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1 BEVEZETÉS 

 

Minden útpályaszerkezet-típus esetében, lehetőség van az építéstechnológia opti-

málására, amelynél a tervezett élettartam alatt, a forgalombiztonságot, minimális 

ráfordítással, biztosítani lehet. Az elmúlt évtizedben, a közúti teherszállítás mérté-

ke hazánkban is ugrásszerűen megnövekedett, az úthálózatot nagy mértékben ter-

helve. A gyorsforgalmi utak igénybevétele egyes szakaszokon már elérte azt az 

értéket, hogy a megfelelő kapacitás, a hazai útügyi szabályozásban megkövetelt 

kockázati szinten, csak 2x3 sávos autópályán biztosítható. A burkolat helyesen 

választott építési technológiája az egész élettartam alatt felmerült költségek alaku-

lásában nagy szerepet játszik, hiszen a forgalmi terhelés a burkolatleromlás sebes-

ségére és a fenntartási-felújítási költségekre jelentős hatást gyakorol. A betonbur-

kolat hosszú távon akkor bizonyul az aszfaltburkolatnál gazdaságosabbnak, ha az 

útszakaszt igénybe vevő tehergépjárművek száma magas [Keleti et al., 2012]. A 

betonburkolat felületkialakításának általánosan alkalmazott technológiája az elmúlt 

évtizedekben, az igénybevételek nagyságrendi növekedése következtében, megvál-

tozott. A felületképzési technológia mellett, a betonburkolatok szerkezeti kialakítá-

sa is folyamatosan fejlődött. Az értekezés – a korábbi hazai és külföldi kutatások 

eredményeit kiegészítve, illetve pontosítva – a fésűs felület-képzési technológiával 

előállított betonburkolat felületének élettartam alatti viselkedését vizsgálja. A kuta-

tás eredményei lehetőséget teremtenek arra, hogy a beruházó és a fenntartó  a meg-

valósult betonburkolatú útpálya várható állapotváltozásáról, illetve élettartamáról 

objektív információhoz jusson. 

 

2 MOTIVÁCIÓ ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-ben végzett munkám során az 

M0-s körgyűrű Keleti szektoránál, a II. ütem kivitelezésének minőségét felügyel-

tem, ahol a betonburkolat fésűs felületképzéssel készült. A következő, betonburko-

lathoz kapcsolódó, nagyobb volumenű kutatási projektem az első hazai betonbur-
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kolatú körforgalmi csomópont kivitelezésének felügyelete volt. E két projekt során 

szerzett tapasztalatokat folyamatosan publikáltam, és ezekből előadásokat tartot-

tam, hogy a megszerzett tudást a leendő és a gyakorló mérnököknek minél hama-

rabb átadhassam, segítve őket a felmerülő hasonló problémák gyorsabb és köny-

nyebb megoldásában, vagy, hogy a tárgyban újabb ötletekkel álljanak elő. A be-

tonburkolat tervezése és kivitelezése alapos munkát igényel, hiszen, az élettartam 

szempontjából, már a táblakiosztás is komoly kockázati tényező. A körforgalmú 

csomópont előkészítése során figyeltem fel arra, hogy a külföldi szakirodalom az 

íves szakaszok kopásának témájával nem foglalkozik eléggé részletesen. Az elmúlt 

időszakban többször volt alkalmam a kérdéskörben német, svájci és osztrák szak-

emberekkel 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 

pontosabban leírjam, és olyan felületmintázatot találjak, amely alkalmas arra, hogy 

az útfenntartó a betonfelület megfelelő csúszásellenállását, beavatkozás nélkül, 

tartósan biztosítani tudja. 

3 AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK 

3.1 Irodalomkutatás 

 

A kutatás első lépéseként áttekintettem, és elemeztem a betonburkolatok építésé-

nek, a felületképzési technológiáknak és a betonburkolat kopásállóságának a hazai 

és a külföldi szakirodalmát. 

 

3.2 A betonburkolatok felületi leromlásának kutatási módszerei 

 

A betonburkolatok felületi leromlását az Országos Közúti Adatbankban (OKA 

2000-ben) található információk, a KTI adatai és saját kiegészítő méréseim alapján 

jellemeztem. Az egységjármű-áthaladásra vonatkozó leromlási érték alkalmazásá-

val olyan univerzális mérőszámot kívántam kialakítani, amelynek segítségével, a 
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tervezett forgalom nagysága alapján, a pálya várható élettartamát előre lehet be-

csülni. A leghosszabb adatsor a 7538. út 3 db betonburkolatú kísérleti szakaszáról 

állt rendelkezésemre, ezért a referencia értékek kiszámításához ezt választottam ki. 

A vecsési, betonburkolatú, körforgalmú csomópontban felvett adatsorok alapján, 

sikerült az autóbuszok érdesség-lerontási fajlagos értékét is meghatároznom. A 

közúthálózaton általában egyenes szakaszok találhatóak, viszonylag nagysugarú 

ívekkel. A körforgalmú csomópont geometriai kialakítása aszfaltburkolatoknál a 

pályaszerkezet gyorsabb deformálódásából származó tönkremenetelét (kerék-

nyomvályú képződését) váltja ki, míg betonburkolatok esetében, a döntő tényező a 

felület kopása. A körfogalomban a leromlások közötti arányok megállapítására 

mind az egyenes, mind pedig a különböző sugarú íves szakaszokon burkolatkopási 

idősorokat állítottam elő. 

3.3 A felületkialakítások kutatási módszerei 

 

A betonburkolat fésűs felület-kialakítása az útkezelő számára, a szakasz teljes 

élettartama alatt, komoly pénzügyi kockázatot jelent. A várható élettartam szem-

pontjából, nemcsak az áthaladt járművek számának és összetételének, hanem az 

útpálya ”0” állapotának és az alkalmazott útbeton-típus tulajdonságainak is fontos 

szerepe van. A kopás sebességének meghatározásakor a járófelület térbeli elrende-

ződése (textúrája) és a forgalom irányvektora is döntő tényező. A textúra-

változatok kutatása során, olyan megoldást kerestem, amelyik nagyszámú variáció-

ra és az azokon való, minőségbeli változások nélküli mérésre lehetőséget teremt. A 

fával, acéllal, betonnal és üveglapokkal végzett, sikertelen kísérleteim után, járófe-

lületi rendszer különböző leromlási fázisokban való modellezésére a műanyag 

LEGO
®

-t a választottam. 
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4 TÉZISEK 

4.1 1. Tézis  

Szakirodalmi adatok és saját vizsgálati eredmények alapján, meghatároztam a 

fésűs felületkialakítású betonburkolaton haladó egyes gépjárműosztályokba 

tartozó járműveknek, a személygépkocsiéhoz viszonyított, koptatási arányait. A 

levezetett összefüggések 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 sze-

mélygépkocsi áthaladásával egyenértékű kopást okoz. 

 

A feltételezésem az volt, hogy a gépjárművek haladása során keltett koptató hatást 

lehetséges valamilyen egységjellemzőre visszavezetni, amelynek segítségével a 

fésűs felületkialakítású betonburkolat kopását, a várható forgalom összetétele és 

nagysága alapján, előre lehet becsülni. A vizsgálati eredményeket összefoglaló 

táblázat (1/1. táblázat) ismerteti az eredményeket. 

 
1/1.táblázat Az egyes gépjárműosztályok burkolatkoptató hatása 

Gépjárműosztály 

Össz-

nyomás 

[N/mm2] 

Terhelési 

arány 

Te 

Koptatási 

arány 

TKo 

Shore 

arány 

Sh 

Összegzett 

kopási 

mutató 

(Te*TK0)
Sh 

Személygépkocsi 0,256 1,00 1,00 1,00 1 

Közepes tehergépkocsi 1,111 4,33 1,73 1,61 20 

Egyes 

tehergépkocsi 

1,215 4,74 1,73 1,61 23 

Pótkocsis 2,119 8,27 2,38 1,61 82 

Nyerges 2,113 8,24 2,37 1,61 81 

Egyes 
autóbusz 

1,356 5,29 2,01 1,61 33 

Csuklós 1,950 7,61 2,25 1,61 67 

 

Saját publikációk a témában: [10], [14].  
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4.2 2. Tézis 

Fésűs felületképzésű betonburkolat helyszíni vizsgálati eredményei és az áthaladt 

járművek javasolt kopási aránya alapján, megállapítottam, hogy a burkolat ko-

pási sebessége 11,9 millió áthaladt egységjármű vagy 4,4 millió áthaladt egység-

tengely után, 7,5-szer kisebb, mint a kezdeti időszakban. 

 

A fésűs felület kopási mechanizmusa már régóta ismert [Liptay, 1973], de a konk-

rét értékeket Hiba! A hivatkozási forrás nem található.még nem határozták meg 

[Wenzl, 2008], illetve a jellemző tendenciákat, a laboratóriumi vizsgálatokon kí-

vül, eddig nem számszerűsítették [Castro et al., 2012]. Ebben a tézisben – a 7538. 

út betonburkolatának felületén a homokmélység változási eredmények és a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. által közzétett forgalmi adatok [Kozut, 1999-2016] alapján – 

három olyan fázist határoztam meg (l. a 2/1. ábrát), amelyekben a kopási mérték 

jól elkülöníthető. A fázisok közötti arány számszerűsítése lehetővé teszi, hogy a 

kezdeti kopási sebesség alapján, a burkolat kopásának mértékét, adott forgalom-

nagyság és összetétel mellett, megbízhatóan előre lehessen becsülni. 

 
2/1. ábra Elméleti összefüggés a kiinduló homokmélység-érték és annak leromlása között  

 

Saját publikációk a témában:[1],[2],[6],[10]. 
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4.3 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. 

 

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 vecsési betonburkolatú körforgalmon az egyenes és az íves szakaszo-

kon mért homokmélység változások alapján sikerült meghatároznom az adott suga-

rú ívhez tartozó arányt, amivel az egyenes vonalú egyenletes mozgáshoz képest 

bekövetkező többlet igénybevételt jellemezni lehet. A görbe meghatározásához 2 

pont állt rendelkezésre: az egyenes szakaszról, ami az R=  m, és az ívsugárban 

mért konkrét érték. A 3. pont, ahol R=0m további vizsgálatokat igényel, mert ott az 

ún. 3. anyag elmélet fokozottabban érvényesül.   

 
3/1. ábra Az ívsugár és a homokmélység leromlásának mértéke közötti összefüggés 

 

Saját publikációk a témában:[3],[4],[5]. 
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4.4 4. Tézis  

Laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján, a fésűs felületképzésű betonbur-

kolat 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 alap-

ján meg lehet becsülni. 

 

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 gépjármű-

vek összes koptatási értéke az adott időszakig, 

       A: kopás-módosító tényező, 

       F. fagyhámlás-módosító tényező, 

       H
t
: a homokmélység várható értéke a keresett időszakban (mm). 

 

Saját publikációk a témában:[7],[10],[13]. 

 

4.5 5. Tézis  

Laboratóriumi eredmények alapján, igazoltam, hogy a betonburkolatok fésűs 

felületképzési technológiájának – a fésű geometriai profiljának megfelelő beállí-

tásával és a forgalom irányához képest beállított szögű fésűzés alkalmazásával – 

az egész üzemi élettartamra optimált útpálya hozható létre. 

 

A betonburkolatok kivitelezése és ellenőrzése során szerzett tapasztalataim alapján 

feltételeztem, hogy a fésűs felületképzésű betonburkolat kezdeti textúrájának előál-

lítására, illetve a makro érdesség helyreállítására alkalmazott horonymarást a gép-

járművek csúszását modellező SRT-ingával optimálni lehet. 
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A kutatás során megvizsgált kombinációk és lehetőségek, valamint a koptatási 

eredmények alapján az optimális irányszög és horonytávolság a következő inter-

vallumokra korlátozható: 

 

0 - 30° és 30 - 40 mm. 

 

Saját publikációk a témában: [8],[9],[12]. 

 

4.6 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 kö-

zötti arányokat, ami az előbbiek (kisgerendák) esetében 1,46-nak és az utóbbiak 

(„pályalemez” gerendák) esetében pedig 1,15-nek adódott. 

 

A különböző gerendák vizsgálatával kapott eredmények közötti átszámításhoz, a 

többlépcsős geometriai megoldást választottam, vagyis a 150x150x600 mm-es 

gerendából a 40x40x160 mm-es 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 bizonytalanságok (pl. adalékanyag-szemnagyság vagy a gerenda minimális 

magassága). A vizsgálatsorozatokhoz használt gerendák geometriai méreteit a 6/1. 

táblázat ismerteti. 

6/1. táblázat A vizsgálatsorozatban készített gerendák geometriai méretei 

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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Az egyes vizsgálati lépések közötti hajlító-húzószilárdsági arányokat a 6/2. táblázat 

ismerteti. 
 

6/2. táblázat A három vizsgálati lépcsőben mért hajlító-húzó szilárdsági értékeknek a szabványos 

gerenda vizsgálatakor kapottakhoz viszonyított aránya  

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 

Saját publikáció a témában:[11] 

 

 

5 ÖSSZEGZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK  

A tranzitforgalom által igénybe vett gyorsforgalmi úthálózati elemek jelentős része 

világszerte, így hazánkban is, betonburkolattal készül. A betonburkolatok felületé-

nek kialakítása – egyebek mellett – a teljes élettartam alatti költségek számításakor, 

fontos szempont. Az M0-s körgyűrű 2004 és 2010 között megépült szakaszai az 

ún. fésűs felületkialakítási technológiával készültek. A burkolatfelület textúrájának 

változását és várható élettartamát két, egymástól független tényező befolyásolja: a 

kopás és a fagyhámlás. A kopás hatására a pályaszerkezet felső rétege fokozatosan 

elveszíti makro érdességét, vagyis az útpálya egyre zajosabbá és csúszósabbá válik. 

A kopás mellett azonban megjelenik a téli útüzemeltetési tevékenység hatására, a 

fagyhámlás is. A havas-jeges felületen való csúszás megelőzésére kiszórt olvasztó-

só hatására bekövetkező fagyhámlás viszont növeli a pálya makro érdességet. A 

betonburkolat anyagának szilárdsági jellemzői a kopással és a fagyhámlással 

szembeni ellenállást meghatározzák. E két jellemző egymással ellentétes hatása – 

eredőként – biztosíthatja a burkolatfelület kellő makro érdességét, akár a teljes 

üzemi élettartam alatt. A burkolat kopásának mértéke elsősorban a gépjárműforga-

lom összetételétől és sűrűségétől függ. A hazai szabályozásban alkalmazott egy-

ségjármű és egységtengely jellemzőkkel az egyes gépjárműosztályokra nem lehet 

pontosan leírni azok burkolatot koptató értékeit, ezért az értekezés első téziseként 
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az egységkoptatási tényezőkre ajánlást fogalmaztam meg. A gépjárművek által 

okozott kopást a gépjármű mozgásiránya is befolyásolja. Az egyenes vonalú, 

egyenletes mozgás általi koptatás (2. tézis) eltér az íves mozgásban okozott kopta-

tástól (3. tézis). A koptatás és a fagyhámlás együttes hatása, azaz a betonburkolat-

felület makro érdességének alakulása előre becsülhető, ha a helyszíni és a laborató-

riumi koptatási és fagyhámlási eredmények, valamint a tervezett forgalom jellem-

zői ismertek (4. tézis). Amennyiben a kopás mértéke a fagyhámlásénál jelentősebb, 

akkor a betonburkolat homokmélysége egy idő után olyan mértékben csökken, 

hogy azt érdesíteni kell. A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott horonymarási 

metodikát a hazai gyakorlat a helyi viszonyokat tükröző szabályozás készítése 

nélkül vette át. Az SRT-inga alkalmazásával, a horonytávolságot és a hornyolásnak 

a forgalommal bezárt irányszögét optimáltam (5. tézis). A betonburkolat szilárdsá-

gi 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 szi-

lárdsági osztályokra, a jelenleg alkalmazott, szabványos, 150x150x600 mm-es 

méretű gerendák és a cementvizsgálathoz szabványosított, 40x40x160 mm-es mé-

retű gerendák között szilárdsági összefüggést határoztam meg. 
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