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1 Összefoglalás 

 

A tranzitforgalom által igénybe vett gyorsforgalmi úthálózati elemek jelentős része világ-

szerte, így hazánkban is, betonburkolattal készül. A betonburkolatok felületének kialakí-

tása fontos szempont, – egyebek mellett – a teljes élettartam alatti költségek számítása-

kor. Az M0-s körgyűrű 2004 és 2010 között megépült szakaszai ún. fésűs felületkialakí-

tási technológiával készültek. A burkolatfelület textúrájának változását és várható élettar-

tamát két, egymástól független tényező – kopás és fagyhámlás – befolyásolja. A kopás 

hatására a burkolatfelület fokozatosan elveszíti makro érdességét, vagyis az útpálya egy-

re zajosabbá és csúszósabbá válik. (A burkolat kopásának mértéke elsősorban a gépjár-

mű-forgalom összetételétől és sűrűségétől függ). A kopás mellett azonban a téli útüze-

meltetési tevékenység hatására a fagyhámlás is megjelenik. A csúszás megelőzésére ki-

szórt olvasztósó hatására bekövetkező fagyhámlás növeli a makro érdességet. A beton-

burkolat anyagának szilárdsági jellemzői meghatározzák a kopással és a fagyhámlással 

szembeni ellenállást. E két jellemző egymással ellentétes hatása biztosíthatja a pálya kel-

lő makro érdességét a burkolat teljes élettartama alatt. A hazai szabályozásban alkalma-

zott egységjármű és egységtengely jellemzőkkel az egyes gépjárműosztályok burkolatot 

koptató értékeit nem lehet pontosan leírni, ezért az egységkoptatási tényezőkre ajánlást 

fogalmaztam meg (1. tézis). A gépjárművek által okozott kopást a gépjármű mozgása is 

befolyásolja. Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás általi koptatás (2. tézis) eltér az íves 

mozgásban okozott koptatástól (3. tézis). A koptatás és a fagyhámlás együttes hatása, 

azaz a betonburkolat-felület makro érdességének alakulása előre becsülhető, ha a hely-

színi és a laboratóriumi koptatási és fagyhámlási eredmények, valamint a tervezett forga-

lom jellemzői ismertek (4. tézis). Amennyiben a kopás mértéke jelentősebb a fagyhám-

lásnál, akkor a betonburkolat makro érdességét jellemző homokmélység olyan mértékben 

csökken, hogy azt érdesíteni kell. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott, horonymarási 

metodikát a helyi tapasztalatokat tükröző szabályozás készítése nélkül vettük át. SRT-

ingával végzett mérésekkel, a horonytávolságot és a hornyolásnak a forgalommal bezárt 

irányszögét optimáltam (5. tézis). A betonburkolat szilárdsági vizsgálatai – a jelenlegi 

gyakorlat szerint – a vizsgálatot végző laboránsokra nagy fizikai terhet jelentenek, és 

egy-egy autópálya-szakasz építésénél a hajlító-húzó szilárdsághoz használt gerendák 

tárolása is jelentős logisztikai feladat. A 6. tézisben – az említett probléma megoldására – 

a betonburkolatokhoz használt szilárdsági osztályokra, a jelenleg használt, szabványos 

150x150x600 mm-es méretű gerenda és a cementvizsgálathoz használt 40x40x160 mm-

es méretű gerendák között szilárdsági összefüggést határoztam meg. 



6 

2 Summary 

 

A significant share of the road network with transit traffic, including the Hungarian one, is 

constructed using cement concrete pavement. The suitable design of cement concrete pave-

ment surface is important, among others, for life cycle cost calculation. The cement concrete 

of motorway ring M0 was built with so-called „combed” surface design, between 2004 and 

2010. The texture change and the expected lifetime of surface are influenced by two inde-

pendent factors: pavement wear and freeze-thaw scaling. As a result of pavement wear, sur-

face is continuously losing its macro roughness, and so, it will be more and more noisy and 

slippery. (Pavement wear depends on also the composition and intensity of motor traffic). At 

the same time, the winter maintenance of the surfaces causes freeze-thaw scaling due to the 

de-icing salt spread for the prevention of surface slipperiness increasing macro roughness. 

The strength properties of concrete pavement determine the resistance to wear and freeze-

thaw scaling. The conflicting effects of these parameters can ensure the appropriate surface 

macro texture of concrete pavements throughout its whole life time.  The vehicle unit and 

axle unit parameters used in valid Hungarian specifications are not suitable for the exact 

characterization of pavement surface wear induced by vehicle classes, therefore I recom-

mended a unit pavement wear factor for the vehicle classes in Hungarian specification (The-

sis 1). The pavement wear caused by vehicles is influenced by their movement. In the Theses 

2 and 3, the ratio between the pavement wear caused by vehicles moving in straight and 

curved cement concrete pavement sections is shown. The combined effect of pavement wear 

and freeze-thaw scaling, that is the evolution of cement concrete surface macro texture can 

be predicted if site and laboratory wear and freeze-thaw scaling results, as well as the param-

eters of planned traffic are known (Thesis 4). If pavement wear is significantly more inten-

sive than freeze-thaw scaling, the pavement texture depth decreases to a level needing re-

texturing. The inter-nationally applied surface grooving methodology was taken in Hungary 

without compiling a native specification based on local experience. By using SRT-pendulum, 

the optimal distance and angle of the grooves of combed cement concrete pavement to traffic 

direction were determined (Thesis 5). The present laboratory practice of strength tests of 

concrete specimens needs a significant physical effort by the laboratory assistants, and also 

the storing of flexural tensile test specimens for a new cement concrete motorway pavement 

project is a difficult logistical task. For solving this problem, a strength relationship was de-

termined in Thesis 6 between the presently specified 150x150x600 mm beams and those of 

40x40x160 mm (specified for cement tests) for every strength class used for cement concrete 

pavements. The strength comparison was made by decreasing beam size step by step.   
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3 Bevezetés 

 

A közlekedés civilizációnk egyik alappillére. Az évezredek során a feltörekvő birodal-

mak úthálózatukat, a kereskedelmi és hadászati céljaik elérése érdekében, a rendelkezés-

re álló környezeti erőforrások felhasználásával építették ki. Az ókori civilizációk közül a 

perzsa királyi hadiutak és a római úthálózat [Laurence, 1999] mind a mai napig megta-

lálható bizonyítéka annak a mérnöki elképzelésnek, hogy a várható igénybevételnek kel-

lően ellenálló anyagból készített út, megfelelő karbantartás mellett, akár évezredekig is 

képes ellátni funkcióját. Az újkor gazdasági kihívásai az emberiséggel szemben addig 

soha nem látott igényeket támasztottak. Az árucikkek hatalmas mennyiségű áramoltatása 

a termelő helyről a végfelhasználókhoz új technológiák kialakulásához vezetett. A közle-

kedési eszközök fejlődése a közlekedési pályák fejlődését is megkövetelte. Ezen evolúci-

ós folyamat [Megyeri, 1991; Vásárhelyi, 1951] végeredménye a mai közlekedési hálóza-

tokon alkalmazott technológiák szimbiózisa. Az egyes technológiák megfelelő helyen 

történő alkalmazására többféle módszer terjedt el. Az útpályaszerkezetet az Útügyi Mű-

szaki Előírásokban meghatározott típus-pályaszerkezetekből [e-UT 03.01.11], a forgalom 

nagysága és a nehézgépjárművek részaránya alapján választják ki. A katalogizált és kate-

gorizált típus-pályaszerkezet mellett a különböző környezeti feltételeknek megfelelő bur-

kolat fajtájának megválasztására is lehetőség van. A nehéz teherforgalom pályaszerkeze-

tet terhelő és roncsoló hatásának kutatása az egyes pályaszerkezeti típusok előnyeire és 

hátrányaira már a XX. század elején rámutatott. A gyakorlati tapasztalatok alapján leve-

zetett elméleti méretezési megoldásokat, a számítástechnika fejlődésével, a véges elemes 

modellezési eljárás alapján történő pályaszerkezeti méretezés váltotta fel [Teller et al., 

1926]. A fáradásos viselkedés modellezéséhez képest azonban a burkolatfelület igénybe-

vételének és állapotváltozásának modellezése viszonylagos késedelemben van 

[D’Apuzzo et al., 2004; Rayya et al., 2014; Gáspár et al., 2014a]. Ennek okai az alkalma-

zott anyagok és a méretezett pályaszerkezet közötti összefüggés feltárásának és optimálá-

sának hiányosságaiban keresendő [Walz, 1968; Karsainé, 2008; DURABROADS, 2016]. 

A zajcsökkentés és a vízköd-képződés elkerülése érdekében, több országban már kétréte-

gű, mosott felületképzésű betonburkolatokat építenek, ahol a gépjárművek a pályából 

kiálló kőzetszemeken gördülnek. Az M0-s autóút felújításának első két fázisában épült 

betonburkolatok még nem ezzel a technológiával készültek, akárcsak a betonburkolatú 

mellék- és mezőgazdasági útjaink sem. Ezeknél az ún. fésűs felületképzéses technológiát 
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[Keleti et al., 2012] alkalmazták, amely – alacsonyabb bekerülési költsége miatt – mind a 

mai napig a mosott felületképzés reális alternatívája. A közlekedésbiztonságban a pálya 

állapota fontos szerepet játszik [Mocsári, 2012]. A biztonságnak a pálya maradó alakvál-

tozása által okozott csökkenése vezetett oda, hogy meghatározott nehéz forgalomnagyság 

felett, általában a merev pályaszerkezetet részesítik előnyben [Breyer, 2004]. A beton-

burkolatú, merev pályaszerkezetek kialakulása és elterjedése az aszfaltburkolatú, hajlé-

kony vagy a félmerev pályaszerkezetekhez hasonló volt [Király, 1928]. A betonburkola-

tok hazai története jól jellemzi a gyakorlati és az elméleti igények összhangjának hiányát. 

A betonburkolat újbóli alkalmazását megelőző kísérleti szakaszok építése és megfigyelé-

se [Karsainé, 2008] a hazai szakembereknek sok új információt szolgáltatott. A merev 

pályaszerkezet fáradásos viselkedésének modellezéséhez a nemzetközi kutatásokkal pár-

huzamosan, a hazai kutatások és iránymutatások is megjelentek [Liptay, 2010]. A beton-

burkolat felületének leromlási folyamata azonban továbbra is nyitott kérdés maradt, mi-

vel a különböző hatások okozta leromlások figyelemmel kísérése [Gáspár, 2014b] és 

modellezése „piaci alapon” nehezen finanszírozható. A tapasztalat az, hogy a pályaszer-

kezet – tervezési, kivitelezési és fenntartási hiányosságok miatt – előbb megy tönkre 

[Boromisza et al., 1980], mint az útpálya makro érdessége. A betonburkolatú utak egye-

nes szakaszain, a makro érdesség gyors csökkenését egyértelműen anyagtechnológiai 

problémára lehet visszavezetni [Wenzl, 2008]. 

4 Indíttatás és célkitűzések 

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézetnél végzett munkám során az M0-s körgyűrű Keleti 

szektoránál a II. ütem kivitelezését felügyeltem, ahol a betonburkolat fésűs felületképzés-

sel készült. A következő, betonburkolathoz kapcsolódó, nagyobb volumenű kutatási jel-

legű projektem Vecsésen, a 4602. j. úton, az első hazai betonburkolatú, körforgalmú 

csomópont kivitelezésének felügyelete volt. E két projekt során szerzett tapasztalatokat 

folyamatosan publikáltam, és ezekből előadásokat tartottam, hogy a megszerzett tudást a 

leendő és a gyakorló mérnököknek minél hamarabb átadhassam, segítve őket a felmerü-

lő, hasonló problémák gyorsabb és könnyebb megoldásában, vagy pedig, hogy a tárgy-

ban újabb ötletekkel álljanak elő. A betonburkolat tervezése és kivitelezése alapos mun-

kát igényel, hiszen, az élettartam szempontjából, már a lemezkiosztás is komoly kockáza-

ti tényező. A körforgalmú csomópont előkészítése során figyeltem fel arra, hogy a kül-
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földi szakirodalom az íves szakaszok kopásának témájával nem foglalkozik elég részlete-

sen. Az elmúlt időszakban többször volt alkalmam német, svájci és osztrák szakembe-

rekkel a kérdéskörben tapasztalatot cserélni. A felületi textúra gyors elhasználódását az 

íves betonburkolatú szakaszokon ők is problémaként említik. A kutatásom célja az lett, 

hogy a fésűs felületképzéssel kialakított betonburkolatok felületének leromlását ponto-

sabban leírjam, és olyan felületmintázatot találjak, amelynél a betonpálya megfelelő csú-

szásellenállása, beavatkozás nélkül, tartósan biztosítható. 

5 A kutatási feladat 

 

A KTI-nél végzett mérések és kutatások során azt tapasztaltam, hogy a betonburkolatok 

felületének leromlását megfelelő mélységben még külföldön sem kutatták. A betonbur-

kolatú, körforgalmú csomópontok egyre gyakoribb építése, valamint a TEN-T közúthá-

lózat tranzit jellegű áruforgalmának növekedése a felület kopásából adódó közlekedés-

biztonsági kockázatot előtérbe hozta. A fésűs felületképzésű burkolatok egyenes szaka-

szokon történő kopása, jellegét tekintve, az aszfaltburkolatok nyomvályú-képződéséhez 

hasonlítható. A jelenség lényege azonban a bitumenes kötőanyagú rétegeknél tapasztalt, 

leromlási folyamattól teljesen eltér. Az íves szakaszok fokozott igénybevétele a pálya-

szerkezet típusától független, mivel pusztán jármű-vonalvezetési és tengelyterhelési 

probléma, hatása azonban pályaszerkezet-specifikus. Mindezek alapján az értekezésben 

az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 Leírható-e a fésűs felületképzésű burkolatok leromlásának folyamata egyszerűsí-

tett képlettel vagy pedig a folyamat sztochasztikus leírása nélkülözhetetlen? 

 Milyen összefüggésben vannak egymással a folyamatot befolyásoló tényezők? 

 A különböző érdességi jellemzők leromlása között található-e összefüggés? 

 A gyártásközi laborvizsgálatokhoz alkalmazott, szabványos beton próbatestek 

más méretű próbatestekkel kiválthatóak-e? 

 Egyes, a szabványos feltételrendszertől eltérő szemszerkezetű és alapanyagú bur-

kolatok tartóssága a hazai szabványok tartóssági feltételeit kielégíti-e?  
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6 A kutatás módszertana 

6.1 Irodalomkutatás 

 

A kutatás első lépéseként, a betonburkolatok építéséről, a felületképzési technológiákról 

és a beton kopásállóságáról rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalmat áttekintet-

tem, és elemeztem.  

6.1.1 A betonburkolat építésének rövid történeti összefoglalása az ókortól napja-

inkig  

 

Az ókori birodalmak úthálózatának kialakulása stratégiai okokra vezethető vissza [Cresy, 

1861]. Az utak építéséhez használt alapanyagokat és geometriai jellemzőiket – a biro-

dalmak nemzetgazdasági érdeke alapján – szabványosították [Ray, 1999]. A perzsa biro-

dalom királyi hadiúthálózata az útépítés történetében komoly technológiai előrelépés 

volt, amely magas fokú mérnöki tudás és tapasztalat eredményeként valósult meg [Graf, 

1994], és annak egyes elemei mind a mai napig láthatók. A betonburkolat ősének – anya-

ga és kivitelezési technológiája alapján – a római birodalom úthálózata tekinthető [Keleti 

et al., 2012]. A klasszikus betonburkolatok megjelenését a cementipar fejlődése tette le-

hetővé [Dolezsai et al., 1964]. Az első betonburkolatok – tervezési, anyagtani és/vagy 

kivitelezési hibák miatt – minden országban nagyon hamar tönkrementek [Gáspár, 1936]. 

Az első „tartósra” sikerült, 1891-ben épült betonburkolat egyes szakaszait az amerikai 

Bellefontaine-ban mind a mai napig meg lehet tekinteni [Google, 2016]. A betonburkolat 

építésének kezdeti nehézségei után [Sámy et al., 1936; Westergaard, 1926], a XX. század 

elején, az Amerikai Egyesült Államok, az Osztrák-Magyar Monarchia és a többi európai 

ország is [Keleti et al., 2012] épített tartósnak bizonyult betonburkolatot. A gazdaság 

fellendülésének hatására, Európában Németország vette át az innovációs kezdeményező 

szerepét; ennek hatására úthálózatukat is dinamikusan fejlesztették [Bencze, 2009]. A 

külföldi „jó példa-elv” alapján, az infrastruktúra fejlesztésére hazánkban is komoly erő-

feszítéseket tettek mind a XIX. században, a feudális gyarmati lét felszámolására [Széc-

henyi Hitel, 1830], mind pedig a XX. században, a Trianoni Diktátum egyes hatásainak 

megszűntetésére [Hanzély, 1960]. A német példa alapján, a MacAdam-féle, bitumenes 

kötőanyagú pályaszerkezet mellett, hazánkban a hidraulikus kötésű betonburkolatok is 

hamar elterjedtek [Keleti et al., 2012]. A II. világháborút követő, tervezett iparosítás ha-

tására [Sebők, 2010] kialakított, decentralizált termelés a főutak nehézgépjármű forgal-
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mát megnövelte. A főútvonalak ezért elsősorban a nehéz járművek forgalmának ellenálló 

betonburkolattal készültek, de a jelentkező hibák a technológia kritikus elemeit már előre 

vetítették [Liptay, 1973]. Kisebb élettartam alatti költségük következtében, hazánkban, 

az első gyorsforgalmi úthálózati elemek is betonburkolattal készültek. A betonburkola-

toknak a teljes úthálózaton belüli részaránya azonban, ennek ellenére, időközben jelentő-

sen lecsökkent [Keleti et al., 2012]. A sorozatosan elkövetett tervezési, kivitelezési és 

fenntartási hibák, és az ezek miatti, egymásra halmozódó meghibásodások [Boromisza et 

al., 1980] hatására 1975-ben a betonburkolatú gyorsforgalmú utak építését leállították 

[Keleti et al., 2012]. A következő évtizedekben csupán önkormányzati utak épültek, előre 

gyártott, ún. Sárközi-féle elemekből vagy monolit módszerrel, teherátadó vasalás nélkül, 

vízelvezetési-hordalékmegfogási célból [Bencze, 2010a]. A betonburkolatok újbóli meg-

jelenését, a KTI kezdeményezésére, Goszleth Tibor, az akkori UKIG igazgató-helyettese 

támogatta. A 7538. j. úton, 3 db különböző technológiájú, betonburkolatú kísérleti sza-

kasz és 1 db aszfaltburkolatú referenciaszakasz készült [Vörös et al., 2000]. Ezen kísérle-

ti szakaszok állapotfelméréseinek eredményei [Karsainé et al., 1999; Gáspár et al., 2000] 

és a betonburkolatokra vonatkozó költségelemzések megállapításai [Vörös, 2000], vala-

mint a nemzetközi tapasztalatok [Breyer, 2004] alapján, további hazai kísérleti szakaszok 

épültek, amelyek az M0-s körgyűrű betonburkolattal történő építését előkészítették 

[CXXVIII, 2003]. Az M0-s és az M31-es autóúton kívül, számos nagy nehéz tehergép-

járművek részarányú útszakasz is (pl. az 5204. és az 5206. j. út Kiskunlacháza-Bugyi 

térségében) is betonburkolattal épült. Hidraulikus kötőanyagú burkolatok nemcsak a fő-

utakon, hanem egyes önkormányzati kezelésű úton is készültek. A felújítási célú, vékony 

betonréteget, az ún. whitetopping módszert, több-kevesebb sikerrel, 2008-ban, Szegeden 

próbálták ki [Karsai, 2008]. Az első betonburkolatú, körforgalmú csomópontot pedig 

Vecsésen építették meg [Bencze, 2012b], Dabason pedig az első hengerelt betonburkolat 

is megépült [Énekes et al., 2016].  

6.1.2 A betonburkolat építésének hazai szabályozása 

 

A hazai útépítés műszaki feltételrendszerét az e-UT útügyi műszaki előírás sorozat adja. 

A betonburkolatokra az alábbi Útügyi Műszaki Előírások vonatkoznak: 

1. e-UT 06.03.31. „Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmé-

nyek”   
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2. e-UT06.03.15. „Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek mére-

tezése” 

3. e-UT 06.03.35. „Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű betonburko-

latú merev útpályaszerkezet építése”. 

A hidraulikus kötőanyagú burkolatalapokkal az értekezés nem foglalkozik. 

Az útügyi műszaki előírások mellett érvényes az MSZ EN 13877-es számú szabványso-

rozat is, amely a monolit építésű betonburkolatokkal szemben támasztott követelménye-

ket európai szinten határozza meg: 

1. MSZ EN 13877-1 Betonburkolatok 1. rész Anyagok 

2. MSZ EN 13877-2 Betonburkolatok 2. rész Betonburkolatok rendeltetésnek meg-

felelő körülményei 

3. MSZ EN 13877-3 Betonburkolatok 3. rész A betonburkolatokban használt teher-

átadó acélbetétek előírásai 

Az EN 206-os számú szabványra épülő MSZ 4798-1 és az azt leváltó MSZ 4798 számú 

„Beton” szabvány is meghatároz bizonyos feltételeket környezeti kitéti osztályok esetére, 

bár alapvetően szerkezetépítési betonokra vonatkozik. 

6.1.3 A betonburkolat élettartama 

 

A nemzetközi [Wenzl, 2008] és a hazai [Ézsiás, 2009] tapasztalatok azt mutatták, hogy a 

betonburkolat élettartamát, az alapanyagok minősége mellett, a beépítéskori technológiai 

fegyelem [Walz, 1968] is jelentősen befolyásolja, függetlenül a forgalmi terhelés nagy-

ságától. Az ismétlődő terhelés okozta fáradásból eredő problémák, az időjárási körülmé-

nyekből adódó feszültségekkel [Balázs et al., 1975] egymásra halmozódva, fejtik ki a 

betonburkolatra hatásukat [Boromisza et al., 1980]. Alulméretezett burkolatvastagság 

[Balázs et al., 1976] vagy rossz táblakiosztás esetében [Blab, 2004], a burkolat nagyon 

rövid időn belül tönkre megy [Liptay, 2010]. A gépjárműveknek a különböző pályaszer-

kezetekre gyakorolt rongáló hatásának mértékét az AASHO kísérletek [TRB, 2007] so-

rán pontosan felmérték. Az összefüggések alapján megállapítható, hogy ismétléses fára-

dás szempontjából, például, egy E1 kategóriás nyerges vontató összességében 855 826 

db személygépkocsi áthaladásával megegyező mértékben rongálja a pályaszerkezetet 

[Tóth, 2015] 
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6.1.4 A betonburkolat keverékének összetétele 

6.1.4.1 Cement 

 

A betonburkolathoz felhasználható cementek fajtáit az e-UT 06.03.31. számú Útügyi 

Műszaki Előírás 6.1.1. „Cement” pontja sorolja fel: 

       Portlandcement: CEMI 42,5 és CEM I 32,5, 

       Kohósalak-portlandcement: CEMII/A-S 42,5 és CEM II/A-S 32,5 CEMII/B-S 32,5, 

       Trasz-portlandcement: CEMII/A-P 42,5 és CEM II/A-P 32,5, 

       Pernye-portlandcement: CEM II/A-V 42,5 és CEM II/A-V 32,5. 

6.1.4.2 Adalékanyag 

 

A vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás (továbbiakban: ÚME) betonburkolat készítéséhez 

több fajta adalékanyagot is megenged, de kikötéseket is megfogalmaz. Az adalékanya-

gokhoz minőségi szinteket (e-UT 06.03.31. 3. táblázat), szemeloszlási követelményeket 

(e-UT 06.03.31. 8. táblázat) és részarányokat (e-UT 06.03.31. 6. táblázat) határoz meg. 

Az ÚME hivatkozik az MSZ EN 12620 számú szabványra, amely az 1. pontjában, a fel-

használható anyagok körét a következőképpen határozza meg: „Ez az európai szabvány 

meghatározza a természetes, mesterséges és újrahasznosított anyagokból nyert olyan adalék-

anyagok és kő-lisztek, valamint ezek keverékeinek tulajdonságait, melyeket beton készítésére 

használnak fel.” [MSZ EN 12620]. 

Hazánkban a betonburkolatok keverékeiben elsősorban homokos kavicsot, kavicsot és 

zúzottkövet használnak, az ÚME [e-UT 06.03.31.] által előírt részarányban. A hazai be-

ton-burkolatok zúzottkő frakciójaként uzsai bazaltot (az EK-Üzemi gyártásellenőrzési 

tanúsítványának száma: 2071-CPR-0028) és nógrádkövesdi andezitet (2095-CPR-201) 

használnak. Az ipari melléktermékek felhasználhatóságát az MSZ EN 12620-as számú 

szabvány határozza meg. Az érvényben lévő szabvány [MSZ EN 12620], szerkezeti be-

ton esetében a másodnyersanyagok felhasználását, a kedvező tapasztalatok alapján, meg-

engedi [Ujhelyi, 1959; Soltész, 1959; Kosmathka et al., 2010], de a nyersanyagok szár-

mazása felhasználhatóságukat és a beton élettartamát meghatározza. A Martin-salakkal 

épült házak rekonstrukciója a bizonyíték erre [ÉMI, 2008].  A kohászati salaktermékek 

betonburkolatban történő hasznosítása a kedvező eredmények [Chaney, 1959] ellenére 

sem terjedt el [Zelic, 2005]. A dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt. által előállított kohósala-

kok (1. táblázat) mindegyike érvényes üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvánnyal rendelke-
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zik, amely betonburkolatok adalékanyagaként való felhasználásához elméleti lehetőséget 

teremt. 

A másodnyersanyag-termékek polírozódási ellenállását már régóta vizsgálják [Hegmon 

et al., 1969]. A betonburkolatok készítéséhez általánosan használt hazai, természetes és 

mesterséges adalékanyagok jellemző kőzetfizikai tulajdonságait a 2. táblázat ismerteti. 

 

1. táblázat Az ISD Dunaferr Zrt. által gyártott kohósalak-típusok [Saját szerkesztés] 
Salaktípus A termék gyártói megnevezése A termék szabványos megnevezése 

Habosított kohósalak „HKS” 

HKS 0/7 

HKS 7/15 

HKS 15/30 

0/4 GA85  

4/16 GC90/15; GT17,5 

8/31,5 GC85/20; GT17,5 

Őrölt konvertersalak "ŐKS" ÖKS 5/12 4/16 GC90/15  

 

2. táblázat A betonútépítésre használható, hazai adalékanyagok jellemző kőzetfizikai 

tulajdonságai [Saját szerkesztés] 
Kőzet (bánya) Aprózódás Kopásállóság Tartósság Lemezesség Csiszolódás 

Bazalt (Uzsa) LA15 MDE15 MS18 Fl20 PSV50 

Andezit (Nógrádkövesd) LA20 MDE15 MS18 Fl20 PSV50 

ÖKS (ISD) LA20 MDE15 MS18 Fl15 PSV50 

 

A 3. táblázat a közelmúltban épült hazai betonburkolatokhoz felhasznált kőzettípusokat 

és azok származási helyét mutatja. Nem jutottam arra vonatkozó információhoz, hogy 

hazánkban betonburkolatú út építésére mesterséges kőzetet eddig valahol használtak-e. 

 

3. táblázat A közelmúltban épült betonburkolatok építésénél alkalmazott kőzetek 

származási helye [Saját szerkesztés] 
Az út száma Kőzet típusa (származási helye) 

7538. bazalt (Uzsa) 

M0-s autóút Keleti szektora bazalt (Uzsa) 

5202. bazalt (Uzsa) 

5204. bazalt (Uzsa) 

M0-s autóút Déli szektora andezit (Nógrádkövesd) 

M31-es autópálya andezit (Nógrádkövesd) 

Vecsési, körforgalmú csomópont bazalt (Uzsa) 
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6.1.5 A betonburkolat előírt jellemző tulajdonságai 

 

A burkolatok jellemző szilárdsági és összetételi tulajdonságait az e-UT 06.02.11. ÚME 

határozza meg, amely az MSZ 4798-as számú „Beton” szabvánnyal (4. táblázat) össz-

hangban van. 

 

4. táblázat A betonburkolat előírt összetételi jellemzői [Saját szerkesztés] 

Szabályozás Jellemző V/C 

Legkisebb nyo-

mószilárdság 

[N/mm
2
] 

Legkisebb ce-

menttartalom 

[kg/m
3
] 

Frissbeton 

levegőtartalma 

[%] 

MSZ 4798 
Fagyhámlás - XF4 0,45 C30/37 340 4-6 

Kopásállóság - XK2 (H) 0,38 C35/45 330  

e-UT 06.03.31. CP4/2,7-XF4 0,43 C40/45 350 4-6 

6.1.6 Betonburkolatok kivitelezési technológiái 

 

A betonburkolatokat, kivitelezési technológiájuk szerint, három nagy csoportra lehet osz-

tani: 

1. egyrétegű, azonos receptúra, 

2. kétrétegű, azonos receptúra, 

3. kétrétegű, eltérő receptúra 

alapján épült burkolat. 

A kivitelezés történhet finiserrel és kézi lehúzó gerenda segítségével, csúszózsalu vagy 

formasín alkalmazásával.  

A felület kialakítására több technológia is létezik: 

- azonos receptúra esetében 

 jutavásznas, 

 műfüves, (1. ábra) 

 fésűs, (2. ábra) 

- eltérő receptúra esetében 

 mosott felületképzés. 
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1. ábra Műfüves felületképzés eredményeként létrejövő, nehezen ellenőrizhető makro 

textúra [Saját felvétel] 

 

 

2. ábra Felületképzés acélseprűvel [Karsai et al., 2011] 

 

6.1.7 A betonburkolatok építési technológiájának fejlődése 

 

A kezdeti kézi és kisgépes technológiát fokozatosan a gépesített nagyüzemű kivitelezés 

váltotta fel. Pasko bemutatta az Amerikai Egyesült Államokban végbement betonburko-

lat technológiai fejlődését, a kezdetektől a 90’-es évekig [Pasko, 1998]. A fejlődési lép-

csők a hazai útépítés történetében is jól nyomon követhetőek, és a tengeren túli fejlődés 

dinamikájához meglehetősen hasonlóan alakultak [Liptay, 2006].  
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6.1.8 A betonburkolat vizsgálati módszerei 

 

A betonburkolathoz kapcsolódó vizsgálatokat a vonatkozó ÚME [e-UT 06.03.31.] foglal-

ja össze. Az alapanyagok és a frissbeton vizsgálatoktól a pályabetonból fúrt minták vizs-

gálatáig, minden minőségi paramétert és annak vizsgálati módszerét is meghatározták. 

6.1.9 A burkolatfelület kopása 

 

A gépjármű-közlekedés során fellépő súrlódás és az ebből eredő kopás az épített utakkal 

egyidős. A felhasznált anyagok tervezett élettartamon belüli viselkedése és a beépítés 

minősége már az ókori civilizációkban is komoly probléma volt, ennek hatására születtek 

az építést szabályozó törvények. A feltárt régészeti leletek [Kmoskó, 1911] és a megma-

radt, közlekedés- építési létesítmények (3. ábra) a kopás hosszú távú hatását jól szemlél-

tetik, még kis terhelésű – például,. Splitben, a római császári palota lépcsőjénél a járóke-

lők lábbelije által kiváltott – koptató hatás esetében is. Ezért tartottam fontosnak a kopási 

vizsgálatoknál – az általánosan elfogadott gyakorlattól eltérően – a személygépjárművek 

és a 7,5 tonnánál kisebb össztömegű gépjárművek koptató hatásának figyelembevételét 

is.  

 

 

3. ábra A spliti Diocletianus császári palota eredeti lépcsősora, a bazárnál [Saját felvétel] 

 

A kopás mértékét befolyásolja a koptató tengelyen átadott erő nagysága, az érintkező 

felületek közötti súrlódás jellege és mértéke, valamint a járófelület és a gumiabroncs mi-

nőségi jellemzői. A harmadik anyag elmélet alapján [Berthier, 2001], a kerék korábbi 

kopásából származik a gumiabroncs és a betonburkolat anyagának keveréke, az a koptató 

por, amelyik a burkolatot ténylegesen koptatja [Savkoor, 1991]. A fésűs felület kopási 
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mechanizmusa már régóta ismert [Liptay, 1973], de a konkrét értékeket (4. ábra) még 

nem határozták meg [Wenzl, 2008], illetve a jellemző tendenciákat, a laboratóriumi vizs-

gálatokon kívül, eddig nem számszerűsítették [Castro et al., 2012].  

 

 

4. ábra A makro érdesség elvi alakulása, a betonburkolat élettartama alatt [Wenzl, 2008] 

 

Az általános betontechnológiai ökölszabály [Palotás, 1952] szerint, a levegő bevitele a 

szerkezetbe a nyomószilárdságot és a kopással szembeni ellenállást is csökkenti 

[Papenfus, 2003]; ez a betonburkolatok esetében is érvényes. Az összetett igénybevétel 

mértékét leginkább autóbuszöbölben lehet megfigyelni, amelyet, függetlenül a burkolat 

típusától, a pályaszerkezet alakváltozása is jól szemléltet. Papenfus 3 féle kopásállósági 

vizsgálattal, 6 éves betonburkolatokat vizsgált. A vizsgálatok eredményeit azonban az 

áthaladások lerontási értékével nem ötvözte [Papenfus, 2002]. Miura és társai a kisele-

mes betonburkolatok buszöbölben történő alakváltozását hasonlították össze az aszfalté-

val. Az autóbuszok koptató hatását még nem említették, csak a kiselemes burkolat alak-

változási hajlamát és a lakók komfortérzetét vizsgálták [Miura et al., 1984]. A nemzetkö-

zi tapasztalatok mellett, a hazai javítástechnológiai gyakorlat is megmutatta, hogy a be-

tonburkolatnál a kopásállóság fontos gazdasági szerepet játszik [Gál, 2012]. 

6.1.10 Általános ismeretek az ívekről és az íves mozgásokról  

 

Az egyenes vonalú, egyenletes mozgáshoz képest, az íves útszakaszon történő mozgás a 

pályaszerkezet számára többlet igénybevételt jelent [Knapton et al., 2009]. A gépjármű-

vek mozgását leíró dinamikai egyenletek alapját a Newton-féle törvények (axiomák) 

[Newton, 1687; Simonyi, 2011] képezik. Az ívben vagy a körforgalomban haladó gép-

járművek mozgásának matematikai leírása összetett probléma. A matematikai megköze-
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lítések az egyszerű körmozgásból indulnak ki, és ebből fokozatosan vezetik le a bonyo-

lultabb mozgásokat [Korlaet, 1981; Dragčević, 1999; Fong et al., 1986]. A járófelület és 

a gépjárművek gumiabroncsai közötti kölcsönhatás fizikai jelenségét Zomotor pontosan 

leírta [Zomotor, 2003]. A slip (a csúszó és a gördülő súrlódás egyidejű működése) eseté-

ben, az előző fejezetben leírt tribológiai jelenség fokozottabban érvényesül. A körforga-

lomban haladó gépjármű váltakozó, íves mozgása közben fellépő igénybevételek az 5. 

ábra, azok hatása pedig a 6. ábra látható. Az inflexiós mozgás és a nagymértékű centripe-

tális igénybevétel miatt, a körforgalmú csomópontok aszfaltburkolata nyomvályúsodik. 

A betonburkolatú változat felületén azonban nem tud nyomvályú kialakulni, mivel – a 

viszkoelasztikus tulajdonságú bitumennel szemben – a hidraulikus kötőanyagú cement 

alakváltozási képességgel nem rendelkezik. A hazai közúthálózaton, a vonatkozó szabá-

lyozás szerint [e-UT 03.01.11.], íveket meghatározott sebesség/ívsugár arányban lehet 

tervezni, és kivitelezni. A körforgalmú csomópontok esetében, a csomópont ívsugár vi-

szonyainak kialakítása másik szabályozás [e-UT 03.03.11.] tárgyát képezi. 

 

5. ábra A körforgalomban végzett íves mozgások [Saját szerkesztés] 
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6. ábra A körforgalomban fellépő slip hatás nyomai (betonburkolaton guminyomok, asz-

falt- burkolaton keréknyomvályú) [Saját felvételek] 

 

Az ívekben történő mozgás mindig kockázatot jelent. A sebesség, az időjárási és a látási 

viszonyok, valamint az útpálya minősége a szóban forgó útszakasz biztonságos használa-

tát egyaránt befolyásolja [Anderson et al., 1997]. A körforgalmú változatnak a csomó-

pontfajták közé történő bevezetése arra az elvre épített, hogy a körforgalomba érkező 

jármű sebessége csökken, ezáltal a csomópont áteresztő képessége megnő (7. ábraés 8. 

ábra). A körforgalmú csomópontok közlekedésbiztonsági jelentőségét mind a külföldi 

[Maycock et al., 1984; Weber, 2006], mind pedig a magyar [Hóz, 1990; Hóz, 1998; Mo-

csári, 2008] példák is jól szemléltetik. 

 

 

7. ábra A körforgalmú csomópont globális sebességcsökkentő hatása [FGSV, 2006] 
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8. ábra Sebességváltozás szűkített körforgalmon való áthaladásnál [e-UT 03.03.11. 1.3. 

ábra] 

 

A körforgalmú csomópont burkolata lehet aszfalt vagy beton. A felület kialakítására 

nincs külön előírás, azonban a fésűs felületképzésű betonburkolat felületi jellemzőinek a 

burkolat élettartama alatti alakulása, a forgalom irányvektorának függvényében, jelentő-

sen eltérő lehet [Karsainé et al., 2008; Gáspár et al., 2013b]. A forgalom a főpályán 

egyenes vonalban, míg ívekben folyamatosan változó vektorral jellemezhető irányban 

halad. A körmozgás – az ív sugarától és a gépjármű szerkezeti kialakításától függően – 

komponensekre osztható [Dubois, 2009]. 

 

6.1.11 A betonfelületek felújítása roncsolásos technológiával 

 

A betonburkolat leromlási folyamata a felületkialakítási technológiától és a beépített be-

tonkeverék tulajdonságaitól függ. A környezeti igénybevételek – fagyás-olvadási ciklu-

sok száma, jégmentesítés során alkalmazott sózás intenzitása stb. – mellett, a leromlás 

folyamatát a forgalom összetétele és nagysága is befolyásolja [Roknich, 1972]. Az érte-

kezésben a fésűs felületképzésű betonburkolat leromlásának körülményeit elemeztem. A 

forgalom és az időjárás okozta leromlás folyamata – tudományos és gyakorlati szem-

pontból is – ismert jelenség; ennek következményeként, a beavatkozási határ elérése 

után, a betonburkolatot újra kell érdesíteni. Elterjedt érdesítési eljárások a következők: 

 érdesítés (angolul: grinding), 

 marás (angolul: grooving), 

 sörétezés, 

 nagynyomású mosás. 
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A felsorolt eljárások közül tartósabb megoldást egyedül a marás (horonymarás) biztosít. 

Ennek az elsősorban a csúszásokból eredő balesetek megelőzésére szolgáló, felületjavítá-

si technológiának [Perkins, 1968] a fokozatos technológiai fejlődése a különböző orszá-

gok ez irányú szabadalmainak változásával jól nyomon követhető [Aust, 1954; Dingler, 

1965; Zuzeleo, 1970; Due, 1984]. A legelterjedtebb alkalmazási terület a szarvasmarha-

tartáshoz köthető, ahol, a haszonállatok magas értéke miatt, a megcsúszásból eredő töré-

seket és termeléskiesést kívánják megelőzni [Meyer, 2016]. A gépjármű-közlekedésben a 

csúszós felületek miatt bekövetkező balesetek megelőzése szintén nagy hangsúlyt kap, 

ahol a marással a burkolatfelület mikro és makro érdességét javítják, és a vízköd-

képződés mellett, a zajkibocsátás mértékét is csökkentik [NCHRP, 2007; Parnell et al., 

2006]. A technológia önmagában nem jelent teljes megoldást, hiszen a mart felületek 

között továbbra is a kedvezőtlenebb mikro és makro érdességgel rendelkező felület lesz a 

domináns. Az érdesített és a horonymart felület kombinációja a teljesen „felpolírozódott” 

felület közlekedésbiztonsági szempontból történő, hatékony felújítását teszi lehetővé 

[Scofield, 2010]. A felújítási technológia sikerességének, természetesen, vannak minimá-

lis szilárdsági követelményei is, hiszen a gyenge szilárdsági jellemzőkkel rendelkező 

beton, marás és érdesítés után, még gyorsabban tönkre megy [Wilde, 2010].  

Az általánosan alkalmazott, angolszász hornyolási technológia szerint, a hornyok ajánlott 

mélysége 3/8” (10 mm) és ½” (12,5 mm) közötti, az ajánlott szélessége pedig ½” (12,5 

mm) [Kreh, 2015]. A repülőterek betonburkolatához ajánlott horonymélység 6 mm, az 

ajánlott szélesség 6 mm, míg a hornyok közötti távolság 38 mm [IPRF, 2003]. A hornyok 

tönkremenetelének okait repülőtereken vizsgálták [Meljías-Santiago, 2014]. Az amerikai 

horonykiosztás közutak szokásos terhelésének hatására, szilárdsági szempontból, nem 

mehet tönkre (9. ábra). A zajterhelés mértéke az alkalmazott horony iránytangensétől 

függ, vagyis a keresztirányú hornyolás +4 dB(A)-lel nagyobb értéket fog adni, mint a 

hosszirányú hornyolás [Anderson et al., 2013]. 
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9. ábra Hornyolással újraérdesített betonfelület amerikai közúton [Anderson et al., 2013] 

 

A hazai, közúti betonburkolatokat még nem javították hornyolásos technológiával, csak 

az ún. ”sörétezéses” és a nagynyomású felület-újraérdesítési eljárásokat alkalmazták, ez 

utóbbit is csak kísérleti jelleggel (10. ábra). A gyorsforgalmú úthálózat többi, nem beton-

burkolatú elemén, így, például, az M7-es autópálya bal pályáján, a Budapest felé vezető 

oldalon (a 43. és a 44. km szelvény között) is található hornyolt aszfaltburkolat, amellyel 

a lejtési viszonyok miatt, esetlegesen pangó víz elvezetését és a gumiabroncsok tapadási 

felületének esős időben va-ló növelését kívánták elérni. A hazai gyakorlat a 8 mm-es 

szélességű, 8 mm-es mélységű és 30 mm-es tengelytávú hornyolás, amely a hosszten-

gellyel 60°-os szöget zár be [OAT, 2016]. 

 

 

10. ábra Az M0-s autóút kísérleti szakaszán alkalmazott, makro érdességet helyreállító, 

nagy-nyomású mosóberendezés [Saját felvétel] 
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Az M0-s autóúton beépített betonkeverékkel szemben, a hazai útügyi előírásban [e-UT 

06.03.31] megfogalmazott szilárdsági jellemzők és a keverékek környezeti kitéti osztá-

lyoknak való megfelelősége alapján, kezdtem el azt az optimális megoldást kutatni, 

amelyben a roncsolásos felület-újraérdesítés munkaigénye minimálható. A 7538. j. út 

kísérleti szakaszain a felület jelenlegi optikai megjelenése, mint minden betonburkolat-

nál, az alkalmazott keverék szilárdsági jellemzőitől nagymértékben függ. A fésűs felület-

képzésű szakasz megjelenése mostanra (18 évvel az átadás után) inkább hasonlít a mosott 

felületképzési technológiára, mivel a kőzetszemek a habarcsmátrixból már dominánsan 

kiállnak. Ennek oka, hogy a nagy teherforgalom a párhuzamosan megépült, 2005-ben a 

magyar, majd 2008-ban a szlovén oldalon átadott, M70-es autóútra áthelyeződött, és így 

a leromlás mértékét már – gyakorlatilag – csak az időjárási hatások (ezen belül is hangsú-

lyozottan a fagyhámlás) határozza meg. A forgalom koptató hatásának elmaradása tette 

lehetővé, hogy a kőzetszemek domináljanak. Ezzel szemben, a vecsési, betonburkolatú, 

körforgalmú csomópont körpályája, az 5 éves, fokozott koptató hatás miatt, felcsiszolt 

ipari padló felületéhez (11. ábra Vecsési betonkörpálya polírozódó részei) hasonlít, és a 

körpályán a téli útüzemeltetés miatti olvasztósózásból bekövetkező fagyhámlás sem do-

minál [Gáspár et al., 2015]. 

 

11. ábra Vecsési betonkörpálya polírozódó részei [Saját felvétel] 
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6.1.12 A betonburkolat hajlítási tönkremenetele  

 

A betonburkolat forgalom alatti igénybevétele során keletkező hajlító- és hasító-húzó-

feszültségek ellenőrzésére kifejlesztett vizsgálati eljárások szabványosítottak. A hajlítást 

betongerendákon, a hasítást pedig hengereken kell elvégezni. Az üzemi gyártás egyenle-

tességét az MSZ EN 12390-1 szabványban meghatározott geometriai jellemzőkkel ren-

delkező gerenda próbatesteken, míg a kész burkolat bedolgozási egyenletességét fúrt 

hengereken lehet ellenőrizni. A minimálisan elérendő szilárdságot a hazai útügyi szabá-

lyozás két értékben adja meg. Gerendák esetében, a hajlító-húzószilárdság jellemző érté-

két (ez általában 4,0 N/mm
2
), míg a fúrt hengerek esetében, a hasító-húzószilárdsági jel-

lemző értékét (ennek átlaga 2,7 N/mm
2
) írja elő [e-UT 06.03.31.]. 

6.1.12.1 Az ismétléses fárasztás 

 

A betonburkolat egységtengelyek áthaladását szimuláló fáradási vizsgálatáról több publi-

káció is született [Westergaard, 1926; Vesic et al., 1970], amelyeket Liptay foglalt össze 

[Liptay, 2010]. A nemzetközi eredmények alapján, javaslatot tett a fáradási összefüggés 

számítására, amelynek alkalmazásával a tervezett fáradási élettartamot – a járműáthala-

dások számából és a betonburkolatból kifúrt magminták húzószilárdságából – meg lehet 

határozni (12. ábra). A nemzetközi és a hazai tapasztalatok szerint, a jó minőségű alépít-

ménnyel rendelkező és megfelelő körültekintéssel kialakított betontábla fáradási tönkre-

menetele a tervezett élettartam alatt nem következik be. Abban az esetben, ha az alépít-

mény utántömörödése (konszolidációja) a pályaszerkezetben feszültséggócokat hoz létre, 

akkor a fáradási tönkremenetel nagyon hamar bekövetkezik, hiszen a pályalemez diszkrét 

alátámasztását – nem megfelelő vasalással párosulva (általában a pályalemezt csak a 

csatlakozásoknál vasalják) – a gördülő teherből eredő dinamikus terhelés veszi igénybe 

[Bencze, 2014b]. 
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12. ábra Az ismétléses fáradási arány és az áthaladt terhelési szám (N) közötti összefüg-

gés [Liptay, 2010] 

6.1.12.2 A geometriai méretek hatása 

 

A fáradás jellemzésére az MSZ EN 12390-1 számú szabvány 4.4.1. pontjára épülő, e-UT 

06.03.31. „Beton pályaburkolatok építés” című útügyi műszaki előírásban meghatározott 

méretű betongerendák hajlító-húzó szilárdsága szolgál. A betonburkolatok megfelelő 

anyagminőségi jellemzői csak szigorú technológiai fegyelem mellett történő gyártás ese-

tében érhetők el. Már az ’50-es években egyértelművé vált, hogy a nem kellő alaposság-

gal megtervezett és kivitelezett betonburkolat nagyon gyorsan tönkre megy [Boromisza 

et al., 1980]. A betongerendák méretének a terhelhetőségre vonatkozó hatását először 

Bazant írta le [Bazant, 1984], és 2012-ben Syroka és Tejchman az addig végzett kutatá-

sokat összefoglalta, kiegészítve saját eredményeikkel [Syroka et al., 2012].  

A próbatestek geometriai jellemzői a beton alapvető húzószilárdsági jellemzőjét elméleti-

leg nem befolyásolhatják, a valóságban azonban a különböző próbatest-méretek eltérő 

szilárdsági értékeket szolgáltatnak. Ezért kellett a 200 mm-es élhosszúságú kockáról a 

150 mm-es élhosszúságú kockára való áttérés során is korrekciót alkalmazni [Kausay, 

2011]. Hazánkban is, a korábban alkalmazott 150x150x700 mm-es méretű gerendákról 
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150x150x600 mm-es méretű gerendára tértek át, figyelembe véve az Európai Unió mű-

szaki harmonizációs követelményeit [MSZ EN 12390-1]. 

6.2 A felületi leromlás kutatási módszerei 

 

A betonburkolatok felületi leromlását az Országos Közúti Adatbankban található infor-

mációk, a KTI adatai és saját kiegészítő méréseim alapján jellemeztem. Az egységjármű-

áthaladás által kiváltott leromlási (érdesség-csökkentési) érték alkalmazásával olyan uni-

verzális mérő-számra törekedtem, amelynek segítségével, a tervezett forgalom nagysága 

alapján, a pálya várható makro érdességi élettartamát előre lehet becsülni. A makro ér-

dességet európai szabvány szerint a homokmélységgel lehet jellemezni [MSZ EN 13036-

1:2010]. (A jellemző homokmélységet úgy kapjuk, hogy a mérőhomokból egységnyi 

térfogatot öntünk a felszínre és abból maximális felületű kört formázunk. A burkolat fe-

lületének homokmélységét pedig a kiöntött anyag térfogatának és a kör lemért átmérőjé-

ből számított felületének aránya szolgáltatja. A leghosszabb makro érdességi adatsorok a 

7538. j. út 3 db betonburkolatú kísérleti szakaszáról álltak rendelkezésemre, ezért a refe-

rencia értékek kiszámításához ezeket választottam. A vecsési, betonburkolatú, körfor-

galmú csomópontban felvett adatsorok alapján, sikerült az autóbuszok érdesség-lerontási 

egységértékét is meghatároznom. A közúthálózaton általában egyenes szakaszok találha-

tóak, viszonylag nagysugarú ívekkel. A körforgalmú csomópont geometriai kialakítása 

aszfaltburkolatoknál a pályaszerkezet gyorsabb tönkremenetelét váltja ki, míg betonbur-

kolatok esetében, a felület kopása lesz a döntő tényező. A körfogalomban a leromlások 

közötti arányok megállapítására mind az egyenes, mind pedig a különböző sugarú íves 

szakaszokon burkolatkopási idősorokat állítottam elő. 

6.3 A felületkialakítások kutatására választott módszer 

 

A betonburkolat fésűs felületkialakításának előnye egyszerűségében rejlik. Ez az érdesí-

tési eljárás azonban a fenntartó számára, a burkolat teljes élettartama alatt, komoly pénz-

ügyi kockázattal jár. A felület ”0” állapota és az alkalmazott beton tulajdonságai a várha-

tó élettartamra ugyanolyan nagy hatást gyakorolnak, mint az áthaladt járművek száma és 

összetétele. A kopás sebességének meghatározásakor a burkolatfelület térbeli elrendező-

dése és a forgalom irányvektora is döntő tényező. Olyan anyagrendszert kerestem, ame-

lyik nagy-számú variáció létrehozására és az azokon történő mérésre, a minőségbeli elté-
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rések minimálásával, lehetőséget nyújt. A kezdeti kísérleteket fa-, acél-, beton- és üveg-

lapokon végeztem, a későbbiekben azután a járófelületi rendszer jellemzésére a műanyag 

LEGO
®
 felületeket választottam, amelyeknek segítségével a betonburkolat felületének 

leromlási fázisait jól lehet modellezni. 

6.4 Az optimált anyagfelhasználás vizsgálata betonburkolat minőségellenőrzésé-

hez 

 

A betonburkolat építésének egyik jelentős költséghányada a kővázként alkalmazott zú-

zottkő keverőtelepre történő szállításakor merül fel. A burkolat tartósságát – a kőanyag 

és a finomrész minősége mellett – a cementadagolás is befolyásolja. Az utóbbi minimális 

mennyiségét, a cement fajtáját és a kőanyag kőzetfizikai tulajdonságait a vonatkozó Út-

ügyi Műszaki Előírásokban [MAUT, 2016] meghatározták. A cement-homok habarcsnak 

[Walz, 1967a; Walz, 1967b] vagy a kőzetnek és a habarcsmátrixnak [Huschek et al., 

2003] a betonburkolatok tartósságára gyakorolt hatását vizsgálva, arra a következtetésre 

jutottak, hogy a választott víz-cement arány és a beton utókezelése fontosabb, mint az 

adagolt kvarchomok minősége [Wenzl, 2008], bár ez utóbbi a tartósságot is befolyásolja. 

Vizsgálataim során arra kerestem a választ, hogy a finomrész (0/1-es vagy 0/4-es homok-

frakció) bazaltliszttel hogyan váltható ki, illetve ez a helyettesítés a betonburkolat tartós-

ságát milyen mértékben befolyásolja. A hazai szabályozás [e-UT 06.03.31.] – az MSZ 

EN 12390-1 szabvánnyal összhangban – a 150x150x600 mm-es méretű betongerenda 

vizsgálatát írja elő. Ennek a szabványnak a 4. pontja többféle méretű gerenda alkalmazá-

sát engedi meg. A vizsgálataim során arra kerestem a választ, hogy a hazai gyakorlatban 

melyek azok a gerendaméretek, amelyekkel a betonnak a mértékadónak tekinthető, húzó-

hajlítószilárdságát legjobban lehet jellemezni, illetve arra is választ kerestem, hogy me-

lyek azok a gerendaméretek, amelyeknél már a gerendát készítő személyzet szakértelme 

és tapasztalata lesz a döntő tényező. 
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7 A pálya kopása és a forgalom összefüggése  

7.1 Hipotézis 

 

A gépjárművek haladása során keltett koptató hatást lehetséges valamilyen egységjel-

lemzőre visszavezetni, amelynek segítségével a fésűs felületkialakítású betonburkolat 

kopását, a várható forgalom összetétele és nagysága alapján, előre lehet becsülni. 

7.2 A haladó gépjármű által okozott burkolatkopás folyamata 

 

A burkolatfelület romlása összetett folyamat eredménye. A leromlást, természetesen, az 

áthaladt gépjármű típusa és tengelyterhelése befolyásolja, mert – az utak rendeltetésszerű 

használata mellett – elsősorban a gördülő ellenállással számolnak. A gépjármű kereke a 

pályát függőlegesen lefelé irányuló F erővel nyomja, amelynek reakcióereje az F’ felfelé 

mutató erő. Ez utóbbi – a mozgás dinamikájából adódóan – nem a kerék tengelyének 

függőlegesében, hanem attól „l” távolságra ébred. A haladáshoz szükséges erő az FR. A 

levezetés végeredménye a következő egyenlet: 

 FR=(d/r)*F= µF*F 

 (1) 

ahol  µF: gördülési súrlódás tényezője, a d/r hányados. 

 

Schmidt és Schlender beton- és aszfaltburkolatokra, különböző klimatikus viszonyok 

között, a gördülési ellenállási tényezők tartományát határozta meg (5. táblázat) [Schmidt 

et al., 2003]. 

 

5. táblázat Tehergépjárművek gördülési ellenállási tényezői, különböző típusú burkolatok 

felületén [Schmidt et al., 2003] 

Burkolattípus Minimális Maximális 

gördülési ellenállási tényező 

Aszfalt 0,006 0,01 

Beton 0,010 0,02 

 

A tényező merev burkolatnál kétszeres értékű, ami a pálya kétszeres igénybevételét je-

lenti. Mivel a hidraulikus kötés – a lágyabb, termoplasztikus (bitumenes) kötéssel szem-

ben – a nagyobb mértékű rugalmas alakváltozást nem engedi meg, ezért a felület kopása 

is intenzívebb lesz. 
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Itt a gördülési súrlódáson kívül, a csúszósurlódás is jelen van, hiszen a kormányzott ke-

rék összetartása, a gépjármű meghajtása és a gépjármű irányváltoztatása során nem tiszta 

gördülés következik be [Zomotor, 2003].  

 

Az értekezés egy alapvető kérdésre is választ keresett: meg kellett határoznom, hogy a 

burkolatkopási mérőszámokat milyen forgalmi paraméterhez viszonyítva vizsgáljam, 

mivel a szakirodalomban a pályaérdesség jövőbeni alakulásának becsléséhez csak az 

egységtengely számát alkalmazzák [Nelson, 2011]. Az OKA2000 adatbázisában járműtí-

pusok és az ezekből származtatott egységjárművekből számított átlagos napi forgalmi 

(ÁNF) adatok találhatóak [e-UT 02.01.21], amelyekből – egyebek mellett – az út ke-

resztmetszeti jellemzőit határozzák meg. A pályaszerkezet várható fáradási élettartamát 

pedig a 100 kN-os egységtengelyek áthaladási számában fejezik ki [e-UT 06.03.13.]. A 

pályaszerkezet tervezése során, tehát az egységtengelyek, míg az út keresztmetszeti jel-

lemzőinek tervezésekor, az egységjárművek áthaladási számát veszik alapul. Az ezekkel 

kapcsolatos átszámítási tényezőket a 6. táblázat ismerteti. A 6. táblázatból kitűnik, hogy 

az egyes előírások átszámítási mérőszámai még járműkategóriánként is mennyire eltérő-

ek. Ennek akkor van jelentősége, ha az út geometriai jellemzői miatt a haladó – ívben 

pedig akár csúszó – gépjármű a burkolatot fokozottabban veszi igénybe. 

 

Ennek hatására az aszfaltburkolatú utakon keréknyomvályú képződik, míg betonburkola-

tokon a pálya makro érdessége csökken [Boromisza et al., 1980]. A burkolatkopás mér-

tékében, a tengelyterhelésen kívül, a gépjármű tengelykiosztása is fontos szerepet játszik. 

A csúszó hajtott kerék – a differenciálmű csökkentő hatása ellenére is – a burkolatot sok-

kal jobban igénybe veszi [Zomotor, 2003], ezért a tengelyterhelés mellett azt is figye-

lembe kell venni, hogy a gépjármű pályán történő mozgása milyen többlet igénybevéte-

leket okoz: 

 a tengelyterhelésből, mint fáradási tényezőből kiindulva vagy ezen mérőszámok 

változása, vagy pedig a mérőszámoknak ívsugártól függő tényezővel történő mó-

dosítása jöhet számításba, 

 ha a geometriai jellemzőkből indulunk ki, akkor az egyes kategóriák között nem 

lehet az igénybevételeknek megfelelő arányokat megállapítani – például, míg a 

személygépkocsi 1,0-s, addig a nyerges vontató „csak” 2,5-es súlyozó tényezővel 

számolandó – így az összes tényezőt a bázisként szolgáló személygépkocsihoz 

képest módosítani kellene. 



31 

 

6. táblázat Az érvényes hazai szabályozásokban előírt járműátszámítási tényezők [Saját 

szerkesztés] 

Járműosztály jele 

 

e-UT 02.01.21 M3 melléklet 

(egységjármű) e-UT 06.03.13. 

(egységtengely) számlálóállomás elhelyezkedése 

külterületen belterületen 

A/személygépkocsi 1,0 1,0  

B/autóbusz   1,3 

B1/egyes autóbusz 2,5 1,8  

B2/csuklós autóbusz 2,5 2,5  

C1/max. 7,5 tonnás   0,5 

C2/min. 7,5 tonnás tehergépkocsi   1,0 

C1k/max. 7,5 tonnás tehergépkocsi 2,5 1,4  

C1n+C2/min 7,5 tonnás tehergépkocsi 2,5 1,8  

D/pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5  

D1 pótkocsis tehergépkocsi   1,3 

D2 pótkocsis tehergépkocsi   2,5 

E/nyerges vontató 2,5 2,5  

E1 nyerges vontató   0,8 

E2 nyerges vontató   1,8 

E3 nyerges vontató   2,6 

E4 nyerges vontató   1,4 

F/különleges gépjármű 2,5 2,5  

G 0,8 0,7  

H 0,3 0,3  

I/mezőgazdasági gépjármű 2,5 2,5  

 

A kopás mértékének megállapításához a különböző gépjárműosztályok 13. ábrán bemu-

tatott tengelyterhelése és tengelykiosztása ad támpontot.  

Az egyes gépjárműtípusoknál a tengelyszám és a tengelyek elhelyezkedése jól elkülönít-

hető. Az egységtengely szerinti vizsgálat az összhatást tekinti, amely a pályát koptató 

hatást nem jellemzi teljes mértékben. Amennyiben az egyes tengelyek számát (7. 

táblázat) vesszük figyelembe, az sem mutat valós képet, mert a tengelyek száma önma-

gában szintén a tényleges koptatástól eltérő mérőszámot adna, tekintetbe véve a felületre 

ható nyomás 8. táblázatban ismertetett értékeit.  
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A disszertáció nem foglalkozik azokkal a különleges járművekkel, amelyeknek méretei a 

közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételei-

ről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5-7.§-ában szereplő értékeket meghaladják. 

 

 

 

13. ábra Az egyes gépjárműosztályok tengelykiosztása [Saját szerkesztés] 

 

7. táblázat Az egyes gépjárműtípusok jellemző tengelyszámai [Saját szerkesztés] 

Személy 

gépkocsi 

Kisteher-

gépkocsi 

Autóbusz Tehergépkocsi 

egyes csuklós közepesen nehéz nehéz pótkocsis nyerges speciális 

2 2 2 3 2 3 4 5 4 

 

8. táblázat Az egyes tengelyeken a felületre ható nyomás mértéke, ideális felfekvés 

esetében [Saját szerkesztés] 

Gépjárműosztály 

Abroncstípus Tengelyek maximális terhelése [kg] 

kormányzott meghajtott pótkocsi 1. 2. 3. 4. 5. 

Személygépkocsi 175/65 R14 175/65 R14 
 

800 800 

 

Közepes tehergép-

kocsi 

265/35  

R20 
265/35 R20 

 
6000 6000 

Egyes 

teher-

gépkocsi 

295/80  

R 22,5 

295/80  

R 22,5  
7500 11500 

Pótkocsis 
285/70  

R 19,5 

295/70  

R 22,5 

285/70  

R 19,5 
7500 11500 6300 6300 

 

Nyerges 
385/65  

R 22,5 

315/70  

R 22,5 

385/65  

R 22,5 
7500 11500 7000 7000 7000 

Egyes 

autóbusz 

275/70 

 R 22,5 

275/70  

R 22,5  
7500 11500 11500 

 
Csuklós 

295/80  

R 22,5 

295/80 

 R 22,5 

295/80  

R 22,5 
7500 11500 11500 

 

A burkolatkopás mértékét a gépjárműabroncs anyaga, mintázata és nyomása [Sharma et 

al., 1996], a gumiabroncs belső levegőjének hőmérséklete és a jármű sebessége [Simon 
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et al., 1969] is befolyásolja. A 14. ábra látható, hogy az engedélyezett maximális tengely-

terhelés mellett, a keréknyomás változtatásával, hogyan lehet a kerék és a talaj közötti 

érintkezési felületet növelni, illetve csökkenteni; ezt a jelenséget használják ki a lazább 

szerkezetű talajon történő haladáskor. A betonburkolatok szempontjából azért fontos a 

kérdéskör további vizsgálata, mert a kopás mértékét, a betonburkolat szilárdságán kívül, 

a járművek által keltett felületi nyomás is befolyásolja. A gumiabroncs és a burkolat kap-

csolata sem homogén [Yap, 1989; Smithers, 2016], mert az abroncs érintkezési felületé-

nek közepén, a pályára gyakorolt nyomás, az abroncs nyomásának és szerkezeti kialakí-

tásának függvényében is, változhat (15. ábra). 

 

14. ábra A gumiabroncsnyomás és az érintkezési felület közötti összefüggés [Yap, 1989] 

 

 

15. ábra A gumiabroncs nyomáseloszlása a felfekvő érintkezési felületen 

[Smithers,2016] 

 

A felfekvő (érintkező) felületek nagyságának meghatározásához a Wasson-Wiegand-

Dixon [Wiegand, 2016] vagy a Pillai és Fielding-Russell módszer alkalmazható [Pillai et 

al., 1992]. Az egyenletek közül ugyan az előbbi adhatna pontosabb leírást, azonban jelen 

vizsgálatokhoz az adott útszakaszon áthaladó gépjárművek gumiabroncsairól és a kör-

nyezeti jellemzőkről semmilyen adat – gumiabroncs típusa, pályahőmérséklet, kerék-
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nyomás, jármű sebessége, lég- és burkolathőmérséklet – nem áll rendelkezésemre, ezért a 

további számításokban általános egyszerűsítéssel élek (9. táblázat).  

 

9. táblázat Az egyes gépjárműosztályok felfekvő felületei az alkalmazott gumiabroncsok 

alapján 

Gépjárműosztály 

Abroncstípus Terhelt gumifelület [mm] 

Kormány-

zott 

Meghaj-

tott 

Pót-

kocsi 

Kormány-

zott 
Meghajtott Pótkocsi 

Személygépkocsi 
175/65 

R14 

175/65 

R14  
175 175 175 175 

  

Közepes  

tehergépkocsi 

265/35 

R20 

265/35 

R20  
265 200 265 200 

  

Egyes 

teher-

gép-

kocsi 

295/80 

R 22,5 

295/80 

R 22,5  
295 260 295 260 

  

Pótkocsis 
285/70 

R 19,5 

295/70 

R 22,5 

285/70 

R 19,5 
285 250 295 260 285 250 

Nyerges 
385/65 

R 22,5 

315/70 

R 22,5 

385/65 

R 22,5 
385 260 315 250 385 260 

Egyes 
autó-

busz 

275/70 

R 22,5 

275/70 

R 22,5  
275 250 275 250 

  

Csuklós 
295/80 

R 22,5 

295/80 

R 22,5 

295/80 

R 22,5 
295 260 295 260 295 260 

 

További egyszerűsítés a számításokban, hogy minden gumiabroncsról ugyanolyan mű-

szaki adatokat tételezek fel, amennyiben a téli és a nyári, valamint a teher- és a személy-

gépkocsi gumiabroncsok összetételi tulajdonságai között nem teszek különbséget. A 

ROSANNE kutatási program munkacsoportjai által publikált adatok [Ejsmont et al., 

2015] egyértelművé tették, hogy ennek a problémának a tárgyalásakor a gördülési ellen-

állás sokfélesége, a gumiabroncs szempontjából is, csak sztochasztikus megközelítést 

tesz lehetővé. Az ellenállások mértékének alakulásában a burkolat mikro és makro érdes-

ségének, a mérési eredmények alapján, jelentős szerepe van (16. ábra) [Goubert et al., 

2014]. 

Ez a megközelítés azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy, felhasználói szinten, a 

könnyebb számíthatóság érdekében, egyszerűsítésekkel éljek. A disszertációban csak 

egyszerűsített feltételeket alkalmaz(hat)ok, mivel a szóba jövő abroncsok geometriai és 

kémiai jellemzőiről nem állnak rendelkezésre információk. Továbbá a pályától és a felü-

lettel érintkező, gumiabroncstól független, véletlenszerű jelenségek (irányzott kerékpár 

összetartása, a gépjármű rugózása, a gumiabroncs bordái közé beékelődött kőzetszemek) 

hatása a vizsgált kísérleti szakaszokon is ismeretlen mértékű. 
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16. ábra A különböző érdesség-típusok jelleg-hatástartománya, a sebesség függvényében 

[Goubert, 2014] 

 

A gépjárműosztályok tengelykiosztása és az alkalmazott gumiabroncsok típusa alapján, 

az egyes kategóriákhoz tartozó, jellemző, koptató gumifelület átlagos nagyságát – figye-

lembe véve a tengelyen az esetleges ikerpár abroncsokat – és a maximális tengelynyomás 

mértékét meghatároztam (10. táblázat).  

 

Személygépkocsi esetén 

0,256 = [(800 kg*9,81m/s
2
)/(175mm*175mm)/2] + [(800 

kg*9,81m/s
2
)/(175mm*175mm)/2] 

 kormányzott kerék rész  meghajtott kerék rész  

 1.tengely  2. tengely 

Tengelyenként 2 db gumiabronccsal számolok; ezért felezem, minden tengely esetén, a 

terhelési értéket. 

A vizsgálatsorozat következő lépéseként, a növekvő nyomás hatására bekövetkező bur-

kolatkopás mértékét és jellegét kívántam megállapítani. A betonburkolat kopási ellenál-

lásának vizsgálatára kifejlesztett eljárásokat már többen összehasonlították [Onur, 2004; 

Huschek et al., 2003]. A vizsgálatokhoz azért választottam a Böhme-féle eljárást, mert ez 

a legegyszerűbb, és a hazai gyakorlatban ez az egyetlen olyan vizsgálati eljárás, amelyet 

Útügyi Műszaki Előírás szabályoz. 
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10. táblázat Az egyes járműosztályok pályára gyakorolt jellemző nyomásának mértéke 

[Saját szerkesztés] 

Gépjárműosztály 

Összes 

nyomás 

[N/mm
2
] 

Tengelyenkénti nyomás [N/mm
2
] 

1 2 3 4 5 

Személygépkocsi 0,256 0,128 0,128 

 
Közepes tehergépkocsi 1,111 0,555 0,555 

Egyes 
teher-

gépkocsi 

1,215 0,480 0,735 

Pótkocsis 2,119 0,516 0,735 0,434 0,434 
 

Nyerges 2,113 0,368 0,716 0,343 0,343 0,343 

Egyes 
autóbusz 

1,356 0,535 0,820 
 

 Csuklós 1,950 0,480 0,735 0,735 

 

7.3 A Böhme-vizsgálat rövid ismertetése 

 

A vizsgálati eljárást az MSZ EN 1338:2004 számú szabvány H mellékletében ”A kopta-

tás mérése Böhme-féle vizsgálati eljárással” írja le. A beton próbatestet – (71±1,5) mm-

es élhosszúságú kockát – állandó sebességű körmozgást végző acélkorongon, erőkar se-

gítségével koptatják (17. ábra). A beton kopásállóságát térfogatveszteséggel jellemzik. 

Ez a vizsgálat a betonburkolatot csúszósúrlódási paraméterrel minősíti, a csúszó és a 

gördülő kopások között összefüggést tételezve fel. 

 

 

17. ábra A koptatáshoz használt Böhme-készülék 
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7.4 A módosított Böhme-vizsgálat eredményének ismertetése 

A vizsgálatokat a Böhme-féle koptatókészülékkel (a kísérleteket a szabványtól eltérő 

ciklusszámmal és koptatóporral a valós körülmények szimulálására, a beton kopásából 

származó port, saját anyagot használva fel) végeztem, ahol a cél a különböző terhelések 

hatására bekövetkező kopások szimulálására szolgáló arányszám megállapítása volt. A 

készülék felépítése a felületeket összenyomó súly változtatását lehetővé tette. A vizsgála-

ti mintákhoz egyenletes terhelési lépcsőket alkalmaztam. A vizsgálatok eredményeit a 

18. ábra és a 11. táblázat ismerteti, ahol 20 ciklus (22*16*20 áthaladás) hatására bekö-

vetkező kopás mértéke látható. 

 

18. ábra Anyagában koptatott próbatestek kopási folyamata [Saját szerkesztés] 

 

11. táblázat A felületre ható nyomás függvényében létrehozott kopások arányszámai 

10E-2 N/mm
2
 arány 

1 1,000 

2 1,293 

3 1,347 

4 1,607 

5 1,980 

8 2,287 

10 2,964 

 

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a kopás mértéke a teher növekedésével egyenes 

arányban nő. A felület kezdeti kopási értékével és a felület textúrája által befolyásolt ko-

pási jellemzőkkel később foglalkozom. A vizsgálatokat ún. száraz eljárással hajtottam 
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végre. Azért választottam a száraz eljárást, mert az anyagában koptatott betonfelület és a 

koptató acéllap között a víz hatására vékony pépréteg alakulna ki, amely a kopó felületet 

síkossá teszi, és ezáltal drasztikusan csökkenne a kopás mértéke. A szabványos koptató-

por esetén ez a jelenség nem fordulhat elő. Amennyiben szabványos koptatóport haszná-

lok, akkor nem a valós körülmények között kialakuló ún. harmadik anyag kopási feltétel-

rendszerében vizsgálom a terhelés-kopás összefüggést. (Az MSZ 4798-1:2004 és az 

MSZ 4798:2016 számú szabvány a betonburkolatok kopására követelményként az 

XK2(H) osztályt adja meg.) 

7.5 A kopási egységtényező 

 

A burkolatfelület élettartamának tervezése nagy gazdasági jelentőségű. A felületnek kellő 

nyomószilárdsággal, fagyhámlási képességgel és kopásállósággal kell rendelkeznie ah-

hoz, hogy a várható nehézgépjármű-forgalom koptató hatásának tartósan ellen tudjon 

állni. Az egyes gépjárműosztályokhoz különböző összetételű gumiabroncsokat gyárta-

nak. A gyártott abroncsok kopásállósági paraméterei nem publikált adatok, de általáno-

san elfogadott, jellemző érték, hogy a személygépjárművek abroncsa kb. 50.000 km, te-

hergépjárműveké – az abroncs helyzetétől (kormányzott, meghajtott vagy utánfutó) füg-

gően – pedig 150.000-250.000 km lefutása után kopik el (12. táblázat).  

 

12. táblázat Kopásintenzitások a különböző abroncstípusok esetén 

Abroncs típusa 
Súrlódási út Magasságváltozás  Kopásintenzitás 

[km] [mm] [mm/km] 

Személygépkocsi 50000 5 0,00010 

Tehergépkocsi kormányzott kerék 150000 13 0,00009 

Tehergépkocsi meghajtott kerék 250000 15 0,00006 

 

A keménység és a koptatási mérték között nincs lineáris összefüggés, hiszen a gumiab-

roncsok terhelése sem állandó. A kopás folyamatában, a korábban ismertetett jellemző-

kön kívül, a gumiöregedés [Ka-Yee et al., 2013] is szerepet játszik. Azonban ezt a jel-

lemzőt szintén nem tudom számszerűsíteni, mivel az abroncsok pillanatnyi Shore-„A” és 

„D” keménységéről nem áll rendelkezésemre adat. Személygépkocsik esetében, a Shore 

„A” 65, a tehergépjárműveknél pedig a Shore „D” 50 az általánosan elfogadott érték 

[BME, 2016]. A két skála közötti összefüggés [Sealanddesign, 2016] alapján, a személy-
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gépkocsi abroncs Shore „D” 19, míg a tehergépjármű abroncsa Shore „A” 96,6 kemény-

ségű, azaz a tehergépjármű abroncsa 1,48-szor keményebb, mint a személygépkocsié. A 

Shore keménységek és a rugalmassági modulusok közötti összefüggés [Kunz et al., 

2006] alapján, az eltérést hatványozottan kell figyelembe venni. A Kunz és Studler által 

ismertetett eredményeket hasznosítva, a rugalmassági modulusok közelítő értékét megha-

tároztam (13. táblázat).  

 

13. táblázat A gumiabroncs Shore A keménységi jellemzője és rugalmassági modulusa 

közötti összefüggés [Saját szerkesztés] 
Shore A érték Young-modulus [N/mm

2
] 

65 7,4 

96,6 56 

A koptató hatás, mint az a vizsgálatokból is kiderült, elsőfokú összefüggéssel leírható, 

vagyis a koptató erő és a koptató felület nagysága adja meg, hogy milyen mértékű lesz az 

adott szakaszon az elméleti koptató hatás. Ez azonban még nem tartalmazza a koptató 

abroncs anyagtulajdonságát, vagyis azt, hogy az egyes gumiabroncsok koptató hatása 

milyen mértékben különbözik egymástól. Az látható volt a Shore átszámításnál, hogy az 

összefüggés a két abroncs között nem elsőfokú, hanem hatvány függvény. A disszertáci-

óban mindkét lehetőséget bemutatom (14. táblázat), vagyis:  

marad az elsőfokú összefüggés és egyszerű szorzással képezem a mérőszámot: 

(Te*TK0)*Sh                                                                (1) 

valamint  

a hatvány-összefüggést veszem figyelembe, és így szorzással és hatványozással képzem 

a mérőszámot: 

(Te*TK0)
Sh   

                                                                  (2) 

 

A 14. táblázatban láthatóak a két összegzés közötti mérőszám-különbségek. További 

kérdés a terhelő erőből adódó tengelyterhelések alapján levezetett kopási mérőszámok 

figyelembevétele, hiszen a gépjárművek nem minden esetben közlekednek maximális 

tengelyterheléssel.  
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14. táblázat Képzett koptatási mérőszámok, különböző módon kumulált mutatóval [Saját 

szerkesztés] 

Gépjárműosztály 
Terhelési 

arány 
Te 

Koptatási 
arány 

TKo 

Shore 
arány 

Sh 

Kumulált mutató 

Szorzással Hatványozással 

Személygépkocsi 1,00 1 1 1 1 

Közepes tehergépkocsi 4,33 1,73 1,48 11 20 

Egyes 
teher- 

gépkocsi 

4,74 1,73 1,48 12 23 

Pótkocsis 8,27 2,38 1,48 29 82 

Nyerges 8,24 2,37 1,48 29 81 

Egyes 
autóbusz 

5,29 2,01 1,48 16 33 

Csuklós 7,61 2,25 1,48 25 67 

 

Gulyás által publikált adatok [Gulyás, 2012] lehetővé teszik, hogy statisztikai alapon 

gyűjtött szúrópróbaszerű mintavételezés alapján felvett jellemzők segítségével, de a valós 

terhelésekhez közelebbi értékekkel lehessen számolni. A cikkben [Gulyás, 2012] publi-

kált tengelyterhelési adatok alapján módosított értékeket a 15. táblázatban ismertetem.  

 

15. táblázat A tengelysúly mérési adatok alapján kiszámolt hatványozott kumulált mutató 

[Saját szerkesztés] 

Gépjárműosztály 
Tengelyterhelés [kg] Kumulált mu-

tató 1 2 3 4 5 

Személygépkocsi 800 800 

  

1 

Közepes tehergépkocsi 2470 3420 18 

Egyes 

tehergépkocsi 

6110 7620 37 

Pótkocsis 6050 6360 7070 4040   41 

Nyerges 6750 8410 5700 5700 5650 45 

Egyes 
autóbusz 

5750 9620   
  

24 

Csuklós 5350 6820 5940 26 

 

Az ismertetett három érték közül, a vizsgált 7538. j. út kísérleti szakaszain, a maximális 

tengelyterheléssel számolt értékek közelebb állnak a valósághoz, mert az adott szakaszon 

túlterhelt építési forgalom közlekedett, valamint a tengelyterhelések időtrendje is a ma-

ximális kihasználtság felé mutat. 

Az említett környezeti feltételek mellett, összegezve állítottam össze a 16. táblázatot, 

amelyben az egyes gépjármű-típusonkénti koptató hatások közötti arányt határoztam 
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meg. A vizsgálathoz alapértéknek a személygépkocsit tekintettem, és az egyes járműosz-

tályok kopási mutatóit ehhez viszonyítva adom meg. 

 

16. táblázat A javasolt koptatási mérőszám fésűs felületképzésű betonburkolat esetén 

[Saját szerkesztés] 

Gépjárműosztály Koptatási arányszám 

Személygépkocsi 1 

Közepes tehergépkocsi 20 

Egyes 

tehergépkocsi 

23 

Pótkocsis 82 

Nyerges 81 

Egyes 
autóbusz 

33 

Csuklós 67 

7.6 1. tézis 

 

Szakirodalmi adatok és saját vizsgálati eredmények alapján, meghatároztam a fésűs 

felületkialakítású betonburkolaton haladó egyes gépjárműosztályokba tartozó jármű-

veknek, a személygépkocsiéhoz viszonyított, koptatási arányait. A levezetett összefüggé-

sek alapján, a fésűs felületképzésű betonburkolaton, egy közepes tehergépjármű 20, 

egyes nehéz tehergépkocsi 23, pótkocsis tehergépkocsi 82, nyerges tehergépkocsi 81, 

egyes autóbusz 33 és a csuklós autóbusz 67 személygépkocsi áthaladásával egyenértékű 

kopást okoz. 
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8 Fésűs felületképzéssel kialakított betonburkolatú utak érdes-

ség-leromlásának meghatározása 

 

8.1 Hipotézis 

 

A fésűs felületkialakítású betonburkolatok makro érdességi mérőszámai az áthaladt ten-

gely-számoktól függő intenzitással változnak. Ennek során – a környezeti viszonyoktól, 

az anyagtulajdonságoktól és a forgalmi jellemzőktől függően – a textúra-mélység növe-

kedhet vagy csökkenhet. Az értékek csak abban esetben tartanak egy határérték felé, ha 

valamelyik ható tényező, a többihez képest, tartósan dominánsnak bizonyul. 

8.2 A vizsgálat háttere és jellemzői 

 

A 7. fejezetben meghatározott arányok gyakorlatban történő hasznosításához szükség van 

valamilyen gépjárműosztályhoz tartozó alapértékre, amelyből a többi érték kiszámítható. 

Bár a hazai úthálózaton léteznek olyan szakaszok, amelyek betonburkolattal készültek, és 

azt jól behatárolható osztályokba tartozó gépjárművek veszik igénybe (ilyenek, például, a 

tengely-súlymérő állomások és pontok); ezeknek esetében azonban az osztályok közötti 

különbséget nem lehet részletesen kimutatni, a forgalomszámlálási adatok alapján csak 

további statisztikai közelítéssel lehetne élni [Bencze, 2012a]. A vecsési, körforgalmú 

csomópont geometriai kialakítása lehetővé tette (19. ábra), hogy menetrendjük alapján, 

az ott közlekedő, különböző gépjárműosztályokba tartozó autóbuszok számát nyomon 

követve, a kopáskülönbségből származó arányszámokat pontosan meg tudjam határozni. 

 

 

19. ábra A vecsési, körforgalmú csomópontnál található autóbuszmegállóban és a 

mellette lévő főpályán kijelölt mérési pontok [Saját szerkesztés] 
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További lehetőségek is adódtak a körpályát igénybe vevő gépjárműosztályok jellemző, 

el-különített mérési pontjainak meghatározásához, mivel a forgalom jellemzően, többé-

kevésbé állandó útvonalon halad. A körpályán felvett mérési pontokat a táblakiosztás és 

az egyes táblákon áthaladó, jellemző gépjárműosztályok figyelembevételével megjelöl-

tem (20. ábra), így a pályarészek járműosztályonkénti igénybevétele könnyebben követ-

hetővé vált. Ezek az igénybevétel-elemek, a fajlagos forgalom ismeretében, azokon a 

szakaszokon egymásra halmozhatók, ahol ezek a járműosztályok a pályát közösen hasz-

nálják [Bencze, 2014a]. A mért eredményeket és az összefüggéseket a burkolatfelület 

kopásának, a vizsgálati helyszíneknek és a mért eredményeknek a bemutatása után ismer-

tetem. 

 

 

 

A levegőtartalom és a nyomószilárdság közötti összefüggés analógiájára, a keverékek 

kopás-állósági tulajdonságait vizsgáltam. A nyomószilárdság, a kopásállóság és a levegő-

tartalom közötti összefüggésre vonatkozó vizsgálati eredményeimet a 21. ábra mutatja 

be. Látható, hogy „normál” keverék esetében, az alacsonyabb nyomószilárdság a kopás-

ellenállás csökkenésével jár együtt. 

 

20. ábra A vecsési, betonburkolatú, körforgalmú csomópont táblakiosztási tervén megje-

lölt, jellegzetes igénybevételű mérőpontok [Saját szerkesztés] 
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21. ábra A betonkeverék levegőtartalma és a burkolatkopás közötti összefüggés, az első 

keverési ciklus keverékénél [Saját szerkesztés] 

 

A betonkeverék alkotóelemeit külön is vizsgáltam. Ennek során a kővázat alkotó uzsai 

bazaltot ugyanazzal az eljárással koptattam, mint a kész keveréket, illetve a frissbeton 

keverékből résrostával leválasztott, finom habarcsmárixos részt. A vizsgálati eredmé-

nyekből az állapítható meg, hogy a C35/45-ös szilárdsági osztályú keverék kopása közel 

azonos a kőanyagvázként használt bazaltéval, vagyis a kopás, a keverékváz szempontjá-

ból, homogénnek tekinthető. A feltevést a felületkialakítás technológiája indokolja. A 

fésűs kialakításból adódóan a forgalomnak átadott burkolat felülete inhomogén, amely-

nek következtében fellépő, eltérő ütemű kopás a burkolat felületi jellemzőinek időbeni 

alakulásában nyomon követhető (22. ábra). 

 

22. ábra A fésűs kialakítású betonfelületeknek a forgalom koptató hatására történő 

leromlása [Saját szerkesztés] 
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A felület kezdeti „0” állapotában kialakított profil a várható élettartamot alapvetően befo-

lyásolja. Ebben a fejezetben a következő vizsgálati lépéseket ismertetem: 

1. A kezdeti állapot makro érdességi jellemzőinek megállapítása 

2. A forgalom jellemzőinek meghatározása 

3. A használatból eredő leromlások makro érdességi jellemzőinek kiszámítása  

4. A makro érdességi jellemzők között összefüggés keresése. 

A forgalmi adatok felvétele és rögzítése, illetve annak távlati becslése a vonatkozó Út-

ügyi Műszaki Előírás [e-UT 02.01.21] szerint történt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

által közzétett forgalmi adatok [Kozut, 1999-2016], megbízhatósági, illetve érzékenységi 

vizsgálata kimutatta, hogy a főutakon egyes gépjárműosztályok dominálnak [Soós, 

2016].  

8.3 A homokmélység kopás miatti csökkenésének folyamata 

 

A makro érdességnek kopás miatti csökkenése elméletileg két módon történhet: 

1. lineárisan – egységnyi kopás egységnyi áthaladás miatt, 

2. nem lineárisan – változó mértékű kopás, az áthaladt járművek függvényében. 

 

Az első lehetőség csak abban az esetben képzelhető el, ha a burkolat felülete már a kiala-

kítás pillanatában rendelkezik azzal a maximális, gumiabronccsal érintkező felülettel és 

tulajdonságokkal, amelyek a teljes üzemi élettartama alatt változatlanul megmaradnak. A 

fésűs felületkialakítás alkalmazása esetében, folytonosan változik a felület. Ezért a nagy 

forgalmú utakon mind több országban építik az ún. mosott felületképzésű betonburkola-

tokat. 

A második változat – a makro érdesség nem lineáris csökkenése – jól látszik a 23. táblá-

zatban. A kezdeti fázisban a kopás mértéke nagyságrenddel nagyobb, mivel a felület ki-

alakításakor nem lehet homogén felületet létrehozni. Az áthaladt forgalom és az eltelt idő 

szintén nincs egyenes arányú összefüggésben. A forgalom dinamikus változása növeli a 

kopás mértékét, amelyet a jelenlegi útügyi műszaki szabályozásban [e-UT 02.01.31.] 

szintén nem vesznek figyelembe, mivel a várható élettartamot években, nem pedig átha-

ladt járműszámban adják meg. Ezért a leromlást és a várható élettartamot, nem csak az 

idő, hanem az áthaladt járművek valamilyen jellemzőjének a függvényében célszerű 

megadni. Az elméleti megoldást a 23. ábra ismerteti. A kezdeti túl nagy makro érdesség 

(homokmélység) gyorsabb ütemű leromláshoz vezet, mivel a habarcs szilárdsága és glo-
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bális felülete nem stabil. A stabilitást akkor fogja elérni a rendszer, ha, a homokmélység 

jelentős mértékű csökkenése után, a koptatandó felület kellő mértékűre kopik,. A ho-

mokmélység csökkenésének mértéke egy idő után fokozatosan lelassul, és a betonburko-

lat szilárdsági jellemzőjétől függő, állandó érték felé tart. A túl szilárd burkolat felpolíro-

zódhat, míg a szükségesnél gyengébb burkolat a fagyhámlásnak nem tud kellő mértékben 

ellenállni, és az útpálya látványosan bomlani kezd. 

 

 

23. ábra Elméleti összefüggés a kiinduló homokmélység érték és csak a kopás miatti 

leromlásának alakulása között [Saját szerkesztés] 

8.4 A mérések helyszíne 

 

A hazai országos közúthálózaton több olyan betonburkolatú kísérleti szakasz található, 

amelyeknek, a kezdeti (átadási) minőségvizsgálati eredményein kívül, az évenként meg-

ismételt állapotváltozási adatai is rendelkezésre állnak. A szakaszokon végzett rendszeres 

állapotvizsgálatokat (érdességi méréseket) nem sikerült ugyanazokban a pontokban vé-

gezni. Ennek okaival nem kívánok foglalkozni, de a problematikával igen, azaz az állan-

dó mérési pontok kiválasztásának jelentőségével, illetve az élettartam alatti teljesít-

ménymérési eredmények hasznosíthatóságával. Az említett okok miatt a hazai úthálóza-

ton megépült, fésűs felületképzésű kísérleti szakaszok közül kettőt választottam ki.  
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8.4.1 A 7538. j. úti kísérleti szakasz 

 

Mintegy 22 évi, betonburkolat-építési szünet után, az első kísérleti szakasz 1999-ben, a 

horvát és a szlovén határhoz közel, a Letenyét és Lentit összekötő, 7538. j. úton épült 

meg. A nagy kamionforgalmú és részben erősen leromlott állapotú úton, pályaszerkezet-

cserével, három 500-500 m-es hosszúságú betonburkolatú kísérleti szakasz készült, a 

következő technológiával: 

I. fésűs felületképzésű, hézagaiban vasalt betonburkolat, 

II. mosott felületképzésű, hézagaiban vasalt betonburkolat, 

III. fésűs felületképzésű, folyamatosan vasalt betonburkolat. 

 

8.4.2 A 4602. j. úti kísérleti szakasz (az első hazai betonburkolatú körforgalom) 

 

A kísérleti szakasz 2011-ben épült, Vecsés belterületén. A körforgalmú csomóponthoz 

csatlakozó ágak változó hosszúságban készültek betonburkolattal: 

- fésűs felületképzésű, hézagaiban vasalt (körforgalmi sávok) betonburkolat, 

- fésűs felületképzésű, hézagaiban vasalt (csatlakozó ágak) betonburkolat. 

8.5 A kísérleti szakaszok homokmélység idősorai 

8.5.1 A 7538. j. út kísérleti szakaszain kapott eredmények és azok elemzése 

8.5.1.1 A homokmélység vizsgálatok 

 

Az átadást követően (1999.08.27. – ”0” időpont), a KTI szakemberei a 7538. j. úton épí-

tett kísérleti szakaszokon több alkalommal végeztek – egyebek mellett, érdességi – méré-

seket [Bors et al., 2002]. A homokmélység-mérések eredményeiből megállapítható, hogy 

az állapotparaméter leromlásának folyamata 3 különböző fázisra bontható. Ennek oka a 

leromlás tendenciájában keresendő. Az első fázisban intenzív leromlás figyelhető meg. A 

második fázisban a leromlás mértéke lelassul, ezt követően – a harmadik fázisban – azu-

tán az érdességet jellemző homokmélység valamilyen értékhez közelít. A leromlási fázi-

sokban a pályán áthaladt gépjárműveknek a jellemző lerontási értéke más és más; ezért 

célszerű az egyes fázisokhoz meghatározni ezt az értéket, de a számítások során azt is 

figyelembe lehet, sőt kell venni, hogy a betonburkolatot általában 25-50 éves üzemi élet-

tartamra tervezik. Az is kérdésként merült fel, hogy a harmadik fázis mérőszámaival le-
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het-e a kezdetektől hosszú távon számolni, vagy pedig mindenképpen szükséges a 3 el-

különíthető fázist külön-külön figyelembe venni. A 7538. j. úti kísérleti szakaszokon a 

mérési időpontok és a burkolat akkori kora a következő volt:  

1. 2001.04.04.  2  év 

2. 2007.09.10.  8  év 

3. 2012.04.10.  13 év 

4. 2016.03.27. 17 év. 

 

A különböző időpontban mért értékeket a 17. táblázat és a 18. táblázat szemlélteti. Az I. 

szakasz hézagaiban vasalt, míg a III. szakasz folytonosan vasalt, fésűs felületképzésű 

betonburkolat. 

17. táblázat A 7538. j. út I. kísérleti szakaszán a homokmélység értékek időbeli alakulása 

[Saját szerkesztés] 

Statisztikai paraméterek 
A homokmélység [mm] a következő mérési időpontok 

0 1 2 3 4 

Átlag 0,99 0,67 0,52 0,40 1,04 

Minimum 0,70 0,42 0,37 0,31 0,92 

Maximum 1,27 1,16 0,72 0,51 1,22 

Terjedelem 0,57 0,74 0,35 0,20 0,31 

Módusz 0,96 0,57 0,50 0,35 1,02 

Medián 0,96 0,61 0,50 0,39 1,02 

Szórás 0,17 0,17 0,08 0,07 0,09 

 

18. táblázat A 7538. j. út III. kísérleti szakaszán a homokmélység-értékek időbeli 

alakulása [Saját szerkesztés]  

Statisztikai paraméterek 
A homokmélység [mm] a következő mérési időpontok 

0 1 2 3 4 

Átlag 0,82 0,65 0,34 0,34 1,18 

Minimum 0,57 0,51 0,22 0,28 1,04 

Maximum 0,96 0,88 0,48 0,38 1,38 

Terjedelem 0,39 0,37 0,26 0,10 0,33 

Módusz 0,88 0,70 0,35 0,33 1,12 

Medián 0,82 0,63 0,34 0,34 1,16 

Szórás 0,10 0,09 0,07 0,03 0,11 

 

Az érdességi értékek alakulásának elemzése alapján, az alábbiak állapíthatóak meg: 

 A burkolat makro érdessége egy időpontig, egyre kisebb mértékben csökken, 

majd növekedésnek indul. 

 A burkolat makro érdességi értékeinek terjedelme szintén egy ideig szorosabb tar-

tományra koncentrálódik, majd a terjedelem és a szórás is újra megnő. 
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 A 4. mérési időpontban a pálya makro érdessége a dominánssá váló fagyhámlás 

mértéke miatt nő meg. 

A homokmélység előírt értékét az e-UT 06.03.31 „Beton pályaburkolatok építése. Építési 

előírások, követelmények” című ÚME 13. táblázatában [e-UT 06.03.31], az út kategóriá-

ja alapján, 4 osztályba sorolja. Általánosan elfogadott, hogy a kezdeti, átadáskor mért, 

homokmélység értékének legalább 0,5 mm-esnek kell lennie. Az M0-s körgyűrű Keleti 

szektorán korábban szerzett tapasztalataim alapján, a kezdeti homokmélység értékeket 4 

részintervallumra osztom: 

1. 0,50 mm alatti tartomány (0 db), 

2. 0,50 és 0,75 mm közötti tartomány (7 db), 

3. 0,75 és 1,00 mm közötti tartomány (42 db), 

4. 1,00 mm feletti tartomány (15 db). 

Az első tartományban a burkolatfelület kevéssé barázdált, és ezért feltételezhető, hogy a 

kopása is kisebb lesz. Az 1,00 mm feletti homokmélység esetében, a mély barázdáltság 

jellemző, ami – ugyanolyan betonminőség mellett – intenzívebb kezdeti kopást feltételez. 

A 7538. j. út kezdeti állapotfelvétele során, 0,5 mm alatti homokmélység értéket nem 

mértünk. 

8.5.1.2 A 7538. j.út forgalma 

 

Az útszakasz forgalmi adatai a 9658. számú mérőállomásról származnak (19. táblázat). 

19. táblázat A 7538. j. út forgalmi adatai [j/nap], az OKA alapján [Saját szerkesztés] 

Év 

Személy-

gépkocsi 

 

Kisteher-

gépkocsi 

 

Autóbusz Tehergépkocsi 
Lassú 

jármű Egyes Csuklós 
Közepesen 

nehéz 
Nehéz 

Pót- 

kocsis 
Nyerges Speciális 

2016 500 10 11* 0 5 5 5 5 0 5 

2015 500 10 15* 0 5 5 5 5 0 5 

2014 500 10 15* 0 5 5 5 5 0 5 

2013 500 10 15* 0 5 5 5 5 0 5 

2012 1674 206 20 0 33 5 12 22 0 5 

2011 1909 253 20 0 37 5 11 20 0 5 

2010 1824 249 20 0 36 5 11 20 0 7 

2009 995 141 32 0 54 56 67 477 0 5 

2008 2284 331 75 0 128 131 158 1122 1 11 

2007 1805 369 64 0 77 105 208 1095 0 7 

2006 1790 347 46 0 80 86 180 619 2 5 

2005 1726 409 57 0 100 108 162 567 0 6 

2004 1505 315 46 0 113 133 177 449 0 10(43**) 
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19. táblázat A 7538. j. út forgalmi adatai [j/nap], az OKA alapján (folytatás) 

Év 

Személy-

gépkocsi 

 

Kisteher-

gépkocsi 

 

Autóbusz Tehergépkocsi 
Lassú 

jármű Egyes Csuklós 
Közepes-

en nehéz 
Nehéz 

Pót-

kocsis 
Nyerges 

Speciá-

lis 

2003 1609 294 59 0 98 84 88 261 0 10(22**) 

2002 1541 336 57 0 29 103 77 226 0 10 

2000 1975 58 0 56 120 40 135 3 29   

1999 1848 64 0 17 81 39 29 174 18   

 

*A szakaszon közlekedő autóbuszok számát, a Volánbusz menetrend-szerkesztője alapján, módosítottam. 

** Ezt az értéket 10-re csökkentettem, mert a becslés alapján, a mérési ponton egész évben, átlagosan min-

den 42. percben kellene egy lassú járműnek elhaladnia, ami nem életszerű. 

 

A táblázatban pirossal jelzett értékek, arra hívják fel a figyelmet, hogy az útszakasz mel-

lett, azzal párhuzamosan megépült és 2008-ban a szlovéniai oldalon is átadott M70-es 

autóútra, 2010 után, innen a teljes tranzit személy- és áruforgalom átterelődött. A 2015-

ős OKA-adatok alapján az átlagos napi forgalom nagysága 637 egységjármű/nap 

(Ej/nap). 

8.5.2 A 4602. j. út betonburkolatú körforgalmú csomópontjának ki- és behajtó 

ágai 

 

A mérések időpontjai és a burkolat akkori kora az alábbiak voltak: 

0. 2011.11.01.  0. év 

1. 2012.11.01.  0,5.  év 

2. 2012.11.01. 1  év 

3. 2016.11.01. 5. év 

 

A körforgalomban – a különböző típusú járművek útvonalának eltérései miatt – a burko-

latleromlást többféleképpen is lehet jellemezni [Bencze, 2010a]. Egyes típusú járművek 

csak jól lehatárolt útvonalon közleked(het)nek. Ezért szegmenseket lehet kialakítani, és 

az egyes rész-igénybevételeket külön-külön és összegezve is lehet vizsgálni. Ilyen ösz-

szegzést és elemi szétválasztást mutat be a 20. ábra. A körforgalmú csomópont ki- és 

bevezető ágai közel egyenes szakaszok, amelyeknek eredményeit a 7538. j. út adataival 

össze lehet hasonlítani (20. táblázat). 
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20. táblázat A homokmélység alakulása a 4602. j. úti körforgalmú csomóponthoz 

csatlakozó egyenes szakaszokon [Saját szerkesztés] 

Statisztikai jellemzők 
A homokmélység [mm] a következő mérési időpontok 

0 1. 2.
+
 3

+
* 

Átlag 0,30 0,26 0,15 0,19 

Minimum 0,14 0,08 0,09 0,08 

Maximum 0,62 0,69 0,26 0,31 

Terjedelem 0,48 0,61 0,17 0,23 

Módusz 0,40 0,31 0,15 0,31 

Medián 0,29 0,25 0,14 0,18 

Szórás 0,10 0,10 0,03 0,07 

 

+A felülvizsgálat során, az egyes ágakon már csak reprezentatív pontokon mértem. 

* Egyes helyeken már a fagyhámlás dominál. 

8.5.3 A 4602. j. úti betonburkolatú, körforgalmú csomópont ki- és a behajtó ágai-

nak forgalmi jellemzői  

 

A 4602. j. úton, a betonburkolatú, körforgalmú csomópont forgalmának jellemzéséhez a 

4935. és a 6856. számú mérőállomás adatait vettem figyelembe. A 46100. j. úton lévő, 

6862. j. számú mérőállomás a tranzitforgalom jellemzésére további támpontot nyújt. Ez 

az út a 4602. j. utat köti össze az M0-s autóúttal, így a nyerges és a pótkocsis tehergép-

járművek adatai onnan származnak. A forgalmi adatokat a helyi autóbuszjárat menet-

rendjével is pontosítottam. A körforgalmú csomópont vizsgálata lehetővé tette továbbá, 

hogy az íves és az egyenes szakaszok makro érdességének csökkenését ugyanazon ható 

tényezők mellett követhessem nyomon, amely azonban további – a későbbiekben tárgyalt 

– kérdéséket vetett fel. Most csak az egyenes szakaszokkal foglalkozom (21. táblázat), de 

az értekezés következő fejezetében az íves mozgásokat is és az azokból származó kopás 

mértékét is megvizsgálom. 

 

21. táblázat A 4602. j. út betonburkolatú, körforgalmú csomópontjának becsült forgalmi 

adatai [j/nap] [Saját szerkesztés] 

Mérés 

éve 

Személy- 

gépkocsi 

Kis te-

herkocsi 

Autóbusz* Tehergépkocsi 
Lassú 

jármű egyes csuklós 
közepesen 

nehéz 
nehéz 

pót-

kocsis 
nyerges speciális 

2015 6411 1133 83 30 250 103 25* 90* 3 24 

2012 8564 1510 164 23 40 21 25* 90* 1 2 

2011 3779 1343 67 16 344 67 25* 90* 0 7 

*Becsült értékek, a 6862. számú mérőállomás adatai alapján, mivel a körforgalomból a 4935. számú mérő-

állomás felé csak külön önkormányzati engedéllyel lehet közlekedni. 
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8.5.4 Az érdesség-leromlási jellemzők meghatározása 

 

A mért adatok alapján látható, hogy a 7538. j. úton egy időszakban (az M70-es autóút 

építéséig) a kopás, míg az utóbbi években már csak a fagyhámlás dominált. A fagyhám-

lás mértéke, illetve tendenciája a makro érdességi mutatót javítja, ezért a kopás mértékét 

a fagyhámlástól elkülönítve kell kezelni. A makro érdesség változása komplex folyamat 

eredménye, ezért a folyamat pontos leírásához meg kell tudni határozni az egyes részfo-

lyamatok mértékét, és a komplex mérési eredmények értékelésére csak ezután kerülhet 

sor. A következő vizsgálati eljárást alkalmaztam: 

 regisztráltam a kezdeti kopási értékeket mindkét szakaszon az első évben – mivel 

egyik szakaszon sem szórtak a téli útüzemeltetés során olvasztósót, ezért a hámlás 

mértéke elenyésző, és csak a kopás dominál, 

 a hámlás sebességének meghatározására laboratóriumi kísérleteket is végeztem, 

illetve a mért makro érdességi és forgalmi adatokat az útszakaszon végzett téli út-

üzem jellemzőivel kombináltam, így, a forgalom koptató hatása mellett, már a fa-

gyási/olvadási ciklusok száma alapján is meg lehetett a makro érdesség várható 

növekedését határozni.  

Azt is figyelembe kell venni, hogy a fagyhámlás, egy bizonyos határon túl, a szerkezet 

szempontjából nem előnyös, hiszen emiatt idővel a habarcsmátrixba beágyazódott kőzet-

szemek is kiperegnek, és így a makro érdesség mértéke hirtelen csökkenhet, ami nem a 

kopásra, hanem a hámlásra vezethető vissza. 

8.5.4.1 A kopás meghatározása 

 

Az alapfeltevés egyszerű arányból számítható, miszerint a homokmélység változása az 

áthaladt egységnyi változó mennyiségétől függ, vagyis 

 

                             Δhomokmélység [mm] / Δáthaladt X [db].                                 (2) 

 

Az egyszerűsített megoldás mellett az szól, hogy könnyen számolható és érthető. A be-

tonburkolat-felület és szerkezet kialakulási körülményeinek figyelembevételével, az ösz-

szetett folyamat jobban leírható, azaz az eltérő: 

 keverék-összetétel, 

 frissbeton konzisztencia, 
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 felületi kialakítás és 

 utókezelés 

mellett épült betonburkolatok jellemzői egymásra halmozással számolhatóak (L. ké-

sőbb).. 

8.5.4.2 Különböző forgalmi egységtényezők alkalmazásával meghatározott kopási 

arány 

 

A kísérleti szakaszokon áthaladt, különböző típusú gépjárművek forgalmi egységténye-

zőit a 22. táblázat ismerteti. 

22. táblázat A számításhoz használt forgalmi egységtényezők összefoglaló táblázata 

[Saját szerkesztés] 

Gépjárműosztály 

Egységtényező 

egységjármű 

esetében, kül-

területen 

egységtengely 

esetében 

ajánlott arányo-

sított értékek 

Személygépkocsi 1 0 1 

Közepes tehergépkocsi 2,5 0,5 20 

Egyes 

tehergépkocsi 

2,5 1 23 

Pótkocsis 2,5 2,5 82 

Nyerges 2,5 2,6 81 

Egyes 
autóbusz 

2,5 1,3 33 

Csuklós 2,5 1,3 67 

 

A számításhoz csak az 1999 és 2012 közötti helyszíni mérési adatokat vettem figyelem-

be, mert – a forgalom autóútra terelődése miatt – a mérési pont forgalmi adatai már nem 

a kísérleti szakasz tranzitforgalmát jelentették.  

Az összehasonlított eredményeket a 23. táblázat mutatja be. Látható, hogy, a különböző 

egységtényezők alkalmazásakor, nagyon nagy az eltérés. A nagymértékű aránytalanságot 

az okozza, hogy az eddig alkalmazott egységszorzók olyan járműosztályokat nem vettek 

figyelembe, amelyeknek a kopás folyamatában szintén érdemleges szerepe van. 

 

23. táblázat Koptatási egységtényezők összehasonlító táblázata [Saját szerkesztés] 

 

A mérési időpontokban számolt koptató érté-

kek, áthaladásonként [10
-10

] 

0. 1. 2. 3. 

Homokmélység [mm] 0,99 0,67 0,52 0,4 

Egységjárműként 

- 

1393 395 330 

Egységtengelyként 9519 1061 866 

Javasolt arány esetében 194 32 26 
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Az egységtengely nagymértékű (közel 50-szeres) rontó hatása a leromlás kezdeti idősza-

kában azért látványos, mert az összes közlekedőt csak a tengelyterhelés alapján veszi 

figyelembe, és így, a jelentős forgalomnagyság ellenére is, kis teherforgalmi részaránnyal 

számol, ezért az az érdesség-csökkentés egységnyi mértékét, egységtengelyre átszámítva, 

arányaiban növeli.  

8.6 Az idő és/vagy áthaladási fázisok meghatározása 

 

A kopás mértéke – amint azt a helyszíni mérési adatok alapján bizonyítottam – nem 

egyenletesen változik. A változás mértékének becslése fontos adat, azonban ennek meg-

határozása jelen pillanatban a hazai betonburkolatú útszakaszokon, a 7538. j. úton kívül, 

nem lehetséges. A jelenlegi kutatási fázisban azt javaslom, hogy az egyes fázisokat a 

kopás változásának iránytangenséhez kötve határozzuk meg, vagyis az egyes szakaszok 

határait, a kiindulási mélység és az adott időpontban mért mélység előtti mérési eredmé-

nyek arányaival hozzuk összefüggésbe. Ha „A” és a „B” pont közötti egyenes  a „B” és 

„C” pontokon átmenő egyenessel 15°-nál nagyobb szöget zár, akkor a „B” pont a kezdeti 

fázis virtuális végének tekinthető (24. ábra).  

 

 

24. ábra A kezdeti fázis virtuális végpontjának meghatározása 

 

A 15°-os meghatározás a 7538. j. út legmélyebb kezdeti homokmélységgel rendelkező 

tábláin mért kopások eredményei alapján meghatározott érték, amelyet a 23. ábra – mint 
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elméleti leromlási folyamatot – vörös vonal jelez,. A mért adatok alapján a 7538. j. út 1. 

mérési időpontját (a forgalomnak átadást követő 2. év) lehet a kezdeti szakasz fentiek 

szerinti végpontjaként meghatározni. Természetesen, a leromlás mértékének intenzitása 

függ a betonburkolat habarcsmátrixának szilárdságától, valamint a koptató gépjárműfor-

galom összetételétől és nagyságától is, így nem indokolt „általánosan érvényes” idő in-

tervallumot megjelölni. A kérdéskör további kifejtése azonban túlmutat a disszertáció 

keretein. 

8.7 2. tézis 

 

Fésűs felületképzésű betonburkolat helyszíni vizsgálati eredményei és az áthaladt jár-

művek javasolt kopási aránya alapján, megállapítottam, hogy a burkolat kopási sebes-

sége 11,9 millió áthaladt egységjármű vagy 4,4 millió áthaladt egységtengely után, 7,5-

szer kisebb, mint a kezdeti időszakban. 
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9 Íves betonburkolatokon való mozgás okozta kopás 

9.1 Hipotézis 

 

Az íves mozgás, a betonburkolat anyagtulajdonságai következtében, a felületen többlet 

igénybevételt okoz, ami a makro érdességet jellemző homokmélységnek – az egyenes 

szakaszokon tapasztaltakhoz képest – nagyobb mértékű csökkenéséhez vezet(het). A 

kopások közötti elméleti összefüggést a 25. ábra mutatja be. Ha R=0 m, akkor a gépjár-

mű helyben fordul, és ha R=∞, akkor egyenes szakaszon halad a gépjármű. 

 

25. ábra Az ívsugár és a homokmélység leromlásának mértéke közötti összefüggés [Saját 

szerkesztés] 

9.2 Az íves mozgás nyomvonalának (üldözőgörbéjének) meghatározása 

 

Az íves mozgások elemzéséhez, a vecsési, betonburkolatú, körforgalmú csomópont (26. 

ábra) állt rendelkezésemre. 

A körforgalmú csomópont főbb adatai a következők: 

                             a belső kör sugara:         9,5 m,     

                             a külső kör sugara:         18 m, 

                             a körpálya oldalesése:     1,5%. 
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26. ábra A vecsési, betonburkolatú, körforgalmú csomópont táblakiosztása [Saját 

szerkesztés] 

 

Mindkét vizsgált szakaszhoz egyenes vonalvezetésű szakaszok is tartoznak, amelyeket az 

egyenes vonalú, egyenletes mozgáshoz tartozó lerontási értékek meghatározásánál, a 2. 

tézis bizonyításához használtam fel. A körforgalmú csomópontban végzett méréseim első 

lépése-ként, az azon található 40 db betontáblán, 4-4 pontban a homokmélységet meg-

mértem. A táblaszélektől 1 m-es távolságban kijelölt mérési pontok azonosítása lehetővé 

tette, hogy a homokmélységet minden mérési időpontban, a későbbiek során is ugyanab-

ban a pontban határozzuk meg (27. és 28. ábra).  

 

 

27. ábra A mérési pontok tervezett helye a vecsési, körforgalmú csomópontban [Saját 

szer-kesztés] 

 

 

28. ábra A homokmélység mérési helyei a körpályán [Saját felvétel] 
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9.3 A vizsgálatok rövid leírása 

 

A járóvonal meghatározásához 3 eljárást alkalmaztam: 

 fotoanalitikus, 

 víznyomos és 

 GPS-nyomkövetős vizsgálatot. 

 

Az egyes eljárások előnyeit és hátrányait a 24. táblázatban foglaltam össze (Osztályza-

tok: 1 nehéz megoldani/veszélyes – 2 megoldható/mérsékelten veszélyes – 3 könnyű 

megoldani/veszélytelen). 

 

24. táblázat A körmozgás vonalának rögzítéséhez használt eljárások SWOT-elemzése 

[Saját szerkesztés] 

Eljárás neve 
Forgalom-

biztonság 

Előkészítő 

munka 

Reprodukál-

hatóság 
Pontosság Utómunka Összátlag 

Fotoanalitikus 2 2 3 1 1 1,8 

GPS 3 3 3 3 2 2,8 

Víznyom 1 1 3 2 2 1,8 

9.3.1 Fotoanalitikus eljárás 

 

A fotoanalitikus eljárás során a mozgás folyamatát rögzítik (29. és 30. ábra A 

fotoanalitikus megoldás első lépése: a fényképek összevágása). A nyomvonalak utólagos 

képfeldolgozás segítségével határozhatók meg (31. ábra). Az eljárás több féle módszerrel 

is végrehajtható. A módszerek közötti különbség az, hogy az egyik esetben fix pontról, 

például, a körforgalom középpontjából veszik fel a folyamatot. Ezáltal a rálátási hiba 

(ami az eljárás velejárója) egységesíthető. A másik módszer, hogy több pontból, esetleg a 

mozgó gépjárműről rögzítik a mozgást. Ebben az esetben az egyes rögzítési pontokból a 

rálátások hibái összegeződhetnek; ez a kedvezőtlen hatás több kamera egyidejű alkalma-

zásával csökkenthető. 

 

29. ábra A fotoanalitikus eljárás  sematikus ábrája [Saját szerkesztés] 
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30. ábra A fotoanalitikus megoldás első lépése: a fényképek összevágása [Saját 

szerkesztés] 

 

 

 

31. ábra A fotoanalitikus megoldás eredménye (a bal első kerék szerkesztett nyomvonala 

a táblakiosztási terven) [Saját szerkesztés] 

 

9.3.2 Valós idejű víznyomvizsgálat 

 

A vizes nyomvonalkeresés egyszerű, gyors és pontos adatrögzítést tesz lehetővé. Az eljá-

rás hátránya, hogy a kerékabroncsra folyamatosan kell vizet folyatni. Ezt a megoldást 

csak forgalomtól elzárt területen lehet végrehajtani, hogy a mérést más járművek közle-

kedése ne zavarja. 

9.3.3 GPS-es eljárás 

 

A globális helymeghatározással történő útvonalrögzítés a leggyorsabb megoldás. Az eljá-

rás alkalmazásánál fontos, hogy a mérési frekvencia kellően magas, és a műszerek globá-

lis pontossága megfelelő mértékű legyen. Ellenkező esetben, a mérés eredménye hiányos 

lehet vagy pedig torz képet szolgáltat (32. és 33. ábra). 
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32. ábra A „polgári” GPS vevővel a Google-földön visszanyert adatok [Saját szerkesztés] 

 

 

33. ábra Gépjárműre telepített geodéziai GPS adatai a körforgalmú csomópont 

táblakiosztási tervén [Saját szerkesztés] 

 

A vizsgálatokhoz a körforgalomban közlekedő autóbusztípus egy példányát szereltük fel 

GPS vevőkészülékekkel (34. ábra). 

 

34. ábra A Neoplan autóbuszon elhelyezett GPS-vevők [Saját felvétel] 
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9.4 A szerkesztett üldözőgörbe és a mérések eredményei közötti összefüggés 

 

A vizsgálatok következő lépésében a gépjármű tényleges mozgását az Útügyi Műszaki 

Előírásban [e-UT 03.03.11.] megadott üldözőgörbével hasonlítottam össze. Az üldöző-

görbét ugyanúgy a táblakiosztási terven tüntettem fel (35. ábra), hogy az a helyszínen 

felvett adatokkal jobban összehasonlítható legyen. Az autóbuszokon kívül, a nyerges 

vontatók üldözőgörbéit is összehasonlítottam. A mérési eredmények alapján, csupán azt 

tudtam megállapítani, hogy a javasolt járműmozgás az ideális vezetői stílust jeleníti meg. 

A 36. ábra látható, amint a nyerges vontató igénybe veszi a belső járógyűrűt, ami a na-

gyobb igénybevétel miatt gyorsabban kopik. 

 

 

35. ábra A betonburkolatú körforgalmú csomópont táblakiosztási tervén az egyes 

autóbusz felszerkesztett mozgása, az ÚME-ban megadott üldözőgörbéje 

alapján [Saját szerkesztés] 

 

 

36. ábra A belső járógyűrűt igénybe vevő nyerges vontató [Saját felvétel] 
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9.5 A körforgalomban ébredő erők vizsgálata 

 

Az e-UT 03.03.11. ÚME 1.1 táblázatában ajánlott sebességtartományt szintén ellenőriz-

tem, ezzel egyben a megfelelő geometriai kialakítást is igazolni lehetett. A körpályán az 

átlagos sebességet 36 km/óra értékűnek mértem. A sebességen kívül, az oldalgyorsulások 

mértékét is rögzítettem, hogy a tiszta körmozgás esetében, illetve a ki- és a behajtások 

során fellépő erőket össze lehessen hasonlítani. A különböző mozgásokhoz tartozó gyor-

sulási értékeket a 37. ábra szemlélteti. Ezen az egyes fázisok jól elkülöníthetőek: 

 behajtás, 

 körpályán mozgás 

 kihajtás. 

 

37. ábra A körforgalomban mért oldalgyorsulás értékek, m/s
2
-ben (a megfelelő mozgás 

GPS ábrázolása a gyorsulási értékek alatt látható) [Saját szerkesztés] 

  

A különböző vizsgálattípusok értékelése után a GPS-es mérés adataival dolgoztam, hogy 

a jellemző járműtípusok járóvonalát pontosan meg lehessen határozni. A vizsgálati pon-

tokat és a burkolatkopás szempontjából meghatározó helyeket így könnyen lehetett páro-

sítani. 

9.5.1 Betonburkolatú körforgalomban történő gépjárműmozgás GPS-adatainak 

értékelése 

 

A mérést cm-es pontosságú, 10 Hz-es mérési frekvenciára beállított, geodéziai GPS ké-

szülékkel végeztem. Az első fázisban végzett mérések összesített eredményeit a 38. ábra 

mutatja be.  
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38. ábra Az első személygépjárműves GPS-mérés eredménye, az összes nyomvonallal 

[Saját szerkesztés] 

 

A mérési eredmények alapján, minden jellemző gépjárműosztály mozgását a táblakiosz-

tási terven rögzítettem, ezáltal a jellemző mérési pontokat az adott gépjárműosztályokhoz 

hozzá tudtam rendelni (39. ábra). A járóvonalak és a mérési pontok szinkronizálása után, 

a mérési pontokon (20. ábra) tapasztalt kopások egymásra halmozásának és szétválasztá-

sának mértékét kellett meghatároznom.  

 

39. ábra A Neoplan-típusú autóbusz mérési pontjai, kördiagramon ábrázolva [Saját 

szerkesztés] 

9.5.2 A körforgalmú betonburkolat makro érdességének időbeli alakulása 

 

A mérések időpontjai és a burkolat akkori kora az alábbiak voltak: 

0. 2011.11.01.  0. év 

1. 2012.05.01.  0,5  év  

2. 2012.11.01. 1. év 

3. 2016.11.01. 5. év. 

 

A körforgalom, illetve a ki- és a behajtó ágak forgalma, egy-egy adott szektorban egy-

mással megegyezik, ezért a járművek egyenes vonalú, egyenletes mozgása és körmozgá-
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sa közötti burkolatkopási különbségeket össze lehet hasonlítani. A vecsési körforgalom 

esetében, a 25. táblázatban ismertetett mérési eredményeket rögzítettem.  

25. táblázat A vecsési betonburkolatú, körforgalmú csomópont belső táblasorában, a  

külső nyomvonal körpályáján, különböző időpontokban mért homokmélység 

értékek [mm] [Saját szerkesztés] 
Statisztikai paraméter 0. 1. 2. 3*. 

Átlag 0,27 0,17 0,09 0,22 

Minimum 0,12 0,08 0,05 0,08 

Maximum 0,55 0,25 0,28 0,49 

Terjedelem 0,43 0,16 0,22 0,41 

Módusz 0,35 0,19 0,05 0,31 

Medián 0,26 0,18 0,07 0,18 

Szórás 0,09 0,04 0,06 0,12 

*A körforgalomban csak 20 db vizsgálat történt. 

 

Az 5. éves mérés esetében, a forgalom által nem használt helyeken a fagyhámlás domi-

nál, és emiatt az arányok meghatározásánál ezen pontok mérési adatait már nem vettem 

figyelembe. 

 

A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy a körpálya homokmélysége egy nagyságrend-

del gyorsabban csökken (26. táblázat), mint a ki- és a behajtó ágak homokmélysége. A 

vizsgálatokat ezért nem is tudtam folytatni, mert a homokmélység vizsgálat csak a 0,2 

mm feletti tartományban hajtható végre, ez alatt már kifolyásmérővel kellett a burkolatfe-

lület makro érdességét meghatározni. Az előző fejezetben ismertetettek analógiájára, itt 

is csak azokat a mérési eredményeket vettem figyelembe, ahol a burkolatkopás dominál. 

Egyes mérési pontok homokmélysége olyan gyorsan lecsökkent, hogy ott közel 1000-

szeres kopási többlet is számolható volt. Ez csak részben vezethető vissza a gépjárművek 

okozta igénybevételre, mivel egyedi jelenségről volt szó. 

 

26. táblázat A körpálya és a csatlakozó egyenes szakaszok fajlagos kopásának 

összehasonlí-tása [Saját szerkesztés] 

 

A mérési időpontokban számolt koptató értékek, 

áthaladásonként, körpályán/egyenes szakaszon[10
-10

] 

0. 1. 2. 

Homokmélység [mm] 0,27 0,17 0,09 

Egységjárműként 

- 

826/330 740/55 

Egységtengelyként 8539/3415 3415/1038 

Javasolt arány eseté-

ben 
209/83 188/22 
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A probléma oka a kivitelezés során elkövetett technológiai fegyelmezetlenség, amikor, a 

felület könnyebb simíthatósága érdekében, többletvizet adagoltak a keverékhez, majd 

pedig, a fésűs felületkialakítás miatt, ez a csökkent szilárdságú rész a hatékony felületé-

ből még többet veszített. Méréseim alapján, az egyenes és az íves szakaszok kopási 

aránypárainak felállítása, csak egy adott csomópontra igazolható; de azt is meg kell je-

gyezni, hogy a gyártási és a kivitelezési eltérések miatt, ez is hektikus képet mutathat 

[Bencze, 2013a]. A további lépés a készülő hazai betonburkolatú, körforgalmú csomó-

pontokról görbesereg készítése lesz, hogy az ívsugár és a homokmélység kopása közötti 

összefüggés még pontosabban leírható legyen.  

9.6 3. tézis 

 

Betonburkolatú, körforgalmú csomópontban mért eredmények alapján, a 12,75 m-es 

sugarú körpályán mozgó gépjárművek a fésűs felületképzésű betonburkolat makro 

érdességét jellemző homokmélységét – ugyanakkora forgalmi igénybevétel mellett – a 

kezdeti fázisban, átlagosan 2,5-szer gyorsabban csökkentik, mint a csatlakozó egyenes 

szakaszokon. 
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10 A homokmélység változását leíró egyenlet (geometriai ténye-

zők, kopás és fagyhámlás figyelembevételével) 

 

Az előző fejezetekben arra kerestem a választ, hogy a pálya homokmélység értékét a bur-

kolatkopás milyen mértékben befolyásolja. A hazai betonburkolatok kivitelezése, gyár-

tásellenőrzése és utólagos ellenőrzése során szerzett tapasztalataim alapján, megállapítot-

tam, hogy a kopás önmagában csak akkor döntő tényező, ha a burkolat téli útüzemelteté-

sekor nem szórnak olvasztósót.  

10.1 Hipotézis 

 

A mindenkori homokmélységet előre lehet becsülni abban az esetben, ha a forgalom 

nagysága és összetétele, a burkolatot jellemző szilárdsági értékek laboratóriumi és hely-

színi vizsgálati eredményei, valamint az adott régió időjárásának megfelelő téli útüze-

meltetési adatok (sózás mértéke, intenzitása, fagyási/olvadási ciklusok száma) ismertek. 

10.2 A korábban ismertetett paraméterek 

 

Az előző fejezetekben ismertettem a betonburkolat fajlagos, személygépkocsi osztályra 

vetített kopási paramétereit (1. tézis). Ezután az egyenes vonalú járműmozgás okozta 

kopás (2. tézis) és az ívben történő járműmozgásból származó kopás közötti összefüggé-

seket is bemutattam (3. tézis).  

10.3 Az egyszerűsített leromlási egyenlet 

 

Az eddigi paraméterek alapján a homokmélység csökkenését az alábbi egyenlettel lehet 

leírni: 

 

                                                     Ex=E0 - e*P                                                       (3) 

ahol 

Ex: a makro érdesség a keresett időszakban, 

E0: a makro érdesség kezdeti értéke, 

e: ívsugár-módosító tényező, 

P: a betonburkolaton közlekedő (tervezett számú) gépjárművek összes koptatási értéke. 
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10.4 A tervezett receptúrától való eltérés figyelembevétele 

 

A laboratóriumi és a helyszíni minták összehasonlító vizsgálatait, az M0-s autópálya épí-

tésén kívül, a vecsési körforgalmú csomópont építésénél is elvégeztem. Az összehasonlí-

tás eredményeként, az (3) képletet receptúra-módosító tényezővel (M) bővítettem, 

amelynek segítségével a betonburkolat szilárdsági jellemzői is befoglalhatóak a képletbe. 

A módosító tényező az üzemben vett minta (ϭüzemi) és a pályaszerkezetből kifúrt mag-

minta (ϭpálya) szilárdsági értékeinek hányadosa: 

                                                  M= ϭpálya/ϭüzemi .                                                  (4) 

 

Ha a helyszíni minta szilárdsága magasabb, mint az üzemben gyártotté, akkor a kopás 

mértéke csökkenni fog: 

                                                            𝐸𝑋 = 𝐸0 −
𝑒∗𝑃

𝑀
                                                   (5) 

ahol          M: receptúra-módosító tényező. 

10.5 A képlet kiterjesztése, a laboratóriumi és a fúrt magmintából készített próba-

testek fagyhámlasztási arányával 

 

Önmagában ez a képlet (5) elégséges lenne a kopás meghatározásához, ha Magyarorszá-

gon nem lenne szükség a téli útüzemeltetési tevékenységre. Vitathatatlan, hogy az útpá-

lya síkosságát, a közlekedők életének védelme érdekében, meg kell szüntetni. A kiszórt 

olvasztósó, a környezeten kívül, az utak és a hidak állapotát is károsan befolyásolja. A 

betonburkolatok sózás elleni védelmére akkor van szükség, ha a betonburkolat 6 hónap-

nál fiatalabb. A sózás miatt bekövetkező intenzív fagyhámlás vezetett az M7-es autópá-

lya betonburkolattal történő építésének leállításához. A betonburkolat fagyhámlással 

szembeni ellenállásának növelése [Liptay, 1973] kétféle módszerrel történhet: 

 mikrogolyókkal, 

 buborékképző szerekkel. 

 

A többletlevegő rendszerbe vitele azonban nemcsak előnyökkel, hanem hátránnyal is jár, 

mivel a szerkezet szilárdsága csökken [Balázs et al., 2008]. A fagyhámlás és a kopás kö-

zötti összefüggést csak úgy lehet leírni, ha az adott keverékreceptúrára [Ujhelyi et al., 

2006] a vizsgálatokat végrehajtották, és az arányokat megállapították [Gál, 2012]. A ha-
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zai téli útüzemeltetés során általánosan alkalmazott szórásmennyiség, szóráskép és szó-

rásintenzitás, valamint az M0-s autópálya építése során végzett laboratóriumi vizsgálatok 

eredményei alapján, a következő kérdésekre kerestem a választ: 

 az ÚME szerinti 56 fagyás-olvadási ciklus a valós (üzemi) körülményekkel mi-

lyen összefüggésben van, 

 az alkalmazott ciklusszám elegendő-e a teljes élettartam szimulálásához, 

 az alkalmazott só koncentrációja elegendő-e, az alkalmazott ciklusszámmal 

együtt, a gyorsított leromlás szimulálásához? 

 

Az első lépés annak tisztázása, hogy a laboratóriumi vizsgálat során alkalmazott n=56 

fagyás-olvadási ciklus és a tervezett 50 éves élettartam között milyen összefüggés van. 

Az MSZ CEN/TS 12390-9 számú szabvány szerinti, 3%-os NaCl oldatban végzett labo-

ratóriumi vizsgálat a valóságban, 194,4 g/m
2
-nyi

 
szórásmennyiség és állandó 

sókoncentráció mellett képzelhető el. 

Az átlagos koncentráció és a szórásintenzitás alapján – a jelenlegi átlagos téli útüzemelte-

tési gyakorlatot figyelembe véve – a következő gondolatmenet alapján lehet a laboratóri-

umi és a valós eredmény közötti összefüggést felírni. 

A 27. táblázat – 2012-es tényszámok alapján – az olvasztósó átlagos kijuttatási mennyi-

ségeit és intenzitását szemlélteti, megyei csoportosításban [Gáspár et al., 2013a]. A szá-

mítás ezen lépése során átlagos útüzemeltetést tételezek fel, azaz a rayonos, az őrjáratos 

és a „fehér” szakaszokat nem különböztetem meg. 

 

27. táblázat Különböző időjárási változatok által meghatározott, átlagos, éves olvasztósó-

szó- rási intenzitások megyénként [Saját szerkesztés] 

Megye 

 

Preventív 

sózás 

(10 g/m
2
) 

 

Elősózás, 

havazás 

előtt 

(20 g/m
2
) 

 

Extrém 

síkos 

pálya 

sózása 

(40 g/m
2
) 

5 cm hó-

esés után 

(2x20 g/m
2
) 

10-15 cm 

hóesés után 

(3x20 g/m
2
) 

20 cm hó 

vagy folya-

matos 

hóesés 

(4x20 g/m
2
) 

 Bács-Kiskun megye  8 18 3 15 9 5 

 Baranya megye  6 13 2 14 9 5 

 Békés megye  5 11 2 11 7 4 

 Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye  13 28 5 16 10 6 

 Csongrád megye  6 13 2 11 7 4 

 Fejér megye  8 18 3 14 9 5 

 Győr-Moson - Sopron 

megye  9 19 3 12 7 4 

 Hajdú-Bihar megye  5 12 2 14 9 5 
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27. táblázat (folytatás) Különböző időjárási változatok által meghatározott, átlagos, éves 

olvasztósó-szórási intenzitások megyénként [Saját szerkesztés] 

Megye 

 

Preventív 

sózás 

(10 g/m
2
) 

 

Elősózás, 

havazás 

előtt 

(20 g/m
2
) 

 

Extrém 

síkos 

pálya 

sózása 

(40 g/m
2
) 

5 cm hó-

esés után 

(2x20 g/m
2
) 

10-15 cm 

hóesés után 

(3x20   

g/m
2
) 

20 cm hó 

vagy folya-

matos 

hóesés 

(4x20 g/m
2
) 

 Heves megye  12 26 4 17 11 6 

 Jász-Nagykun-Szolnok 

megye  6 13 2 13 8 4 

 Komárom - Esztergom 

megye  11 24 4 14 9 5 

 Nógrád megye  14 29 5 22 13 9 

 Somogy megye  8 18 3 14 9 5 

 Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye  6 13 3 14 9 4 

 Tolna megye  5 11 2 18 11 6 

 Vas megye  8 17 3 13 8 4 

 Veszprém megye  10 21 4 16 10 5 

 Zala megye  5 12 2 19 12 7 

 

Az országos közúthálózat hosszúsága jelenleg 31.333 km [MK, 2016]. A 27. táblázat 

adataiból számítható, átlagos, évi, fajlagos sószórási mennyiség 2115 g/m
2
/év. A síkos és 

a havas napok átlagos száma közel azonos [Gáspár et al., 2016]: 

 síkos napok átlagos száma: 28 db, 

 havas napok átlagos száma: 29 db. 

Tehát a fagyási ciklusok száma évente átlagosan 57 nap, ami a laboratóriumban vizsgált 

XF4 kitéti osztály ciklusához igen közel eső érték. A sós víz a pályáról – az azon közle-

kedő gépjárművek és/vagy a pálya oldalesése miatt – távozik, ezért van szükség az ismé-

telt sózásra. A laboratóriumi vizsgálat során alkalmazott, 3%-os sóoldat 194,4 

g/m
2
/alkalom fajlagos só mennyiséget jelent, amelyet 3 alkalommal megismétlünk, va-

gyis az az ideális feltételezés elfogadható, hogy, az XF4 vizsgálat esetében, az adott kon-

centrációjú sóoldatban a burkolat-rendszer 56 cikluson keresztül áll. Ha a két (laboratóri-

um és fajlagos téli útüzemeltetés) értéket összevetjük, akkor az alábbi egyenlőséget írhat-

juk fel. 

A laboratóriumi vizsgálat során, elméletileg kiszórt sómennyiség (LS):  

                                        LS= 56*194,4g/m
2
 = 10.886,4 g/m

2
.
 
                                      (6) 

 

A téli útüzemeltetés során, a só koncentrációjának (fajlagos mennyiségének) is jelentősé-

ge van, hiszen a 10 g/m
2
-nyi

 
sómennyiség „hámlasztási képessége” nyilvánvalóan nem 
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egyezik meg a 40 g/m
2
-vel. Ezért az összes kiszórt mennyiséget, a koncentráció alapján, 

tovább cél-szerű differenciálni. Differenciálás nélkül, a következő eredményt kapnánk. A 

téli útüzemeltetés során átlagosan kijuttatott sómennyiség alapján, a laboratóriumi és a 

helyszíni vizsgálati eredmények alapján megállapítható időintervallum (T
L/H

): 

                                   T
L/H 

= 10.886 g/m
2 

/ 2115 g/m
2
 = 5,14 év.                                    (7) 

 

Ez azonban, ahogyan erről már korábban szó volt, csak elméletileg alkalmazható össze-

függés. A kloridionok behatolási mechanizmusa jól leírt folyamat [Balázs et al., 2009]. A 

folyamat ismerete azonban nem feltétlenül elég a gyakorlatban történő alkalmazáshoz 

[Müller, 2015; Luping et al., 2012]. Megítélésem szerint, nem is kell a kloridion behato-

lását modellezni, mivel a fenntartáshoz a laboratóriumi fagyhámlasztás és az utakon 

használt, jegesedést gátló keverék közötti arányra van szükség. Ha ismert ez az arány, 

akkor a folyamat szempontjából a „hogyan” kérdése irrelevánssá válik, mert a végered-

ményt tudjuk megbecsülni. A kérdés az, hogy az eltérő koncentrációjú téli útüzemeltetési 

tevékenységek, hogyan hozhatóak közös alapértékre. Az eltérő koncentráció hatása a 

bomlási időben jelentkezik, azaz célszerű az eltérő koncentrációkat valamilyen egyenér-

tékre hozni, hogy hámlasztó hatásukat könnyebben össze lehessen adni.  

A 28. táblázatban az „egyenérték-napok” értékei láthatóak, amelyekkel a téli útüzemelte-

tés hatását a laboratóriumi eredményekkel össze lehet vetni. 

 

28. táblázat Az 1 napnyi XF4 hatás napokban kifejezett értéke, a téli útüzemeltetési 

tevékeny-ség típusai függvényében [Saját szerkesztés] 

A téli útüzemel-

tetési tevékeny-

ség megnevezése 

Preventív 

sózás 

(10 g/m
2
) 

 

Elősózás, 

havazás 

előtt 

(20 g/m
2
) 

 

Extrém 

síkos pálya 

sózása 

(40 g/m
2
) 

 

5 cm hóesés 

után 

(2x20 g/m
2
) 

 

10-15 cm 

hóesés után 

(3x20 g/m
2
) 

 

20 cm hó vagy 

folyamatos 

hóesés 

(4x20 g/m
2
) 

Egyenérték-

napok száma 
19,44 9,72 4,86 4,86 3,24 2,43 

 

A téli útüzemben átlagosan kijuttatott sómennyiség figyelembevételével, a laboratóriumi 

és a helyszíni vizsgálati eredmények alapján, az egyenértéknapokkal módosított időinter-

vallum a következő: 

                                                   T
L/H 

* ∑(ki *Si ) /∑Ti = 40,5 év                                     (8) 

ahol 

          T
L/H 

: 5,14 ,  

          ki : koncentráció-módosító tényező, 
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          Si: útüzemi napok száma, 

          Ti : téli útüzemi napok száma, 

vagyis az XF4 vizsgálat során hámlasztott mennyiség – a hazai adatok alapján – a forga-

lom nélküli burkolaton megközelítően 40 év elteltével jelentkezne.  

A burkolatból kifúrt és a laboratóriumi minta felületének hámlasztásos eredményei kö-

zötti arány szintén a burkolat élettartamát befolyásoló módosító tényező: 

                                             F = LXF4 / F
M

XF4                                               (9) 

ahol 

           F: fagyhámlási módosító tényező (a laboratóriumi és a fúrt magminta XF4 vizsgá-

lati   értékének aránya), 

           LXF4 : a betonüzemben vett laboratóriumi minta fagyhámlasztási értéke (kg/m
2
), 

           F
M

XF4 : a burkolatból fúrt magminta felületén végzett fagyhámlasztásos vizsgálat 

eredménye (kg/m
2
). 

10.6 A laboratóriumi és a fúrt magmintából készített próbatestek koptatási ará-

nyának figyelembevétele 

 

A kopással szembeni ellenállás mértékének növelése már ismert megoldás [Tarun et al., 

1995]. A kész burkolatból készített és a laboratóriumi mintának a koptatási (A) arányát a 

fagyhámlás analógiájára lehet szintén vizsgálni: 

                                                       A = LA / F
M

A                                                 (10) 

ahol 

       A: koptatási módosító tényező (a laboratóriumi és a fúrt magminta vizsgálati értéké-

nek aránya), 

       LA : a betonüzemben vett laboratóriumi minta kopási vesztesége (kg/m
2
), 

       F
M

A: a burkolatból fúrt magminta felületén végzett koptatási vizsgálat eredménye 

(kg/m
2
). 

10.7 A betonburkolat érdesség-leromlását leíró egyenlet 

 

A fagyhámlás és a kopás két eltérő előjelű homokmélység változást okozó jelenség, ame-

lyek függenek a habarcsmátrix szilárdságtani tulajdonságaitól. Ezek közötti összefüggést 

csak úgy tudjuk felírni, vagy a szilárdságtani jellemzőt (M), vagy pedig a két közleke-
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désbiztonság szempontjából fontos jellemzőt a kopás (A) és a fagyhámlás (F) mátrixát 

veszem figyelembe. 

Az (AxF) módosító mátrix tényező egyenértékűsége az „M” szilárdsági módosító ténye-

zővel további kutatást igényel, ami túlmutat a disszertáció keretein. 

Összegezve a változását befolyásoló tényezőkkel, az alábbi, makro érdesség előrebecslő 

egyenletet lehet felírni: 

                   𝐸𝑥
𝑡 = 𝐸0 −

𝑒∗𝑃𝑡

(𝐴𝑥𝐹)
                                                           (11)   

ahol 

        Ex
t
: a makro érdesség a keresett időszakban (mm), 

        E0: a makro érdesség kezdeti értéke (mm), 

        e: ívsugár-módosító tényező, 

         P
t
: a betonburkolat felületét koptató, tervezett számú és jellemzőjű gépjárművek 

összes koptatási értéke az adott időszakig 

         A: kopás-módosító tényező, 

         F. fagyhámlás-módosító tényező, 

10.8 A fagyhámlás miatt bekövetkező homokmélység-növekedés figyelembevétele 

 

A homokmélység és a fagyhámlás közötti összefüggés a betonkeverék összetételétől is 

függ [Huschek et al., 2003]. A kőzetszemek szemeloszlása, az alkalmazott kőzettípussal 

együtt adja azt a kőzetmátrixot, amelyik a fagyhámlás során, a makro érdességet jellemző 

homok-mélységet meghatározza [Keleti et al., 2012]. A kőváz jelentőségét a következő 

két ábra szemlélteti.  

 

 

40. ábra Az egykor „fésűs” (bal oldal), ill. „mosott” felületképzésű (jobb oldal) 

technológiával készült, 7538. j. úti kísérleti szakaszok határa, 17 éves 

korukban [Saját felvétel] 
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A 40. ábra, a 7538. j. úton, a fésűs és a mosott felületképzésű, betonburkolatú szakaszok 

határán készült; ebből már nehéz a két eltérő burkolatérdesítési technika kiindulási álla-

potára következtetni. A kivitelezés óta eltelt idő alatt, a téli útüzemeltetés és az időköz-

ben drasztikusan csökkent forgalmi terhelés miatt, a burkolat felületének alakításában 

már a fagyhámlás dominál, ami a mosott textúrához kezd hasonlítani. 

A 41. ábra a nagynyomású újraérdesítés utáni betonfelület látható, az M0-s körgyűrű Déli 

szektorának egyik próbaszakaszán. A felületet, az elégtelen makro érdesség miatt, újra 

kellett érdesíteni. Az újraérdesítő technológia alkalmazásával, a későbbi hámlási fázis 

kialakítása volt a cél, hogy a pálya makro érdessége megfelelő mértékű legyen. A tech-

nológia lényege a kőzetszemek kiemelése a homok-cement habarcsmátrixból; a fagy-

hámlás során is ez a folyamat játszódik le, csak lassabb ütemben. 

 

41. ábra Újraérdesített betonburkolat felületének közeli képe [Saját felvétel] 

 

A (11) képletet tehát tovább célszerű bővíteni a hámlás okozta homokmélység növekedé-

sével. Ennek mértéke az idővel eltérő módon változhat (gyorsulhat, lassulhat, állandó 

értékkel változhat) [Bencze, 2013b], de célszerű, a laboratóriumi vizsgálatok eredménye 

alapján, a várható értékeket alkalmazni, vagyis a tervezett sózási mennyiséget – a koráb-

ban ismertetett módon – hámlásra átszámítani. A lehámlott mennyiségből homokmélysé-

get számolni csak akkor lehetséges, ha a kőváz textúrája ismert. Ezt a fúrt magmintákból 

készített próbatestek koptatásával lehet elérni. A koptatás során a kopó felszín magasság-

vesztését kell mérni, és a kőzet textúráját 5 fordulatonként feljegyezni. Ebből az informá-

cióból pedig a várható kiálló kőzetszemek területének nagysága már számolható (42. 

ábra), ami a hámló mennyiséggel összevetve – feltételezve a kőzet fagyállóságát – már 

egyszerű összefüggésként megadható. 
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42. ábra A kőzetszemek felületének maghatározásához végzett koptatási vizsgálat 

eredménye [Saját felvétel] 

 

A fagyhámlásból eredő homokmélység a következő egyenletből számítható: 

                                                         H
t
= ∑Si*G/ρszilárdbetonhabarcs                                  (12) 

ahol 

          H
t
: a homokmélység várható értéke a keresett időőpontban (mm), 

          S: felületarány tényező (kőzet/habarcs/hiány), 0,1 mm-es magasságlépcsőkben 

megadva, 

           G: a fagyhámlási vizsgálat során mért hámlott rész (kg/m
2
), 

           ρszilárdbetonhabarcs: a megszilárdult beton habarcs testsűrűsége (kg/m
3
). 

 

A 29. táblázat és a  

30. táblázat ilyen, hámlasztással kombinált, koptatási számítást mutat be. A vizsgálat 

során feltételezem azt, hogy a hámlás szintén homogén módon következik be, vagyis a 

habarcsmátrixban a vizsgálat során egyenszilárdságot tételezek fel. 

 

 

29. táblázat Felületi arányok, fagyhámlási vizsgálat előtti és utáni  próbatest-sorozat 

koptatási eredményei alapján [Saját szerkesztés] 

A minta vizsgálati ma-

gasságvesztése 

[mm] 

Kiinduló  Vizsgálat utáni 

felületarány [%] 

habarcs kőzet hiány habarcs kőzet hiány 

0 80 0 20 0 0 100 

0,1 80 0 20 0 0 100 

0,2 85 0 15 0 0 100 

0,3 90 0 10 0 0 80 

0,4 100 0 0 25 0 75 

0,5 75 25 0 50 25 25 

0,6 60 40 0 50 40 10 

0,7 60 40 0 60 40 0 
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30. táblázat Az egyes magasságlépcsőkben mérhető tömegek, a felületi arányok alapján 

[Saját szerkesztés] 
A minta vizsgála-

ti magasságvesz-

tése 

[mm] 

Kiindulási állapot Vizsgálat utáni 
Hámlási 

veszteség 

[g/m
2
] 

habarcs kőzet hiány habarcs kőzet hiány 

0 192 0 0 0 0 0 192 

0,1 192 0 0 0 0 0 192 

0,2 204 0 0 0 0 0 204 

0,3 216 0 0 0 0 0 216 

0,4 240 0 0 60 0 0 180 

0,5 180 60 0 120 60 0 60 

0,6 144 96 0 120 96 0 24 

 

Az 56 ciklus végén mért hámlási értékből, így könnyedén visszaszámolható, az adott idő-

pontban, a fagyhámlásból származó, várható homokmélység-növekedés, ezáltal a (11) 

képlet így módosítható: 

                                                    𝐸𝑥
𝑡 = 𝐸0 −

𝑒∗𝑃𝑡

(𝐴𝑥𝐹)
+ 𝐻𝑡                                          (13) 

ahol, 

       Ex
t
: makro érdesség a keresett időszakban (mm), 

       E0: a makro érdesség kezdeti értéke (mm), 

       e: ívsugár-módosító tényező, 

       P
t
: a betonburkolat felületét koptató, tervezett számú és jellemzőjű gépjárművek ösz-

szes koptatási értéke az adott időszakig, 

       A: kopás-módosító tényező, 

       F. fagyhámlás-módosító tényező, 

       H
t
: a homokmélység várható értéke a keresett időszakban (mm). 

10.9 4. tézis 

 

Laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján, a fésűs felületképzésű betonburkolat 

makro érdességét jellemző homokmélységének – a forgalmi terhelés és a várható téli 

útüzemeltetési beavatkozások függvényében való – időbeli változását leíró egyenletet 

dolgoztam ki, amely a következő:    𝑬𝒙
𝒕 = 𝑬𝟎 −

𝒆∗𝑷𝒕

(𝑨𝒙𝑭)
+𝑯𝒕. A makro érdesség várható 

értékét az áthaladt gépjárművek száma és jellemzőjük, a pálya geometriai viszonyai, és 

a burkolathoz felhasznált anyagjellemzők alapján meg lehet becsülni.  
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11 A fésűs felületképzéssel kialakított beton-járófelület tartós tex-

túrája és annak kialakítási technológiája 

 

11.1 Hipotézis 

 

A fésűs felületképzésű betonburkolat kezdeti textúrájának előállítására, illetve a makro 

érdesség helyreállítására alkalmazott horonymarást a gépjárművek csúszását modellező 

SRT-ingával optimálni lehet. 

11.2 A körpálya érdesítése 

 

A vecsési körforgalmú csomópontban végzett méréseket és a leromlások számítását a 

korábbi fejezetekben ismertettem.  

Az általánosan használt ”grooving”-módszer a körpályán nem valósítható meg, mivel – a 

körpálya és a célmarógép geometriai kialakítása miatt – a hornyok mérete és elhelyezke-

dése, nem lehet szimmetrikus. A körpályán történő mozgásból eredő kopások elemzése 

során, kezdtem azzal foglalkozni, hogy kis sugarú ívet hogyan lehetne a burkolat élettar-

tamának nagymértékű csökkenése nélkül, újraérdesíteni.  

 

43. ábra A horonymarások kialakításának előnyei és hátrányai, íves szakaszokon (egyedi 

marás és tömbvágás) [Saját szerkesztés] 



78 

A sugár irányú érdesítés csak egyedi vágással oldható meg, amely a kivitelezés idejét 

jelentősen növelné. A többelemes, központra irányuló, de húrként történő vágás viszont 

nagyobb precizitást igényel, és az íves szakaszok miatti vágási holttér megmunkálásának 

igénye a technológia megbízhatóságát veszélyezteti. Az egyes eljárások technológiai 

előnyeit és hátrányait a 43. ábra szemlélteti. A körpálya érdesítésének másik fontos prob-

lémája az oldalesési, a vízelvezetési és a fő igénybevételt jelentő irányviszonyok össz-

hangba hozása (44. ábra). A hornyok tönkremenetele egyértelműen szilárdságtani prob-

léma, amelyet a nem kellő szilárdságú betonkeverék és/vagy a nem megfelelő hornyolási 

technológia okozhat [Meljías-Santiago et al., 2014]. A kissugarú körívek esetében, ez 

fokozottan jelentkező probléma lenne. A hornyolások kialakítását részletesen elemeztem, 

hogy az élettartam alatt szükséges beavatkozásokat minimálni lehessen. 

 

 

44. ábra A körpályamozgások és a horonykialakítások optimálása [Saját szerkesztés] 

 

A hornyok – és ezáltal a javítandó, illetve a javított felületi jellemzők – meghatározására 

a geometriai módszer a legegyszerűbb megoldás. A geometriai jellemzők meghatározá-

sához, a jelenleg elérhető legpontosabb technológia a 3D-s szkenner alkalmazása [Benc-

ze, 2008]. A fúrt magmintán és az elkészült pályán végzett geometriai mérések (Hiba! A 

hivatkozási forrás nem található.) könnyen összefüggésbe hozhatóak [Bencze, 2010b; 

Schulz et al., 2013], ez azonban a csúszásellenállás jellemzésére önmagában nem elegen-

dő. A csúszásellenállást a csúszó felület és a csúszó tárgy jellemzői nagymértékben befo-

lyásolják, de az egyes gépjármű-kategóriák között közelítő arányokat azért fel lehet állí-

tani (lásd az 1. tézist). 
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11.3 A vizsgálathoz felhasznált eszközök és módszerek  

 

A hornyok geometriai vizsgálatát a csúszásellenállás jellemzésével összekötöttem abból 

a célból, hogy a hornyokat „fenntartóbarát” tulajdonsággal tudjam jellemezni. Az első 

vizsgálat maga a betonburkolat anyaga volt. Az M0-s autóút építése során szerzett ta-

pasztalataim alapján, megállapítható, hogy a betonburkolat homogenitása még fésűs felü-

letképzés esetében sem volt egyértelműen bizonyítható. A mosott felületképzéssel ké-

szült technológia esetén is a felületkialakítás pontos technológiai fegyelme döntő szere-

pet játszik a burkolat élettartama szempontjából (Hiba! A hivatkozási forrás nem talál-

ható.). 

 

 

45. ábra Az M0-s autópálya burkolatából kifúrt magminta kőzetszemeinek számolása 

[Saját szerkesztés] 

 

 A barázdák mélysége és kopása összetett kivitelezési mátrixként írható le, ahol az anyag 

és a kivitelezés a kialakított felület élettartamát meghatározza. Ebben a mátrixban jelleg-

zetes pontokat lehet definiálni (31. táblázat), amelyek jól mutatják a tervezés és a kivite-

lezés pontosságának szerepét, a közlekedők szempontjából.  

 

31. táblázat Jellegzetes pontok a kivitelezési mátrixban [Saját szerkesztés] 
 Mélyebb barázda Megfelelő barázda Alacsonyabb barázda 

Nagyobb szilárdság „abroncsevő”  polírozódó felület 

Megfelelő szilárdság  optimális  

Kisebb szilárdság gyorsan kopó   
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Az SRT-ingát (46. ábra) Nagy-Britanniában eredetileg a gyalogosok által használt felüle-

tek csúszásel-lenállásának mérésére fejlesztették ki, de idővel a gépjárművek által oko-

zott kőzetkopási ellenállás mértékének meghatározására is felhasználták [Giles et al., 

1964]. 

 

46. ábra Az SRT- inga felépítése [Forrás: MSZ EN 13036-4] 

 

1. F skála 2. Mérőskála 

3. Mutató 4. Függőleges beállító csavar 

5. Inga 6. Vízmérték 

7. Gumi csúszótest 8. vízszintbe állító csavar 

9. Próbatesttartó   

 

Az inga mechanikai felépítésében rejlő, a vizsgálati eredményt befolyásoló tényezőket 

[Lee et al., 2005] is figyelembe véve, az inga segítségével első lépésként olyan felületet 

kellett találnom, amelynek segítségével a vizsgálatok reprodukálhatósága a 95%-ot meg-

közelíti. Erre a célra az alábbi felületeket próbáltam ki: 

1. öntömörödő beton felülete, 

2. fésűs betonfelület, 

3. hengerelt betonfelület, 

4. ragasztott műanyag felület, 

5. ragasztott hurkapálca, 

6. üveglap, 

7. acéllap. 
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Az ingával végzett vizsgálatok értékelésénél, természetesen, a szabványban a hőmérsék-

letre és az értéktartományra vonatkozó előírásokat [MSZ EN 13036-4] is figyelembe 

vettem. A vizsgálatok elvégzését követően az egyes felületeken mért reprodukálhatósá-

gokra és az előállítási költségekre is tekintettel új megoldást kellett keresnem. A felületek 

variálhatósága és azonos minősége következtében jelentkező kihívásnak a korábban fel-

sorolt hétféle felület egyike sem felel meg. További felület-kialakításra alkalmas anyago-

kat kerestem, és így jutottam el a LEGO
®
 elemekhez, amelyeknek segítségével a kopott, 

a sima, a hámlott és a mart felületeket könnyebben, olcsóbban és hatékonyabban tudtam 

modellezni. Háromféle módon vizsgáltam a felületeket: száraz, éppen nedves és víz alatti 

állapotban. Az építőelemek felületi kialakítása és minősége lehetővé tette, hogy mikro 

érdességből adódó többlet-ellenállást minimáljam, és a vizsgálatnál csak a makro érdes-

ség pozitív hatásai domináljanak. Ugyanezt az eredményt értem el az üveglapok alkal-

mazása esetében is, de ott a hornyok távolsága és párhuzamossága költséghatékonyan 

nehezen kivitelezhető. A különböző felületi tulajdonságok jellemzésére választott 

LEGO
®
 elemeket a 47. ábra szemlélteti. 

 

47. ábra A vizsgálatban alkalmazott, három féle LEGO
®
 elem 

 

Az általam végzett előkészítő (alap) vizsgálati eredményeket összefoglaló 48. ábra is 

látszik, hogy a modellezéshez használt LEGO
®
 elemek SRT-értékei egyértelműen a mak-

ro érdességi jellemzők miatt változnak. 
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48. ábra A modellezett alapesetek SRT-értékei, a vizsgálati irány és a forgalom iránya 

által bezárt szög függvényében [Saját szerkesztés] 

 

A jelenlegi hornyolási technológiát, a LEGO
®
 elemek nyújtotta moduláris lehetőségek 

figyelembevételével, az alábbi kombinációval tudtam leginkább modellezni: 

 4 sima + 1 horony,  

 5 sima + 1 horony és a 

 6 sima + 1 horony. 

 A felsorolt változatokon kapott SRT-eredményeket a 49. ábra ismerteti.  

 

 

49. ábra Az általánosan alkalmazott horonykiosztás LEGO
®
  modellel vizsgált SRT-érté-

kei[Saját szerkesztés] 
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A modellkísérletek eredményei alapján (50. ábra), az alábbi megállapítások tehetők:  

 abban az esetben, ha a kopás polírozott felületet hoz létre, akkor az eddig alkal-

mazott technológia optimum közeli állapotot jelent, 

 abban az esetben, ha a makro érdesség kialakulásában, a kopás mellett, a fagy-

hámlás is szerepet játszik, a hornyolás sűrűsége csökkenthető, 

 a hornyok mélységét az addig tapasztalt kopásnak megfelelően kell a legközeleb-

bi beavatkozási ciklushoz beállítani, de a hornyok mélységének és a forgalom 

irányával bezárt szögének gördülő zajt keltő hatását is figyelembe kell venni,  

 a hornyok geometriai kialakítását lehet szilárdságtanilag is tervezni, de az eddig 

alkalmazott, 6x6 mm-es horonykialakítás, a gépjárművek dinamikus igénybevéte-

lével szemben, kellő szilárdsági tartalékkal rendelkezik, 

 a felületek kezdeti kialakítására alkalmazott fésűnek két eltérő hosszúságú szálat 

kell tartalmaznia, ahol a hosszabb szál 1 cm-rel nagyobb és a hosszú szálak 30 és 

50 mm közötti távolságra lehetnek egymástól. 

 

  SRT érték 

  felület Irányszög 

 A felület kiosztása száraz nedves 30/45/60/90° 

K/H 

                              

60 35 26/25/25/20                               

                              

K/M 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

90 30 25/25/25/20   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

50. ábra  2 példa az SRT-inga modelfelületek közül: kopott/hámlott (K/H) és a 

kopott/mart (K/M) [Saját szerkesztés] 

 

A további vizsgált kombinációk és lehetőségek, valamint a koptatási eredmények alap-

ján, az optimális irányszög és horonytávolság a következő intervallumokra korlátozható: 

 

0 - 30° és 30 - 40 mm. 

 

Természetesen, ahol az oldalesési viszonyok a nagyobb irányszögű hornyolást szüksé-

gessé teszik, ott azzal kell számolni, hogy az igénybevételek miatti kopás nagyobb lesz, 

és a zajkeltő hatás is megnövekszik [Bencze, 2014c].  
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11.4 5. tézis 

 

Laboratóriumi eredmények alapján, igazoltam, hogy a betonburkolatok fésűs felület-

képzési technológiájának – a fésű geometriai profiljának megfelelő beállításával és a 

forgalom irányához képest beállított szögű fésűzés alkalmazásával – az egész üzemi 

élettartamra optimált útpálya hozható létre. 
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12 A betonburkolatú utak üzemi gyártásellenőrzési és beépítési 

vizsgálataihoz használt próbatestek méreteinek optimálása 

 

12.1 Hipotézis 

A betonburkolatú utak üzemi gyártásellenőrzéséhez használt 150x150x600 mm-es oldal-

hosszúságú betongerendák [MSZ EN 12390-1] és a cementvizsgálatokhoz használt 

40x40x160 mm-es élű gerendák [MSZ EN 196-1] hajlítószilárdsága közötti összefüggés 

ismerete a kisebb, gazdaságosabb és ergonómiailag megfelelőbb gerendák alkalmazását 

tenné lehetővé.  

12.2 A vizsgálati eredmények értékelése 

12.2.1 A 2006 előtti értékelés 

 

Az EUROCODE és az Útügyi Műszaki Szabályozás előtti műszaki előírásokban megha-

tározott értékeket az MSZ-07 3212/3-81 számú szabvány 2.2.1 pontja (32. táblázat) tar-

talmazza. 

 

32. táblázat Az MSZ-07 3212/3-81 számú szabvány 2.2.1 pontjában meghatározott 

szilárdsági értékek [Saját szerkesztés] 

Burkolatcsoport 

Minősítési értékek friss be-

tonból készült, 28 napos 

150 mm-es átmérőjű és 150 mm-es 

magasságú, kifúrt magminták 60 

napos minősítési értéke 

200 mm-es 

élhosszúságú 

kocka 

150x150x700 

mm-es geren-

da 

nyomó- hasító- 

szilárdsági vizsgálatához 

[N/mm
2
] 

szilárdsági vizsgálathoz [N/mm
2
] 

IV 31 3,6 28 3 

III 25 3,2 24 2,6 

II 22 2,8 20 2,2 

I 19 2,4 18 1,7 

 

Az értékelést a következő összefüggés alapján végezték: 

                                                     Rk=β*(Rm-k*t*s)                                                  (12) 

 

ahol 
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       Rk – a vizsgálati eredmények jellemző értéke [N/mm
2
], 

       Rm – a vizsgálati eredmények számtani átlaga [N/mm
2
], 

        k – a szilárdság eloszlásának típusát figyelembe vevő vizsgálati eredmények átlagá-

tól függő tényező, k=0,54+0,1027√Rm, 

         t – a tételt jellemző betonszilárdság 5%-os alulmaradási valószínűségéhez tartozó 

jellemző értékének kiszámítására szolgáló Student-féle tényező,  

         n – a próbatestek száma (db), 

         β – frissbetonból készített próbatest esetében 1,0. 

12.2.2 A 2006 óta alkalmazott értékelés 

 

Az e-UT 06.03.31. számú útügyi műszaki előírás 6.2.2. alpontja szerinti megfelelőség-

értékelés összefüggése a következő: 

                                            ftm≥ftk+0,5 és ftmin≥ftk-0,5                                                   (13) 

ahol 

        ftk – a hajlító- vagy a hasító-húzószilárdság előírt jellemző értéke [N/mm
2
], 

        ftm – a vizsgálati eredmények középértéke [N/mm
2
], 

        ftmin – a vizsgálati eredmények legkisebb értéke [N/mm
2
]. 

12.3 A vizsgálathoz használt gerendák jellemzői  

 

A különböző gerendák közötti átszámításhoz a többlépcsős geometriai megoldást válasz-

tottam, vagyis a 150x150x600 mm-es (átlagos tömege 32 kg) méretű gerendából a 

40x40x160 mm-es (átlagos tömege 650 g) méretű kisgerendához több lépcsőben jutottam 

el. Az eljárás alapfelvetése szerint, ezáltal az is vizsgálható, melyek a különböző geomet-

riai méretű – akár a szabványostól eltérő – gerendák készítésekor a készítésben rejlő bi-

zonytalanságok (pl. szemnagyság vagy a gerenda minimális magassága). A vizsgálat 

során a 33. táblázatban bemutatott méretű próbatestek készültek. 

33. táblázat A vizsgálatsorozatban készített gerendák geometriai méretei [Saját 

szerkesztés] 
Gerenda jelölése Szélesség [mm] Magasság [mm] Hosszúság [mm] 

I 120 120 360 

II 50 150 600 

III 100 150 600 

IV 150 150 600 

V 100 100 600 

VI 40 40 160 
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A gerendák geometriai arányait összehasonlító 34. táblázatból kitűnik, hogy a IV. és a 

VI. gerendák geometriai aránya azonos. A jelenlegi európai műszaki szabályozás [MSZ 

EN 12390-1] szerint, a IV. és az V. gerendák használhatóak csak, míg a hazai [e-UT 

06.03.31] szerint csak a IV. gerenda.  

 

34. táblázat A vizsgálatsorozathoz készített gerendák geometriai arányai [Saját 

szerkesztés] 

Gerendák 

jele 

Arányok 

szélesség/ 

magasság 

szélesség/ 

hosszúság 

magasság/ 

hosszúság 
szélesség magasság hosszúság 

I 1 0,33 0,33 1,25 1,25 1,67 

II 0,33 0,08 0,25 3 1 1 

III 0,67 0,17 0,25 1,5 1 1 

IV 1 0,25 0,25 1 1 1 

V 1 0,17 0,17 1,5 1,5 1 

VI 1 0,25 0,25 3,75 3,75 3,75 

 

A vizsgálatokat 3 lépcsőben végeztem: 

1.  ugyanolyan keverékből készült 6 gerendatípus vizsgálati eredményeinek össze-

hasonlítása, 

2. az M0-s autópálya építésénél alkalmazott keverékből készült kis, „pályalemez” és 

„normál” gerendák vizsgálati eredményeinek összehasonlítása,  

3. eltérő finomrésszel (homok és bazaltpor) készült kis, „pályalemez” és „normál” 

gerendák vizsgálati eredményeinek összehasonlítása.  

 

Ezek a gerendatípusok (kis – VI.; pályalemez – II.; „normál” – IV.) azért kerültek előtér-

be, mert vizsgálatuk fizikailag egyszerűbb és könnyebben végrehajtható. A pályabeton 

kitéti osztályainak való megfelelőséget igazoló vizsgálatok – fagyhámlasztás, koptatás – 

elvégzése mellett, azt is vizsgáltam, hogy a kisgerendák elkészítésére, az eredmények 

megfelelő homogenitásának biztosítására, milyen technológiát érdemes alkalmazni. A 

kisebb gerendaméretek következtében, a szemnagyság miatti problémák – a szemek nem 

törnek, hanem kifordulnak, ami miatt a jellemző szilárdsági érték alacsonyabb lesz – sem 

jelentkeztek. A 51. ábra látható, hogy, kavicsbeton alkalmazása esetében, a keresztmet-

szet felét elfoglaló kavicsszem is elhasadt a hajlítás során, és nem fordult ki. A gerendák 

hajlításakor a legkeskenyebb „pályalemez”-t szimuláló minták esetében, a szemek ugya-

núgy elhasadtak, mint a „normál” gerendáknál. A törések utáni keresztmetszetek képét 

dokumentáltam (52. ábra), hogy a vonatkozó útügyi műszaki előírást a későbbiekben 
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módosítani lehessen. Az 50x150x600 mm-es méretű gerendára azért használom a „pálya-

lemez” kifejezést, mert annak geometriai arányai a hazai gyakorlatban alkalmazott 

betonpályalemez magasság/hosszúság arányaival megegyeznek. A kis gerendákat úgy 

állítottam elő, hogy a tömörítés során résrostát alkalmaztam, és ez által a 9 mm-esnél 

nagyobb szemek nem kerültek bele a sablonba [Bencze, 2015]. 

 

 

51. ábra Az 50x150x600 mm-es méretű gerendák hajlítás utáni törésképe [Saját felvétel] 

 

 

52. ábra A törési képek dokumentálásához előkészített 2 sorozat mintái [Saját felvétel] 

 

Az alkalmazott betonösszetételek az alábbiak voltak: 

1. vizsgálati lépcső C 35/45-XC0-24-F2 

 Adalékanyag:  1880 kg/m
3
 

 Víz:  170 kg/m
3
 

 Cement:  365 kg/m
3 

CEM II/B-S 42,5 N 

 Adalékszer:  1 % 
 
MC Rapid 607 
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2. vizsgálati lépcső CP 4/2,7-22-S1-XF4 

 Adalékanyag:  1841 kg/m
3
 

 Víz:  160 kg/m
3
 

 Cement:  380 kg/m
3 

CEM IIA-S 42,5 R 

 Adalékszer:  5,5 % FM 

  2,6 % LP 

 

3. vizsgálati lépcső CP 4/2,7-22-XF4 

 Adalékanyag:  1933 kg/m
3
 

 Víz:  168 kg/m
3
 

 Cement:  420 kg/m
3 

CEM II/B-S 42,5 N 

 Mikrokugel:  5% SIKA AIRSOLID. 

 

A 35. táblázatot a mért megszilárdult beton testsűrűségekről és a hajlító-húzószilárdsági 

eredményekről, a vizsgálatsorozat első része alapján állítottam össze. 

 

35. táblázat Az 1. vizsgálati sor (5 különböző keverés) testsűrűségi és hajlító-

húzószilárdsági eredményeinek összefoglalása [Saját szerkesztés] 

A gerenda jele 
Testsűrűség [kg/m

3
] Hajlító-húzószilárdság [N/mm

2
] 

átlag szórás átlag szórás 

I 2337 26 4,59 0,35 

II 2333 40 5,20 0,88 

III 2331 25 5,02 0,45 

IV 2320 23 4,59 0,38 

V 2329 30 4,82 0,47 

VI 2325 28 7,04 0,71 

 

A táblázatban szereplő értékek alapján állítható, hogy a legnagyobb térfogatú gerendatí-

pus (IV.) készítése a legpontosabb, és a szabványtól eltérő gerendák esetében, a „pálya-

lemez” (II.) szilárdsági értékeinek a szórása a legnagyobb – ami egyébként várható 

eredmény volt, hiszen, az eredeti szemnagyság alkalmazása mellett, az a hajlítás síkjában 

a leggyengébb geometriai jellemzővel rendelkezett. A kis gerenda (VI.) szilárdsági 

eredményeinek szórása a résrostálási technológiai folyamat következménye, amely a 2. 

és a 3. vizsgálati lépésben (36.táblázatés 37. táblázat) is megmaradt. A 3. vizsgálati lé-

pésben, az eltérő receptúrák miatt, természetesen, a hajlító-húzószilárdsági értékek és a 

testsűrűségek is különbözőek. 
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36.táblázat A 2. vizsgálati lépésnél az M0-s autóúton alkalmazott receptúrával készült 

próba-testek vizsgálati eredményei [Saját szerkesztés] 

A gerenda jele 
Testűrűség [kg/m

3
] 

Hajlító-

húzószilárdság 

[N/mm
2
] 

átlag szórás átlag szórás 

II. 2486 28 9,09 0,39 

IV 2452 42 8,57 0,65 

VI. 2514 16 11 0,50 
 

37. táblázat A 3. vizsgálati lépés eredményeinek összefoglalása [Saját szerkesztés] 

A gerenda jele 
Testűrűség 

[kg/m
3
] 

Hajlító-

húzószilárdság 

[N/mm
2
] 

átlag szórás átlag szórás 

II. 2381 50 7,02 0,45 

IV. 2394 16 6,25 0,28 

VI. 2461 30 8,48 0,70 
 

Az egyes vizsgálati lépések közötti hajlító-húzószilárdsági arányokat a 38. táblázat is-

merteti. 

 

38. táblázat A 3. vizsgálati lépcsőben mért hajlító-húzószilárdsági értékeknek a hazai 

gya-korlatban alkalmazott szabványos gerenda vizsgálatok eredményeihez 

viszonyított aránya [Saját szerkesztés] 

A gerendák jele 
A vizsgálati sorozat 

Átlag 
1. 2. 3. 

II. 1,13 1,19 1,12 1,15 

IV. 1 1 1 1,00 

VI. 1,54 1,48 1,36 1,46 
 

A 38. táblázatban kapott eredmények átlaga alapján visszaszámolt szilárdsági értékeket a 

39. táblázat szemlélteti. Látható, hogy az eredmények alapján, a visszaszámolt értékek a 

szabályozásban megadott és megengedett tartományba esnek. 

 

39. táblázat Az átlagos arányszámok alapján visszaszámolt szilárdsági értékek [N/mm
2
] 

[Saját szerkesztés] 

A gerendák jele 

A vizsgálati sorozat 

1. 2. 3. 

II 4,52 7,91 6,10 

IV 4,59 7,61 6,25 

VI 4,84 7,72 5,82 
 

12.4 6. tézis 

 

Laboratóriumi eredményekből meghatároztam a szabványtól eltérő (50x150x600 mm-

es és 40x40x160 mm-es) méretű és a hazai útügyi műszaki szabályozásban előírt 



91 

150x150x600 mm-es méretű gerendák hajlító-húzószilárdsági értékei közötti arányo-

kat, ami az előbbiek (kisgerendák) esetében 1,46-nak és az utóbbiak („pályalemez” 

gerendák) esetében pedig 1,15-nek adódott. 
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13 Új tudományos eredmények összefoglalása 

 

1. tézis 

 

Szakirodalmi adatok és saját vizsgálati eredmények alapján, meghatároztam a fésűs 

felületkialakítású betonburkolaton haladó egyes gépjárműosztályokba tartozó jármű-

veknek, a személygépkocsiéhoz viszonyított, koptatási arányait. A levezetett összefüggé-

sek alapján, a fésűs felületképzésű betonburkolaton, egy közepes tehergépjármű 20, 

egyes nehéz tehergépkocsi 23, pótkocsis tehergépkocsi 82, nyerges tehergépkocsi 81, 

egyes autóbusz 33 és a csuklós autóbusz 67 személygépkocsi áthaladásával egyenértékű 

kopást okoz. 

 

2. tézis 

 

Fésűs felületképzésű betonburkolat helyszíni vizsgálati eredményei és az áthaladt jár-

művek javasolt kopási aránya alapján, megállapítottam, hogy a burkolat kopási sebes-

sége 11,9 millió áthaladt egységjármű vagy 4,4 millió áthaladt egységtengely után, 7,5-

szer kisebb, mint a kezdeti időszakban. 

 

3. tézis 

 

Betonburkolatú, körforgalmú csomópontban mért eredmények alapján, a 12,75 m-es 

sugarú körpályán mozgó gépjárművek a fésűs felületképzésű betonburkolat makro 

érdességét jellemző homokmélységét – ugyanakkora forgalmi igénybevétel mellett – a 

kezdeti fázisban, átlagosan 2,5-szer gyorsabban csökkentik, mint a csatlakozó egyenes 

szakaszokon. 

 

4. tézis 

 

Laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján, a fésűs felületképzésű betonburkolat 

makro érdességét jellemző homokmélységének – a forgalmi terhelés és a várható téli 

útüzemeltetési beavatkozások függvényében való – időbeli változását leíró egyenletet 

dolgoztam ki, amely a következő:    𝐸𝑥
𝑡 = 𝐸0 −

𝑒∗𝑃𝑡

(𝐴𝑥𝐹)
+ 𝐻𝑡 . A makro érdesség várható 
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értékét az áthaladt gépjárművek száma és jellemzőjük, a pálya geometriai viszonyai, és 

a burkolathoz felhasznált anyagjellemzők alapján meg lehet becsülni.  

 

5. tézis 

 

Laboratóriumi eredmények alapján, igazoltam, hogy a betonburkolatok fésűs felület-

képzési technológiájának – a fésű geometriai profiljának megfelelő beállításával és a 

forgalom irányához képest beállított szögű fésűzés alkalmazásával – az egész üzemi 

élettartamra optimált útpálya hozható létre. 

 

6. tézis 

 

Laboratóriumi eredményekből meghatároztam a szabványtól eltérő (50x150x600 mm-

es és 40x40x160 mm-es) méretű és a hazai útügyi műszaki szabályozásban előírt 

150x150x600 mm-es méretű gerendák hajlító-húzószilárdsági értékei közötti arányo-

kat, ami az előbbiek (kisgerendák) esetében 1,46-nak és az utóbbiak („pályalemez” 

gerendák) esetében pedig 1,15-nek adódott. 
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14 Az elért eredmények használhatósága és további kutatási té-

mák a disszertáció eredményei alapján 

 

Az értekezésben kizárólag a fésűs felületképzésű betonburkolatok kopására, illetve mak-

ro érdességének változására koncentráltam. A javasolt járműosztály kopási arányok al-

kalmazásával differenciáltan lehet kezelni az egyes gépjárműveket, így lehetőség nyílik 

arra, hogy már tervezési fázisban megadhassák a fenntartási technológiai időciklusokat. 

A burkolat hornyolása, mint felújítási technológia, eddig nem került betonburkolaton 

alkalmazásra hazánkban. Az ismertetett mérési eredmények alapján nemcsak a hornyo-

lást, hanem már a felület frissbetonos korában történő kialakítását is pontosabban lehet 

tervezni és ellenőrizni, ezáltal a várható élettartamot növelni. A mosott felületképzésű 

burkolatok makro érdességi változása hasonló módon leírható folyamat, de a kőzet szi-

lárdságának, illetve a kőzet fajtájának hatása további kutatási irányt jelent, amellyel a 

betonpálya makro érdesség változási folyamatának leírását bővíteni lehet.  

A burkolatok hajlító-húzó szilárdságának vizsgálatát eddig hazánkban nem hasznosítot-

ták, csupán hasítási értéket írtak elő [e-UT 06.03.31]. A burkolatból készített kisméretű 

gerendák hajlító-húzó szilárdsági jellemzőinek megállapítása még szintén kutatásra váró 

terület.  

A mosott felületképzésű betonburkolat felületének kialakítása során létrejövő szintbeli 

hiányok pótlásának technológiai hiányosságai, illetve élettartam csökkentő tényezője 

szintén a megválaszolandó kérdések közé tartozik. 

A hengerelt betonburkolatok felületének kialakítása és élettartam vizsgálata szintén új 

kutatási terület. 
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a DDC Kft.-től Kovács Józsefnek a sok ötletet és rengeteg támogatást, 

Sulyok Tamásnak a hatékony eszmecseréket, 

az MCSZ és a Holcim Zrt. egykori vezetésének a körforgalom megvalósulásának támo-

gatását, 

Urbán Ferencnek az agilis úttörő munkát a betonburkolatok megvalósulásáért,  

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. valamennyi egykori vezetőinek és dolgozóinak, akik le-

hetővé tették a méréseket és támogatták a beton burkolatok megvalósulását, valamint 

Vértes Máriának, Fülöp Pálnak és Lukács Szabolcsnak a hasznos tanácsokat, 

a Magyar Betonburkolat Egyesület egykori alapítójának dr. Keleti Imrének, hogy újra 

kiállt a betonburkolatok mellett, 

Vörös Zoltánnak és Szántó Évának a rengeteg szakmai segítséget, 

a Sikától Asztalos Istvánnak, és az MC Bauchemie-től Pethő Csabának az adalékszere-

ket, 

Kiskovács Etelkának a publikálási lehetőségeket, 



96 

a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat, majd központ valamennyi egykori és jelen-

legi munkatársának, munkatársaimnak, a rengeteg mérésben és vizsgálatban nyújtott 

szakmai segítséget, 

 

 és családomnak a rengeteg ellopott időt, amit nem velük töltöttem. 

  



97 

16 Az értekezéshez használt Útügyi Műszaki Előírások és szabvá-

nyok  

 

e-UT 02.01.21. Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom 

nagyságának meghatározása 

e-UT 02.01.31. Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel 

e-UT 03.01.11. Közutak tervezése 

e-UT 03.03.11. Körforgalmak tervezése  

e-UT 06.03.13. Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 

e-UT 06.03.15. Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése” 

e-UT 06.03.31. Beton pályaburkolatok építése építési előírások, követelmények 

e-UT 06.03.35. Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű betonburkolatú me-

rev útpályaszerkezet építése 

 

MSZ EN 196-1:2005 Cementvizsgálati módszerek. 1. rész: A szilárdság meghatározása 

MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek 

MSZ EN 12390-1:2013 A megszilárdult beton vizsgálata. 1. rész: A próbatestek és sab-

lonok alak-, méret- és egyéb követelményei 

MSZ CEN/TS 12390-9:2007 A megszilárdult beton vizsgálata. 9. rész: Fagyállóság. Le-

hámlás 

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz 

MSZ EN 13036-1:2010 Utak és repülőterek felületi jellemzői. Vizsgálati módszerek. 1. 

rész: A burkolatfelület makroérdesség-mélységének mérése térfo-

gatmódszerrel 

MSZ EN 13036-4:2012 Utak és repülőterek felületi jellemzői Vizsgálati módszerek 4. 

rész: A felület csúszási ellenállásának mérési módszere: ingás vizs-

gálat 

MSZ EN 13877-1:2013 Betonburkolatok 1. rész Anyagok 

MSZ EN 13877-2:2013 Betonburkolatok 2. rész Betonburkolatok rendeltetésnek megfe-

lelő körülményei 

MSZ EN 13877-3:2005 Betonburkolatok 3. rész A betonburkolatokban használt teher-

átadó acélbetétek előírásai 
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MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelő-

ség, valamint az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 

MSZ 4798-1:2004 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és meg-

felelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magya-

rországon 

MSZ-07 3212/3-81: 1981 Beton pályaburkolatok 
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