraanngg,,  QQ..PP..  ::  AA  sszzeemmeelloosszzlláássii  eennttrróóppiiaa,,  22000066,,  HHiiddrroollóóggiiaaii  KKöözzllöönnyy  
44..  sszzáámm,,  1155--1188  oolldd..  
[[5511]]  LLuukkááccss  EErrnnőőnnéé::  AA  tteecchhnniikkaa  ffeejjllőőddééssee,,  11996666,,  BBuuddaappeesstt  
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[[5522]]  MMiittcchheellll,,  JJ..  KK..  --  HHooooppeerr,,    DD..  RR..  ::  IInnfflluueennccee  ooff  TTiimmee  BBeettwweeeenn  MMiixxiinngg  aanndd  CCoommppaaccttiioonn  oonn  
PPrrooppeerrttiieess  ooff  aa  LLiimmee--SSttaabbiilliizzeedd  EExxppaannssiivvee  CCllaayy,,  11996611,,    HHiigghhwwaayy  rreesseeaarrcchh  BBooaarrdd,,  BBuulllleettiinn  
330044,,  pppp..  1144--3311..  
[[5533]]  MMiittcchheellll,,  JJaammeess  KK..  ::  SSzzéécchhyy  eemmlléékküülléésseenn  eellőőaaddááss,,  22000033,,    
[[5544]]  NNaaggyyvvááttii  BB..::  CCeemmeennttttaallaajj--uuttaakk  ééppííttééssee,,  11996655,,  MMééllyyééppííttééss  TTuuddoommáánnyyii  SSzzeemmllee  XXVV..  ÉÉvvff..  
88..  sszzáámm..  
[[5555]]  NNaallbbaannttoogglluu,,  ZZ..--  GGuuccbbiillmmeezz,,  EE..  ::  UUttiilliizzaattiioonn  ooff  aann  IInndduussttrriiaall  WWaassttee  iinn  CCaallccaarreeoouuss  
EExxppaannssiivvee  CCllaayy  SSttaabbiilliizzaattiioonn,,  22000022,,  AASSTTMM  IInntteerrnnaattiioonnaall  pppp..  7788--8844..  
[[5566]]  NNeemmeessddyy::  ÚÚttppáállyyaasszzeerrkkeezzeetteekk  ééppííttééssii  tteecchhnnoollóóggiiáájjaa,,  11998833,,  TTaannkköönnyyvvkkiiaaddóó  --  BBuuddaappeesstt  
[[5577]]  NNeemmeessddyy::  ÚÚttééppííttééssttaann  IIIIII..,,  11996666,,  TTaannkköönnyyvvkkiiaaddóó  --  BBuuddaappeesstt  
[[5588]]  NNeemmeessddyy  EE..::  ÚÚttppáállyyaasszzeerrkkeezzeetteekk  eerrőőjjááttéékkaa  ééss  mméérreetteezzééssee  mmeecchhaanniikkaaii  aallaappoonn,,  
llaabboorraattóórriiuummii  aannyyaaggáállllaannddóókkkkaall,,  11998800,,  BBMMEE  ÚÚttééppííttééssii  TTsszz..  
[[5599]]  NNiimmaahh,,  MM..  --  HHaannkkss,,  RR..  JJ..  ::  MMooddeell  ffoorr  eessttiimmaattiinngg  ssooiill  wwaatteerr,,  ppllaanntt  aanndd  aattmmoosspphheerriicc  
iinntteerrrreellaattiioonnss,,  11997733,,  II..  SSooiill  SScciieennttiisstt  SSoocciieettyy  ooff  AAmmeerriiccaa    
[[6600]]  OOtteeoo,,  CC..  --  DDiiaazz,,  JJ..  MM..  --  OOlliivvee,,  RR..  --  NNiieettoo,,  NN..  --  GGaarrcciiaa,,  DD..::  LLiimmee  ttrreeaattmmeenntt  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  
mmaatteerriillaass  eexxccaavvaatteedd  wwiitthh  tthhee  ttuunnnneelllliinngg  mmaacchhiinnee  uusseedd  iinn  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  LLiinnee  1111  ooff  tthhee  
MMaaddrriidd  MMeettrroo  TTrraannssiitt,,  22000077,,  MMiillllpprreessss  SScciieennccee  PPuubblliisshheerrss  
[[6611]]  PPaannkkoottaaii--  HHeerrppaayy::  MMeezzőőggaazzddaassáággii  úúttééppííttééss,,  11996633,,  MMeezzőőggaazzddaassáággii  KKiiaaddóó--BBuuddaappeesstt  
[[6622]]  PPaannkkoottaaii--  HHeerrppaayy::  EErrddéésszzeettii  sszzáállllííttáássttaann,,  11996655,,  MMeezzőőggaazzddaassáággii  KKiiaaddóó--BBuuddaappeesstt  
[[6633]]  PPaannkkoottaaii--  HHeerrppaayy::  EErrddeeii  úúttppáállyyaasszzeerrkkeezzeetteekk  ééppííttééssee  ééss  ffeennnnttaarrttáássaa,,  11996699,,  SSoopprroonn  
[[6644]]  PPéétteerrnnéé  MMaarroossyy  KKaattaalliinn  ::  MMeesszzeess  ttaallaajjssttaabbiilliizzáállááss,,  22000000,,  GGeeootteecchhnniikkaa  KKoonnffeerreenncciiaa,,  
eellőőaaddááss  
[[6655]]  PPéétteerrnnéé  MMaarroossyy  KKaattaalliinn  ::  MMeesszzeess  ttaallaajjssttaabbiilliizzáállááss,,  22000033,,  GGeeootteecchhnniikkaa  KKoonnffeerreenncciiaa,,  
eellőőaaddááss  
[[6666]]  QQuubbaaiinn,,  BBaasshhaarr  SS..  --  SSeekkssiinnsskkyy,,EErriicc  JJ..  --    LLii,,  JJiiaanncchhaaoo::  IInnccoorrppoorraattiinngg  SSuubbggrraaddee  LLiimmee  
SSttaabbiilliizzaattiioonn  iinnttoo  PPaavveemmeenntt  DDeessiiggnn,,  22000000,,  TTrraannssppoorrttaaiioonn  RReesseeaarrcchh  RReeccoorrdd  
[[6677]]  RRooggeerrss,,  CC..  DD..FF..  --  GGlleennddiinnnniinngg,,  SS..::  LLiimmee  RReeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  SSttaabbiilliizzaattiioonn,,  22000000,,  
TTrraannssppoorrttaaiioonn  RReesseeaarrcchh  RReeccoorrdd  pppp..::99--1188..  
[[6688]]  RRooggeerrss,,  CC..DD..FF..  --  GGeellnnddiinnnniinngg,,SS..  ::  EEnnggiinneeeerriinngg  ggeeoollooggyy--IImmpprroovvmmeenntt  ooff  ccllaayy  ssooiillss  iinn  ssiittuu  
uussiinngg  lliimmee  ppiilleess  iinn  tthhee  UUKK,,  11999977,,  EEllsseevviieerr  KKiiaaddóó  
[[6699]]  RRöömmpppp,,  HH..::  KKéémmiiaa  lleexxiikkoonn,,  11996600,,  MMűűsszzaakkii  KKöönnyyvvkkiiaaddóó  
[[7700]]  SShheerrwwoooodd,,  PP..::  SSooiill  ssttaabbiilliizzaattiioonn  wwiitthh  cceemmeenntt  aanndd  lliimmee,,  11999933,,  TTrraannssppoorrtt  rreesseeaarrcchh  
llaabboorraattoorryy  
[[7711]]  SSííkk  CCss..::  KKiissffoorrggaallmmúú  uuttaakk  ggaazzddaassáággooss  ppáállyyaasszzeerrkkeezzeetteeii,,  22000055,,  ÚÚttüüggyyii  NNaappookk,,  eellőőaaddááss  
[[7722]]  SSiimmiicc,,  DD..::  PPootteennttiiaall  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  lliimmee  ssttaabbiilliissaattiioonn  ooff  ssooiill  wwiitthh  ssuullpphhaattee  ccoonntteennttss,,  
22000077,,  MMiillllpprreessss  SScciieennccee  PPuubblliisshheerrss  
[[7733]]  SSttoocckkeerr,,  PP..  TT..  ::  DDiiffffuussiioonn  aanndd  DDiiffffuussee  CCeemmeennttaattiioonn  iinn  LLiimmee  aanndd  CCeemmeenntt  SSttaabbiilliizzeedd  
CCllaayyeeyy  SSooiillss..,,  11997722,,  AAuussttrraalliiaann  RRooaadd  RReesseeaarrcchh  BBooaarrdd  SSppeecciiaall  RReeppoorrtt  NNoo..  88,,  pppp..  1188--6644..  
[[7744]]  SSuussssmmaannnn,,  TT..  RR..  --    SSeelliigg,,EE..  TT..::  LLiimmee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  rraaiillwwaayy  ttrruucckk  ssuubbggrraaddee,,  11999977,,  66tthh  
IInntteerraannttiioonnaall  HHeeaavvyy  HHaauull  CCoonnffeerreennccee  pppp..::9988--111122..  
[[7755]]  SSzzaabbóó  MM..::  KKööttöötttt  ttaallaajjookk  tteehheerrbbíírrááss  vváállttoozzáássaa  mmeesszzeess  ttaallaajjssttaabbiilliizzáállááss  hhaattáássáárraa,,  22000088,,  
SSoopprroonn,,  DDiipplloommaa  
[[7766]]  TTEEMM//TTCC//WWPP  113377::  PPaavveemmeennttss  ffoorr  rriiggiidd  PPaavveemmeennttss,,  11998866,,  VVoolluummee  IIII..  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
GGeenneevvaa  
[[7777]]  TTeerrrreell,,  RR..LL..  --  EEppppss,,  JJ..AA..  --  BBaarreennbbeerrgg,,  EE..JJ..  --  MMiittcchheellll,,  JJ..  KK..  --  TThhoommoossoonn,,  MM..RR..  ::  SSooiill  
ssttaabbiilliillzzaattiioonn  iinn  ppaavvmmeennttss  ssttrruuccttuurreess,,  11997799,,  UUsseerrss''ss  mmaannuuaall  FFHHWWAA  
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[[7788]]  TThhoommaass,,  GG..  WW..  --  CCoolleemmaann  ,,  NN..  TT..  ::  AA  cchhrroommaattooggrraapphhiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  lleeaacchhiinngg  ooff  
ffeerrttiilliizzeerr  ssaallttss  iinn  ssooiillss,,  11995599,,  SSooiill  SScciieennttiisstt  SSoocciieettyy  
[[7799]]  TThhoommppssoonn,,  MM..  RR..  ::  SSiiggnniiffiiccaannccee  ooff  SSooiill  PPrrooppeerrttiieess  iinn  LLiimmee--SSooiill  SSttaabbiilliizzaattiioonn,,  11996677,,  
CCiivviill  EEnnggiinneeeerriinngg  SSttuuddiieess,,  HHiigghhwwaayy  EEnnggiinneeeerriinngg  SSeerriieess  NNoo..  1133,,  IIlllliinnooiiss  CCoo--ooppeerraattiivvee  
[[8800]]  VVaannccee,,  MM..  --  MMootttt  MMccDDoonnaalldd::  rreeppoorrtt  oonn  BBGGAA  iinnffoorrmmaall  ddiissccuussssiioonn,,  SSooiill  ssttaabbiilliissaattiioonn::  tthhee  
wwaayy  ,,  hheelldd  aatt  tthhee  IInnsstt..  OOff  CCiivviill  EEnngg..,,  22000055..mmaarrcchh,,  GGrroouunndd  EEnnggiinneeeerriinngg  
[[8811]]  WWaanngg,,  JJ..  WW..  HH..  ::  CCoommppaarraattiivvee  SSttuuddiieess  oonn  tthhee  EEffffeeccttss  ooff  HHyyddrraauulliicc,,  CCaallcciittiicc  aanndd  
DDoolloommiittiicc  LLiimmeess  aanndd  CCeemmeenntt  iinn  SSooiill  SSttaabbiilliizzaattiioonn,,  11996633,,  HHiigghhwwaayy  RReesseeaarrcchh  RReeccoorrdd  NNoo..  2299,,  
pppp..  4422--5544..  
[[8822]]  WWhhiittee,,  RRiicchhaarrdd  NN..  --  SSaallmmoonn,,  CChhaarrlleess  GG..  ::  BBuuiillddiinngg  ssttrruuccttuurraall  ddeessiiggnn  hhaannddbbooookk,,  11998877,,  
JJoohhnn  WWiillyy  &&  SSoonnss  IInncc..  
[[8833]]  WWoonngg,,  DDaanniieell  KK..HH..::  AA  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  LLiitteerraattuurree  SSeeaarrcchh  aanndd  tthhee  RReevviieeww  PPhhaassee  ooff  tthhee  
LLiimmee--MMooddiiffiieedd  CCllaayy  RReesseeaarrcchh  PPrrooggrraamm,,  11998866,,    
[[8844]]  WWooooddwwaarrdd,,  JJ..::  AAnn  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  ggeeootteecchhnniiccaall  pprroocceesssseess,,  22000055,,  SSppoooonn  PPrreessss  
[[8855]]  YYuussuuff,,  FF..AA..MM..  SShhaaffeeee  --  LLiittttllee,,  DDaallllaass  NN..::  EExxaammppllee  pprroobblleemm  iilllluussttrraattiinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  
ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  lliimmee  aassssoocciiaattiioonn  mmiixxttuurree  ddeessiiggnn  aanndd  tteessttiinngg  pprroottooccooll  ttoo  aasscceerrttaaiinn  eennggiinneeeerriinngg  
pprrooppeettiieess  ooff  lliieemm--ttrreeaatteedd  ssuubbggrraaddeess  ffoorr  mmeecchhaanniissttiicc  ppaavveemmeenntt  ddeessiiggnn//aannyyllyyssiiss,,  22000011,,  NNaattiioonnaall  
LLiimmee  AAssssoocciiaattiioonn  
[[8866]]  YYuussuuff,,  FF..AA..MM..  SShhaaffeeee  --  LLiittttllee,,  DDaallllaass  NN..  --  SSaarrkkaarr,,SShhoonnddeeeepp  LL..  ::  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  
SSttrruuccttuurraall  CCoonnttiirrbbuuttiioonn  ooff  LLiimmee  SSttaabbiilliizzaattiioonn  ooff  SSuubbggrraaddee  SSooiillss  iinn  MMiissssiissssiippppii,,  22000011,,  
TTrraannssppoorrttaaiioonn  RReesseeaarrcchh  RReeccoorrdd  pppp..  2222--3311..  
[[8877]]  AAzz  úúttééppííttééss  ggeeootteecchhnniikkaaii  ééss  ppáállyyaasszzeerrkkeezzeettii  vviizzssggáállaattaaii  ,,  11997733,,  ÚÚttüüggyyii  KKuuttaattóó  IInnttéézzeett  5577  
sszz..  KKiiaaddvváánnyyaa  
[[8888]]  ÚÚttüüggyyii  MMűűsszzaakkii  EEllőőíírrááss,,  11999944,,  KKöözzlleekkeeddééssii,,  hhíírrkköözzllééssii  ééss  vvíízzüüggyyii  mmiinniisszzttéérriiuumm  kköözzúúttii  
ffőőoosszzttáállyyaa  
[[8899]]  NNééggyyjjeeggyyűű  ffüüggggvvéénnyyttáábblláázzaattookk,,  11999988,,  NNeemmzzeettii  TTaannkköönnyyvvkkiiaaddóó  
[[9900]]  LLiimmee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  mmiixx,,  ddeessiiggnn,,  pprrooppeerrttiieess  aanndd  pprroocceessss,,  11996622,,  NNAATTIIOONNAALL  AAccaaddeemmyy  ooff  
SScciieenncceess--NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCooiinncciill--  WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..  
[[9911]]  AA  rreevviieeww  ooff  tthhee  ppeerrffoommaannccee  ooff  lliimmee  ttrreeaatteedd  rrooaaddwwaayyss  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa,,  11997766,,  UU..SS..  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn&&FFeeddeerraall  HHiigghhwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
[[9922]]  LLiimmee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall,,  11999911,,  NNaattiioonnaall  LLiimmee  AAssssoocciiaattiioonn  
[[9933]]  SSooiill  ssttaabbiilliizzaattiioonn  ffoorr  ppaavveemmeennttss,,  11999944,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  aarrmmyy,,  tthhee  nnaavvyy,,  aanndd  tthhee  aaiirr  
ffoorrccee  
[[9944]]  LLiimmee--TTrreeaatteedd  SSoollii  CCoonnssttrruuccttiioonn  MMaannuueell  LLiimmee  ssttaabbiilliizzaattiioonn  &&  LLiimmee  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  22000044,,  
NNaattiioonnaall  LLiimmee  AAssssoocciiaattiioonn  
[[9955]]  MMiixxttuurree  ddeessiiggnn  aanndd  tteessttiinngg  pprroocceedduurreess  ffoorr  lliimmee  ssttaabbiilliizzeedd  ssooiill,,  22000066,,  NNaattiioonnaall  LLiimmee  
AAssssoocciiaattiioonn  
[[9966]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--11--22000033,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  AA  llaabboorraattóórriiuummii  vviisszzoonnyyííttáássii  ttéérrffooggaattssűűrrűűsséégg  ééss  aa  vvíízzttaarrttaalloomm  
vviizzssggáállaattii  mmóóddsszzeerreeii..  BBeevveezzeettééss,,  áállttaalláánnooss  kköövveetteellmméénnyyeekk  ééss  mmiinnttaavvéétteell,,  22000033,,    
[[9977]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--22--22000055,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  VViizzssggáállaattii  mmóóddsszzeeeekk  aa  llaabboorraattóórriiuummii  vviisszzoonnyyííttáássii  ttéérrffooggaattssűűrrűűsséégg  ééss  aa  
vvíízzttaarrttaalloomm  mmeegghhaattáárroozzáássáárraa..  PPrrooccttoorr--ttöömmöörrííttééss,,  22000055,,    
[[9988]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--77--22000033,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  kkööttőőaannyyaaggúú  
kkeevveerréékkeekk..  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  kkeevveerréékkeekk  cciikklluussooss  tteerrhheelléésseess,,  ttrriiaaxxiiáálliiss  vviizzssggáállaatt  ,,  22000033,,    
[[9999]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--4400--22000033,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
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kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  VViizzssggáállaattii  mmóóddsszzeerr  aa  hhiiddrraauulliikkuuss  kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk  ttiisszzttaa  
hhúúzzóósszziilláárrddssáággáánnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássáárraa,,  22000033,,    
[[110000]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--4411--22000033,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  VViizzssggáállaattii  mmóóddsszzeerr  aa  hhiiddrraauulliikkuuss  kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk  
nnyyoommóósszziilláárrddssáággáánnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássáárraa,,  ,,22000033,,    
[[110011]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--4477--22000033,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  VViizzssggáállaattii  mmóóddsszzeerr  aa  kkaalliiffoorrnniiaa  tteehheerrbbíírráássii  ((CCBBRR--))  éérrttéékk,,  aa  kköözzvveettlleenn  
tteehheerrbbíírráássii  iinnddeexx  ééss  aa  lliinneeáárriiss  dduuzzzzaaddááss  mmeegghhaattáárroozzáássáárraa,,    22000033,,    
[[110022]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--4488--22000033,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  VViizzssggáállaattii  mmóóddsszzeerr  aazz  aapprrííttáássii  ffookk  mmeegghhaattáárroozzáássáárraa,,  22000033,,    
[[110033]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--4499--22000044,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  MMéésssszzeell  ééss//vvaaggyy  hhiiddrraauulliikkuuss  kkööttőőaannyyaaggggaall  ssttaabbiilliizzáálltt  ttaallaajj  ggyyoorrssííttootttt  
dduuzzzzaaddáássvviizzssggáállaattaa,,  22000044,,    
[[110044]]  ::  MMSSZZ  EENN  1133228866--5500--22000055,,  MMaaggyyaarr  SSzzaabbvváánnyy::  KKööttőőaannyyaagg  nnééllkküüllii  ééss  hhiiddrraauulliikkuuss  
kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk..  HHiiddrraauulliikkuuss  kkööttőőaannyyaaggúú  kkeevveerréékkeekk  vviizzssggáállaattii  pprróóbbaatteesstteeiinneekk  
eellőőáállllííttáássaaii  mmóóddsszzeerree  PPrrooccttoorr--bbeerreennddeezzéésssseell  vvaaggyy  vviibbrrooaasszzttaallooss  ttöömmöörrííttéésssseell,,  22000055,,    
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Talaj jele Származási hely Plasztikus index [%] K+H tartalom [%] HL+I+A tartalom [%]

T1 Solymár, téglagyár 22,0 11,6 88,4
T2 Leányfalu, Dunapart 18,5 23,4 76,6
T3 M0 54+600-55+800 kmsz 50,0 3,6 96,4
T4 M0 töltésanyag 12,3 12,4 87,6
T5 M7 171+480-171+680 33,5 1,3 98,7
T6 Gyöngyösvisonta lignit fölötti 61,5 0,7 99,3
T7 Gyöngyösvisonta lignit közötti 43,4 1,2 98,8
T8 Gyöngyösvisonta, felszíni 22,9 9,5 90,5
T9 Komárom, Dunapart - 63,2 36,8
T10 Salgótarján 69,2 0,5 99,5
T11 M7 180+000 kmsz 34,4 5,9 94,1
T12 Sarkadkeresztúr 47,5 - -
T13 Sávoly, MotoGP pálya 2F - 29,8 70,2
T14 Sávoly, MotoGP pálya 3F - 58,8 41,2
T15 Soproni téglagyár 38,5 - -
T16 Budaörs 34,8 7,2 92,8
T17 Szarvas 24,8 11,8 88,2
T18 Hajdúnánás 8,8 23,9 76,1
T19 Bánokszentgyörgy 29,1 8,2 91,8
T20 Adony 6,4 25,8 74,2
T21 Hatvan 27,0 - -

T22 Nemesdy könyv 26,5 - -
T23 BME kutatás 1981 19,6 - -
T24 BME kutatás 1981 21,1 - -
T25 BME kutatás 1981 23,3 - -
T26 BME kutatás 1981 21,4 - -
T27 BME kutatás 1981 20,2 - -
T28 BME kutatás 1981 19,1 - -
T29 BME kutatás 1981 18,1 - -
T30 BME kutatás 1981 18,3 - -

Általam vizsgált talajok

Szakirodalomból felhasznált talajok
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