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A talajstabilizációs eljárás célja a talaj tartósságának és erősségének a fokozása, ami a talaj 
és a megfelelő mennyiségű kötőanyag keverékével érhető el.

Tömbstabilizációs eljárás
A tömbstabilizációs eljárás során kötőanyag hozzáadásával kerül sor a lágy talaj stabilizálására, melynek célja a felszín 
süllyedésének csökkentése és / vagy a talaj stabilitásának fokozása. A stabilizációs eljárás segítségével a különböző 
agyag -, tőzeg -, iszap -, illetve nedves, puha talaj szilárd réteggé alakítható. A hagyományos cölöpöző vagy talajcserés 
eljáráshoz képest jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módszer.

Az ALLU stabilizációs rendszer olyan helyen is hozzáférést biztosít, ahol a talaj annyira ingoványos, hogy még gyalogolni 
sem lehet rajta. A stabilizációs eljárás alkalmazható szennyezett talaj helyszíni, ’in situ’ kezeléséhez is, a szennyeződés 
talajon belüli elzárásával, így megakadályozva a környezetbe 
történő továbbterjedését.

Az ALLU talajstabilizációs eljá-
rás előnyei
• A vizenyős területek megszüntethetők
• Nincs szükség a nem megfelelő talaj kitermelésére és

elszállítására
• Az új anyag bevitele minimális
• Kisebb járműforgalom a munkaterületen és kisebb

környezeti terhelés
• A kezelt anyag alkalmazható alépítményként
• A rendszer forgalma és a környezetre gyakorolt hatása

minimális
• Alacsony működési költségek
• A keverék sokkal homogénebb, mint más eljárások esetén
• Különböző szilárdság állítható elő
• Az ipari melléktermékek nyersanyagként felhasználhatók.



Bővebb információk:

A talajstabilizáció felhasználási területei:
• Ipari építmények és hidak alapjai
• Udvar, parkoló, sportpálya és raktárterületek
• A környező építmények védelme
• Talajnyomás csökkentése
• A nagyon puha talaj stabilizálása az alagútfúrás számára
• Utak, utcák és vasúti építmények alapozása
• Medencék, terepfeltöltések alapozása
• Víz alatti rétegek védelme
• Kábel - / csőcsatornák kialakítása
• Zajfogó gátak
• Talajvíz védőréteg kialakítása
• Folyók, tavak, utak, stb. rézsű töltése
• Eróziószabályozás
• Védőréteg az állandóan fagyott altalaj és a fagyás ellen

Szennyezett talaj kezelése
• A szennyezett talaj elszigetelése
• A mérgező hulladék semlegesítése

Különböző anyagok keverése
• Az ipari melléktermékek újrahasznosítása
• A folyékony hulladék megkötése



ALLU PM 200 ALLU PM 300 ALLU PM 500

ALLU stabilizációs termékek

ALLU PM Az ALLU PM Power Mix egy sokoldalú hidraulikus keverőegység kotrógépek számára. 
Az ALLU Power Mix felszerelésével a kotrógép egy könnyen mozgatható és hatékony 
keverőteleppé változtatható.

Intelligens szerkezet
Az ALLU Power Mix képes hatékonyan kezelni a különböző anyagokat, mint például, 
a tőzeget, az iszapot, a sarat és a szennyezett talajt. A keverés hatékonysága a 
dobok intelligens, vízszintes elhelyezkedésén és a keverőelemek egyedi szerkezetén 
alapszik. A dobok szabályozottan és három különböző irányba mozogva keverik az 
anyagot.

Anyagmegmunkálás 5 m mélységig
Az ALLU Power Mix az anyag minőségének és a kotrógép gémhosszának függvényében 
5 méter mélységig képes az anyag megmunkálására. Mivel az ALLU Power Mix csak egy 
adapter, így a kotrógép más munkálatokra is használható a terepen. Az ALLU Power 
Mix egy tökéletes eszköz mind kis, mind nagy mennyiségű anyag összekeverésére.

Tartósságra tervezve
Az ALLU Power Mix kemény, hegesztett acélkerettel rendelkezik, és valamennyi 
kopóalkatrész kopásálló acélból készült és cserélhető. A hidraulikus, radiális dugattyús 
motor az energiáját a kotrógép hidraulikus rendszerétől kapja. Ez forgatja a dobokat 
a tengelyek és a fogaskerekek segítségével. A karbantartási igénye minimális.

Könnyen felszerelhető
Az ALLU Power Mix csapos szereléssel vagy gyorscsatlakozós adapter-lemez 
segítségével könnyen felszerelhető a kotrógépre.

Maximális megmunkálási 
mélység:
2 méter

Hidraulika:
Kétutas, 230 bar, 200l/min

Súly:
1.900 kg + adapter

Alapgép:
20 - 30 tonna

Maximális megmunkálási 
mélység:
3 méter

Hidraulika:
Kétutas, 230 bar, 200l/min

Súly:
2.400 kg + adapter

Alapgép:
25-35 tonna

Maximális megmunkálási 
mélység:
5 méter

Hidraulika:
Kétutas, 230 bar, 200l/min

Súly:
4.200 kg + adapter

Alapgép:
30-40 tonna

* Kérésre egyéb megmunkálási mélység is lehetséges
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ALLU PF 7 & PF 7+7
Az ALLU PF 7 nagynyomású adagoló berendezés, sűrített levegővel 
működtetett és a talaj felett elhelyezkedő csöveken juttatja a kötőanyagot 
a Power Mixen elhelyezkedő keverődobokba. Az egység egy távirányítású, 
lánctalpas vázon helyezkedik el, amely lehetővé teszi, hogy kövesse a 
kotrógépet a terepre.

Motor:
74,5 kW (99 LE) dízelmotor

Kompresszor:
Üzemi nyomás: max. 8 bar
Teljesítmény: 6,5 m³ / perc

Tartály:
Űrtartalom: kb. 7 m³ (bruttó)

Maximális üzemi nyomás: 8 bar

Töltő:
A töltési teljesítmény szabályozható: legfeljebb 4 kg / másodperc

Súly (üresen): 
PF 7 7900kg

PF 7+7 13500 kg

Opció:
Porszűrő-rendszer a nyomástartály feltöltéséhez

ALLU DAC.
Az ALLU DAC (Data Acquisition Control - adatvezérlő) rendszer méri, 
ellenőrzi és rögzíti a töltési folyamatot. Az ALLU DAC. biztosítja a teljes 
stabilizációs rendszer vezérlését. Felhasználóbarát és lehetővé teszi 
az adatok számítógépbe történő áttöltését. Ez garantálja az elvégzett 
munka megfelelő dokumentálását a minőségbiztosítás számára.

Az ALLU Finland aktívan nyomon követte az ügyfelei 
elvárásaiban bekövetkezett változásokat, és új technikai 
megoldásokat és eljárásokat fejlesztett ki azzal a céllal, hogy 
a terület úttörőjévé váljon.

ALLU PF 7

ALLU PF 7+7



ALLU stabilizációs berendezése-
ket alkalmazó projektek

Ipari terület és parkoló
Kivikko Finnország fővárosának, Helsinkinek, a keleti felén 
helyezkedik el. Kivikko-ban az utcák és telkek megközelítőleg 
12 hektárnyi területen olyan puha ingoványon helyezkednek 
el, ami építési célra teljesen alkalmatlan. Ezen a területen 
két különböző stabilizációs kísérlet került végrehajtásra. 
Az első területen kizárólag tömbstabilizálás, míg a másikon 
tömbstabilizálás és cölöpstabilizálás is történt.

Az első területen a tömbstabilizálást 3 méteres mélységben 
végezték. Az eredmény egy 3 
méter mély tömör padozat, 
amely alapul szolgál a parkoló 
számára.

A második terület, ahol 
tömbstabilizálásra és oszlopos stabilizálásra is sor került, az ipari egység építési 
területe lesz. A szükséges stabilitás és tartóképesség megvalósult. Az eredmény 
jól példázza, milyen lehetőségeket biztosít a stabilizáció.

Az ingovány egy héttel
a stabilizációs munkálatok után

Sportpálya-alapozás 

Finnországban, ahol a hőmérséklet általában - 40 és + 35 
ºC fok között ingadozik, a legtöbb sportpályának komoly 
gondot jelent a lefagyás és az olvadás. Finnország közepén, 
Luopioinenben, található sportpálya tipikus példája ennek. 
Éppen ezért ez a pálya lett a kísérleti projekt helyszíne.

A laboratóriumi vizsgálatokat követően egy papírgyár 
erőművéből származó könnyű hamu, valamint egy rostos 
szerkezetű anyag került adalékként 
a talajba. A laboratóriumi 
vizsgálatok tapasztalatai alapján 
különösen fontos volt, hogy teljesen 
homogén anyagkeveréket állítsanak 

elő. Keverőegységként az ALLU PM Power Mix került alkalmazásra, amelynek a porlasztó - 
és keverőteljesítménye kiváló eredményt produkált. A rostos anyagot és a könnyű hamut 
szétterítették a felszínen. A Power Mix porította és összekeverte az agyagdarabokat, 
miközben kötőanyagot préselt a masszába. A pálya 2002. szeptemberében készült el. A 
Luopionenben szerzett tapasztalatok alapján újabb projektek is folynak.



Nagysebességű vasút építése
Az egyik jelenlegi projekt, ahol az ALLU stabilizációs rendszer 
alkalmazásra került, az a dél finnországi puha tőzegen épülő nagy 
sebességű vasút.

Az ALLU stabilizációs rendszer segítségével sikerült megerősíteni a 
puha tőzeget oly módon, hogy létrejöjjön egy munkaterület a 70 
tonnás cölöpverő részére. Az ALLU PF által beadagolt kötőanyagot 
az ALLU PM 5 m mélységben keverte el.

Korábban ennek az eredménynek 
az eléréséhez komplett talajcserét 
kellett alkalmazni. Ez azonban 
gondot okozott az építőknek, 
mert megfelelő helyet kellett 
találni a kiásott anyag számára, illetve biztosítani kellett a megfelelő töltőanyagot.  
A második lehetőség egy híd építése lett volna.

ALLU PM 500 keverőberendezéseket használtak a floridai Key 
Largóban található mocsaras vidéken egy meglévő kétsávos 
út négysávossá történő szélesítéséhez. A munkaterület talaja 
rendkívül vizenyős, tőzeget és nagy mennyiségű növényi anyagot 
tartalmaz. Az új út egy része hídon halad a víz felett. 

A vevő először egy 6x6 méteres, 3,6 mély próbaterületen 
dolgozott a mocsárban. Az első ellenőrzések szerint a 
munkálatok sikeresek voltak, a kitűzött 
szilárdságot sikerült elérni. Az építkezés 
első szakasza egy 14,4 km hosszú, 
12-15 méter széles területen zajlott,
a stabilizálandó mélység 2-4 méter

volt. Kötőanyagként cementet és kohósalakot használtak. A kívánt szilárdság 20,7 kPa, de 
a munkálatokat követő napon elvégzett mérések szerint a tényleges szilárdság 41,3 kPa 
volt. Más módszer esetén talajcserére lett volna szükség, ami jóval költségesebb. Az ALLU 
PM segítségével végzett tömbstabilizációnak köszönhetően a felhasználó időt és pénzt 
takarított meg.

Út alapozása



ALLU Deutschland GmbH 
Klöcknerstraße 3,  
32257 Bünde, 
GERMANY   
Tel: +49 5223 180 150  
Fax: +49 5223 180 1515   
Email: deutschland@allu.net

ALLU France S.A.R.L  
4 rue du Docteur Guyot,  
21420 Savigny-lès-Beaune, 
FRANCE   
Tel: +33 3 80 24 04 34  
Fax: +33 3 80 24 04 36   
Email: france@allu.net

ALLU Group  
700 Huyler Street, Teterboro,  
New Jersey 07608, USA   
Toll Free: 800-939-ALLU (2558) 
Tel: +1 (201) 288-2236  
Fax: +1 (201) 288-4479   
Email: usa@allu.net

ALLU UK Ltd.  
17 Victoria Road,  
Holywood Co. Down,  
N. IRELAND BT18 9BA 
Tel: +44 2890 428 822 
Fax: +44 2890 428 855 
Email: uk@allu.net

ALLU Sales office China  
Victoria Plaza A-24E, 
1068 Xikang Road,  
200060 Shanghai, P.R. CHINA  
Tel: +86 21 6266 5999  
Fax: +86 21 6266 5777   
Email: china@allu.net

ALLU South America  
Cerrito 1070 Piso 7,  
C1010AAV Buenos Aires, 
ARGENTINA   
Tel: +54 11 4805 7287  
Fax: +54 11 4805 7287   
Email: sudamerica@allu.net

ALLU South America  
Av. Del Parque 4928, of. 126, 
Ciudad Empresarial
Santiago, CHILE 
Tel: +56 (2) 248 4620  
Fax: +56 2 248 4619  
Email: sudamerica@allu.net

ALLU Finland Oy 
Jokimäentie 1,  
16320 Pennala, 
FINLAND   
Tel: +358 3 882 140  
Fax: +358 3 882 1440  
Email: info@allu.net

Dealer

ALLU prizmaforgató
Különböző anyagok keverésére, 

a komposzttól a szennyezett 
talajig

ALLU talajstabilizáló rendszer
A talaj és a kötőanyag 
összekeveréséhez a 

tömbstabilizálás során

ALLU őrlő-rostáló kanál
Rostálás, őrlés, keverés, 
levegőztetés és rakodás 

egyetlen munkafolyamatban

ALLU talajtömörítő
Nagy teljesítményű 

talajtömörítő berendezés

FORGALMAZZA:

PROFI-BAGGER KFT.
2051 Biatorbágy, Tormásrét utca 6. 

Tel: 23 530 890
Fax: 23 530 893

E-mail: info@profi-bagger.hu

ALLU DOES IT ALL…


