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6. fejezet - A mezőgazdasági utak 
pályaszerkezete 

1. 6.1 Bevezetés 

Az útépítés költségeinek jelentős részét a pályaszerkezet építési költsége határozza meg, ezért annak tervezése 

és építése komoly, átgondolt munkát igényel a tervezőtől. Ehhez ismerni kell a hajlékony pályaszerkezetek 

felépítését, a rétegek szerepét. A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének tervezésekor egy összefüggő műszaki, 

közgazdasági problémát kell megoldani. Ehhez ismerni kell a pályaszerkezet leromlási folyamatát, amelyet az 

AASHO nagyminta kísérlet jól modellez. Ennek eredményeit felhasználva a pályaszerkezet méretezhető és 

egyedi pályaszerkezetek tervezhetők. A tervezés másik vonulata a típus pályaszerkezetek felhasználása, amely 

alapján gyors tervezés valósítható meg. A pályaszerkezet rétegei különféle anyagokból épülhetnek fel, amely 

műszakilag azonos értékű rétegrendet alakíthat ki. A mezőgazdasági utak építéséhez felhasználható 

legfontosabb anyagokat is bemutatjuk. 

A modul ismerteti: 

• A követelményeket a pályaszerkezettel szemben, 

• a pályaszerkezetek felépítését, 

• a pályaszerkezet tervezés műszaki közgazdasági problémáit, 

• az egyedi pályaszerkezet tervezést, 

• a méretezést az AASHO szerint, 

• az egyenérték-vastagság fogalmát, 

• az egységtengely-áthaladás fogalmát, 

• a tervezési forgalom értelmezését, 

• a mértékadó talajteherbírást, 

• a tervezett egyenérték-vastagságot, 

• a védőréteg szerepét és tervezését, 

• a pályaszerkezet felépítésének elvét, 

• pályaszerkezet tervezését típus pályaszerkezetek alapján, 

• a mezőgazdasági utak pályaszerkezetének anyagait, 

• a stabilizációkat, 

• a makadám rendszerű pályaszerkezeteket, 

• az aszfaltmakadám pályaszerkezeteket, 

• a meleg aszfaltokat. 

2. 6.2 HAJLÉKONY PÁLYASZERKEZETEK 
TERVEZÉSE MEZŐGAZDASÁGI UTAKON 

A pályaszerkezetek használhatósága idejét (a pályaszerkezet élettartamát) a pályaszerkezet és a földmű 

teherbírása valamint a rajta áthaladó forgalomnak a viszonya határozza meg. A pályaszerkezet tervezésekor az a 
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feladatunk, hogy olyan teherbírású és felépítésű pályaszerkezetet hozzunk létre, amely az út élettartama alatt 

áthaladó forgalom elviselésére alkalmas, műszaki és közgazdasági értelemben egyaránt elfogadható nagyságú 

útfenntartás mellett. Az út használata közben leromló pályaszerkezet teherbírása fokozatosan csökken, majd elér 

egy olyan állapotot, amikor biztonságosan a további forgalom elviselésére alkalmatlanná válik. Ilyenkor a 

pályaszerkezetet meg kell erősíteni úgy, hogy a lecsökkent teherbírású régi pályaszerkezet megmaradt 

teherbírását még figyelembe vesszük. A pályaszerkezetek megerősítésének tervezett időpontját már a tervezés 

időpontjában fel kell mérni. 

2.1. 6.2.1 Követelmények a pályaszerkezettel szemben, a 
pályaszerkezet felépítése 

A mezőgazdasági termények gazdaságos szállítása, az üzemirányítás hatékonysága megkívánja, hogy a 

mezőgazdasági utak forgalma: 

• biztonságos, 

• gyors, 

• gazdaságos, 

• kényelmes 

legyen. 

A pályaszerkezetnek ezért olyannak kell lenni, amelynek felülete: 

• egyenletes, 

• kellően érdes, 

• ellenáll a forgalom és az időjárás károsító hatásainak, valamint 

• ezeket a tulajdonságokat az élettartama alatt megőrzi. 

A forgalom a járművek abroncsain keresztül adja át a terhelését. Ennek hatására függőleges (nyomó, ütő, rázó, 

hajlító, szívó) igénybevételek és vízszintes hatásokból (fékezésből, gyorsításból, koptatásból) származó, 

általában nyíró igénybevételek keletkeznek. Ezeket az igénybevételeket a pályaszerkezetnek a földművön el kell 

osztani azért, hogy a viszonylag kis teherbírású földműnek – ezzel együtt magának a pályaszerkezetnek – a 

káros alakváltozásait megakadályozza. A pályaszerkezetnek ezért mindenekelőtt kellő teherbírással kell 

rendelkezni. 

A forgalom hatása mellett nem hanyagolhatók el az időjárásból (fagy, hőség, csapadék) származó 

igénybevételek sem. Ezeket ugyancsak károsodás nélkül kell a pályaszerkezetnek elviselni, amit a 

pályaszerkezet szakszerű kialakításával, felépítésével érhetünk el. 

A változatos igénybevételnek kitett pályaszerkezet a vele szemben támasztott követelményeknek akkor tud 

megfelelni, ha kialakítása korszerű alapelvek szerint történik: 

• a pályaszerkezet felépítése és anyaga megfelel a várható igénybevételeknek, 

• a pályaszerkezet felépítéséhez felhasznált anyagok minősége arányos az igénybevételekkel. 

Ilyen pályaszerkezetek a többrétegű pályaszerkezetek, amelyeknek két csoportját különítjük el, alapvető 

tulajdonságaik alapján: 

• hajlékony útpályaszerkezetek, 

• merev pályaszerkezetek. 

Hajlékony útpályaszerkezetek azok, amelyeknél a kerékterhelés alatt 1,0–2,0 mm-es rugalmas alakváltozás 

(behajlás) alakul ki, kisebb teherelosztó képességük miatt (pl.: aszfalt pályaszerkezetek). 
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Merev pályaszerkezetek azok, amelyek nagyobb merevségük miatt jobb teherelosztó képességgel rendelkeznek 

és ezért a kerékterhelés alatt kisebb (0,1 mm nagyságú) behajlások keletkeznek (pl.: beton pályaszerkezetek). 

Az mezőgazdasági útépítésben használt un. félmerev pályaszerkezeteket a hajlékony pályaszerkezetek közé 

soroljuk, mert tapasztalataink szerint a stabilizációs alapok és a rájuk épített aszfalt, vagy aszfaltmakadám 

burkolatok tulajdonságaiban jól megközelítik a hajlékony pályaszerkezet tulajdonságait. Az erre kidolgozott 

elméletek kiforrottak és amennyiben a tervezéskor a különbségeket számításba vesszük, akkor a mezőgazdasági 

utak szempontjából gyakorlatilag nem fogunk hibás eredményre, következtetésre jutni. 

A merev pályaszerkezetek jelentősége a külterületi mezőgazdasági utakon alárendelt. Beton 

pályaszerkezeteketből készülnek a telepi belső utak és a térburkolatok, de ezek létesítése nem része 

tárgyunknak. A következőkben részletesen a hajlékony útpályaszerkezetekkel foglalkozunk. 

A többrétegű hajlékony pályaszerkezet részei: 

• a burkolat, 

• a burkolatalap, 

• a védőréteg. 

A pályaszerkezetnek nem része a földmű felületén elhelyezkedő javított talajréteg (6-1. ábra). 

 
6-1. ábra Hajlékony útpályaszerkezetek felépítése 

A burkolat a pályaszerkezet legfelső része. A forgalom ennek felületén halad, az időjárással közvetlen 

kapcsolatban áll. A forgalom szempontjából a burkolat felületi tulajdonságai lesznek a mértékadók 

(egyenletesség, érdesség, vízelvezető képesség stb.). A pályaszerkezet időjárásnak legjobban kitett részeként el 

kell viselnie azokat az igénybevételeket is, amelyeket a fagy, a csapadék és a hőmérséklet okoz. Nagyobb 

forgalmú utakon két rétegből épül fel. A kopóréteg helyezkedik el felül, amelyet egy durvább, a vízszintes 

erőhatásokat felvevő kötőréteg támaszt alá és köt az alaphoz. 

Az alap vagy burkolatalap általában szintén többrétegű szerkezet, amely alátámasztja a burkolatot és biztosítja 

annak teherbírását. Jó teherelosztó képessége miatt a földműre jutó terheléseket erősen lecsökkenti. Az alapot 

funkcionálisan további részekre osztjuk. Ezek: 

• az alap felsőrétege, 

• az alap alsó rétege, 

• a legalsó alapréteg, vagy védőréteg. 

Ezek a rétegek nagy forgalmi terhelésnél önmaguk is további rétegekből állhatnak. Az alap felső rétegének 

feladata, hogy nagy stabilitása és szilárdsága mellett a hajlítási húzásokat felvegye, valamint a víz elleni 

szigetelést is biztosítsa. Az alap alsó rétege tovább csökkenti a földműre jutó terheket. A fokozatosan csökkenő 
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igénybevételek miatt itt már megfelelnek az olcsóbb anyagok felhasználásával készített, kisebb szilárdságú és 

stabilitású anyagból kialakított rétegek is. 

Az alsó alapréteg alatt helyezkedik el a legalsó alapréteg, amely a védőréteg szerepét is betöltheti. Ezt a réteget 

elnedvesedésre, vagy olvadási kárra érzékeny földművön kell építeni, legtöbbször homokos kavicsból. A 

pályaszerkezet részeként – legalsó alapként – akkor vehető figyelembe, ha vastagságát méretezéssel határozzuk 

meg, teherbírása a pályaszerkezet teherbírásába beszámít, egyébként javított talajrétegként a földmű felső 

rétegének tekintjük. 

A földmű a teljes pályaszerkezetet alátámasztó, bevágásban, vagy töltésben lévő tömörített talaj. A földmű 

megfelelő teherbírását biztosítani kell azért, hogy a pályaszerkezet és a rajta áthaladó forgalom terheit el tudja 

viselni. Ezt csak optimális tömörítési víztartalmon végzett tömörítéssel lehet elérni. A földmű felületén 

esetenként kialakított javított talajréteget is ide kell sorolni. 

A javított talajréteg a földmű felső része, amely nem tartozik a pályaszerkezethez. Ez lehet a pályaszerkezet 

teherbírásába be nem számított védőréteg, vagy az építés közben elnedvesedett földmű kellő teherbírását 

biztosító talajréteg. A pályaszerkezet méretezésekor ennek a rétegnek a felületén kialakuló teherbírást tekintjük 

a földmű mértékadó teherbírásának. 

A mezőgazdasági utak forgalmából származó igénybevételek nem teszik szükségessé a klasszikus felépítésű 

hajlékony pályaszerkezet teljes rétegsorának megépítését. A mezőgazdasági utak pályaszerkezetéből ezért 

elhagyhatók azok a rétegek, amelyeknek nincs lényeges szerepe, de meg kell tartani azokat, amelyek műszaki, 

vagy egyéb szempontok miatt fontosak a pályaszerkezet stabilitásának és teherbírásának kialakításában. Ennek 

figyelembevételével elhagyható a kötőréteg és az egyik alapréteg. Nem hagyható el a védőréteg, amelyet legalsó 

alapként célszerű figyelembe venni. 

A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének felépítése: 

• kopóréteg, 

• alapréteg, 

• legalsó alapréteg, vagy védőréteg. 

A pályaszerkezet felépítésének ilyen egyszerűsítése azért fontos a kis forgalmú mezőgazdasági utakon, mert a 

rajtuk áthaladó forgalom megengedi a törekvést egy „technikai minimum” megvalósítására. Bizonyos 

helyzetekben ezért sokszor elég egyetlen olyan réteget alkalmazni, amely az alappal és a burkolattal szemben 

támasztott követelményeket egyaránt kielégíti (pl. mechanikai stabilizáció). 

A pályaszerkezet vastagságát méretezéssel állapítjuk meg. A szükséges vastagság ismeretében megtervezzük a 

pályaszerkezet felépítését, amikor az egyes rétegek geometriai vastagságát határozzuk meg a kiválasztott 

anyagok mechanikai és építéstechnikai tulajdonságai alapján. 

2.2. 6.2.2 A pályaszerkezet tervezés műszaki, közgazdasági 
problémái 

Az utak pályaszerkezetének – a korábbiakban tárgyaltak szerint - ellen kell állni a forgalom és az időjárás 

rongáló hatásának, egyben ki kell elégíteni a forgalom által keltett igényeket is. 

A gépjárműforgalom igényei a pályaszerkezettel szemben a közutakon és a mezőgazdasági utakon lényegében 

hasonlóak. 

A közúti közlekedésben elsőrendű cél, hogy adott körülmények között a forgalmat biztonságosan és 

gazdaságosan tudjuk fenntartani. Arra kell ezért törekedni, hogy a forgalom egy bizonyos – a gazdaságosság 

szempontjából minimálisnak tekinthető – sebességnél gyorsabb legyen, összhangban a vízszintes és magassági 

vonalvezetés adta lehetőségekkel, valamint hogy ez a sebesség se a járművet, se a vezetőt ne vegye a 

szükségesnél jobban igénybe. A mezőgazdasági termények gazdaságos szállítása részben a forgalom 

gazdaságossága is, tehát az mezőgazdasági utaktól is elvárhatjuk, hogy rajtuk a forgalom biztonságos, 

gazdaságos, gyors és kényelmes legyen. Ezeket az igényeket olyan pályaszerkezettel lehet kielégíteni, amelyek 

felülete egyenletes, kellően érdes, a kopásnak ellenáll, és tulajdonságait az élettartam alatt a forgalom és az 

időjárás károsító hatásai ellenére megőrzi. A rövid utazási hosszak, az alacsonyabb tervezési sebesség miatt a 
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súlypontok eltolódnak, illetve az alacsonyabb szolgáltatás felé változhatnak. A pályaszerkezet építéséhez 

felhasznált építőanyagok és a pontosan betartott építési technológia általában biztosítja azokat a felületi 

tulajdonságokat, amelyek az mezőgazdasági utak biztonságos forgalmának fenntartását a pályaszerkezet 

élettartama alatt lehetővé teszik feltéve, ha a pályaszerkezet teherbírása megfelelő és az időjárás kedvezőtlen 

hatásainak is ellenáll. 

A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének tervezésekor közgazdasági szempontokat is figyelembe kell venni. A 

pályaszerkezeteket ebből a szempontból úgy kell megtervezni, hogy azokra az út élettartama alatt – ami nem 

azonos a pályaszerkezet élettartamával – a legkisebb költségeket kelljen fordítani. Adott szállítási és forgalmi 

igénybevétel mellett meg kell keresni azt a megoldást, amelynél az építési, útfenntartási és forgalmi költségek 

összege a minimumot adja (6-2. ábra). Helytelen a gazdaságosság érve mögé bújva csupán az építési költségek 

minimumára törekedni, figyelmen kívül hagyva a később szükségessé váló útfenntartási költségeket. 

A pályaszerkezet tervezése tehát egy összetett műszaki, közgazdasági probléma, amelyet hosszú távú 

szemlélettel kell végezni. 

A hajlékony útpályaszerkezetek tervezésére alapvetően kétféle módszer áll rendelkezésünkre: 

• egyedi pályaszerkezetek tervezése, 

• típus pályaszerkezetek kiválasztása. 

A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének tervezése nem tekinthető rutinszerű tevékenységnek, hanem az egy 

átfogó, műszaki- közgazdasági vizsgálatot igénylő tevékenység. A mezőgazdasági utak tervezésekor ezért 

célszerű az egyedi pályaszerkezet tervezést választani. Ezzel lehetővé válik az átfogó és egymással szorosan 

összefüggő feltételeknek a felelős mérlegelése és számbavétele. 

Az egyedi pályaszerkezetek tervezésekor a várható forgalom és talajteherbírás alapján, egy eljárással 

méretezzük a pályaszerkezetet, meghatározva egy elméleti pályaszerkezet vastagságot, majd ezt helyettesítjük a 

helyi építőanyagok felhasználását lehetővé tevő valódi pályaszerkezeti anyagokkal. Ez a módszer jelentősen 

alapoz a mérnöki gondolkozásra és felelősségre, egyben a tervező feladatává teszi a réteg anyagának 

kiválasztását, amellyel jelentősen csökkenthető a pályaszerkezet építési költsége, amennyiben helyi anyagokból 

készíthető rétegeket választunk. 

A típus pályaszerkezetek alkalmazásakor a pályaszerkezet felépítésének változtatására nincs lehetőség, a 

szükséges mérlegeléseket sem tudjuk elvégezni. Nem lehet figyelembe venni a helyi építőanyag 

felhasználásával járó közgazdasági előnyöket, ami jelentősen növelheti az építési költségeket. A pályaszerkezet 

tervezése mechanikus tevékenységgé válik. 

 
6-2. ábra A forgalom, az építés és a fenntartás költségei, valamint a kiépítés színvonala 

2.3. 6.2.3 Az egyedi pályaszerkezet tervezés elvi folyamata 

Az egyedi pályaszerkezetek tervezése a következő lépésekből áll (6-3. ábra): 

• méretezés, 
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• felépítés tervezése, 

• útfenntartási igények számbavétele, pályaszerkezet gazdálkodás. 

Méretezéskor a pályaszerkezet teherbírását határozzuk meg úgy, hogy az a forgalom terhelését az élettartam 

alatt elviselje. A leromlási folyamattal összhangban álló útfenntartási tevékenységre gyakorolt hatása miatt 

ebben a szakaszban az élettartam megválasztásának van különös jelentősége. A pályaszerkezet élettartamának 

végén a pályaszerkezetet egy méretezett réteg építésével kell megerősíteni, amely további méretezési feladatot 

jelent. 

A pályaszerkezet felépítésének tervezésekor azt vizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló különböző anyagokból 

létrehozható-e műszakilag azonos értékű pályaszerkezet, figyelembe véve az eszközállomány és a technológia 

által szabott korlátokat. A tervezési folyamatnak ebben a szakaszában hozott döntések befolyásolják alapvetően 

az építési költségeket. 

Az útfenntartás főbb beavatkozásainak számbavételekor felmérjük a javítási igényeket, kijelöljük a karbantartási 

ciklusokat és meghatározzuk a felújítás – megerősítés – várható időpontját. A karbantartási, felújítási ciklusokat 

alapvetően a tervezéskor meghatározott élettartam befolyásolja. 

A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének tervezésekor tehát nem elég a pályaszerkezetet csupán teherbírásra 

méretezni, hanem törekedni kell az építési anyagok ésszerű kiválasztásával a meglévő gépparkhoz és 

technológiához alkalmazkodó, kis építési költségű pályaszerkezet variációkat tervezni, amelyek közül azt a 

változatot kell megvalósítani, amelynél az építési, forgalmi és fenntartási költségek összege az élettartam alatt a 

minimumot adják. A pályaszerkezetek ilyen szemléletű tervezése már nem egyszerű méretezés, hanem azt 

pályaszerkezet gazdálkodásnak tekinthetjük. 
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6-3. ábra. A hajlékony pályaszerkezetek méretezése teherbírásra 

2.3.1. 6.2.3.1 A méretezési módszerekről általában 

A hajlékony útpályaszerkezetek méretezésére alapvetően kétféle módszer alakult ki: 

• a semiempirikus méretezési módszerek, 

• a mechanikai alapokon álló méretezési módszerek. 

A forgalom növekedésével merült fel az igény arra, hogy a pályaszerkezet vastagsága a forgalom és a földmű 

teherbírásával arányos legyen. Ezt az igényt hivatottak kielégíteni a pályaszerkezet méretezésére kidolgozott 

eljárások. 

Az első időszakban gyakorlati megfigyeléseken, nagyminta kísérleteken és elméleti alapokon nyugvó 

méretezési módszereket dolgoztak ki. Ezek a semiempirikus módszerek sok esetben még most is használhatók. 

Az igények és az igénybevételek növekedése miatt a méretezési eljárásokkal szemben támasztott követelmények 

is megváltoztak. A korszerű gépjárműforgalom igényeit gazdaságosan kielégítő pályaszerkezeteket ugyanis csak 

úgy lehet létrehozni, ha azok tervezését és méretezését elméletileg megalapozott mechanikai elvekre 

támaszkodva végezzük. Ennek a folyamatnak az eredményeként alakultak ki a mechanikai alapú pályaszerkezet 

méretezési módszerek, amelyek ma jelentős fejlődés előtt állnak. 

A mechanikai alapú méretezési módszerek a pályaszerkezetet rugalmasságtani alapon számítható szerkezetnek 

(többrétegű rendszereknek) fogják fel. Egy sor közelítéssel és egyszerűsítéssel a terhelés hatására az egyes 

rétegekben ébredő feszültségeket és alakváltozásokat a rétegekre jellemző anyagállandókkal számítják, majd 
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méretezési kritériumok alapján méretezik, vagy ellenőrzik a pályaszerkezetet. Az összetett számításokat igénylő 

eljárás támogatására számítógépes programokat dolgoztak ki. Gondos előkészítő munkát kíván ennek a 

módszernek az alkalmazásánál az anyagállandók meghatározása, valamint a fáradási és deformációs jelenségek 

leírása. Azok az elméleti ismeretek és az ezeket igazoló laboratóriumi vizsgálatok, amelyek a mechanikai 

alapokon álló méretezési módszer kidolgozását és fejlesztését lehetővé tették, nagy hatást gyakoroltak a 

pályaszerkezet építésének technológiájára is. 

A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének méretezéséhez jelenleg ezt a legkorszerűbbnek tekinthető eljárást 

még nem lehet, illetve nem célszerű felhasználni, mert: 

• a mezőgazdasági útépítésben gyakran kell felhasználni a költségcsökkentés érdekében nem szabványos 

alapanyagot, amelyek szilárdsági jellemzőit (modulusait) sem ismerjük, laboratóriumi meghatározásukra 

pedig még nincs kiforrott eljárás, 

• a saját kivitelezésű mezőgazdasági utak építésénél az előírt technológia nehezen tartható be, az egyszerűbb 

eszközök és a helyi anyagok felhasználása miatt. Ezért, amennyiben bizonyos építési technológiát feltételezve 

az építőanyag jellemzőire laboratóriumban tudnánk is következtetni, azokat a feltételeket építés közben nem 

biztosítanák, tehát általában alulméreteznénk a pályaszerkezetet, 

• a jelenleg kidolgozott elméletek és számítógépes programok módosítás nélkül nem alkalmasak a 

mezőgazdasági gyakorlatban elterjedt pályaszerkezetek számítására. 

A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének méretezésénél a mechanikai alapú módszer bevezetésével meg kell 

várni azt az időt, amikor ez a méretezési módszer a közúti gyakorlatban elterjed és ott kellő tapasztalat gyűlik 

össze. Ezeket saját tapasztalatainkkal összevetve kell kidolgozni a mezőgazdasági utak sajátos viszonyainak 

megfelelő mechanikai alapú méretezési eljárást. 

A semiempirikus módszerek nagyminta kísérletek matematikai statisztikai kiértékelésének eredményein 

alapulnak. Ezeket a kísérleteket valósághű körülmények között végezték úgy, hogy a kísérleti utak szakaszait a 

tönkremenetelig forgalommal terhelték. A semiempirikus alapon álló módszer kiforrott, áttekinthető, könnyen 

kezelhető, ezért széles körben elterjedt, de tovább ma már jelentősen nem fejleszthető eljárás. Ez az alapja a 

korábban alkalmazott és általánosan elterjedt Hajlékony Útpályaszerkezetek Méretezési Utasításának (HUMU 

1971) is, amelynek érvényességét a mezőgazdasági utakra a Német Demokratikus Köztársaság és a Magyar 

Népköztársaság területén megvalósított kiegészítő nagyminta kísérletekkel igazolták, illetve igazolnak azok az 

erdészeti burkolt utak is, amelynek pályaszerkezetét erre alapozva méretezték. 

2.3.2. 6.2.3.2 Az AASHO nagyminta kísérlet eredményein alapuló méretezés 

A semiempirikus pályaszerkezet-méretezési eljárások fejlődésére jelentős hatást gyakorolt az 1958–59 években 

végzett nagyszabású kísérlet, amelyet az USA-ban 800 millió dollár költséggel folytattak. Az „AASHO 

útkísérlet” néven ismert, sok tanulságot adó kísérletsorozat Illinois államban, Ottawa közelében, hazánkkal 

közel azonos klímájú területen, egyenletesen kis teherbírású földműre (CBR = 2,5%) épített pályaszerkezeteken 

valósult meg. 

A méretezésre alkalmassá tett összefüggéssel a tervezési forgalom és a talaj teherbírása ismeretében meg lehet 

határozni egy egységnyi teherbírású elméleti pályaszerkezet vastagságát: 

 
6-1. egyenlet 

ahol: He = a pályaszerkezet szükséges egyenérték-vastagsága egyenérték cm-ben kifejezve (ecm), 

F100 = a tervezési időszak forgalma 100 kN egységtengely áthaladásban, amit mértékadó forgalomnak tekintünk 

(db. 100 kN e.t.á.), 

CBR % = a talaj tervezési teherbírása. 
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6-4. ábra Méretezési diagram 

A szükséges egyenérték-vastagság a forgalom függvényében méretezési diagramról egyszerűen leolvasható (6-

4. ábra). 

2.3.2.1. 6.2.3.2.1 Az egyenérték-vastagság értelmezése 

A kiszámított egyenérték vastagságot a tervezett pályaszerkezeti rétegekkel kell úgy helyettesíteni, hogy annak 

teherbírása (egyenérték-vastagsága) megfeleljen a szükséges egyenérték-vastagságnak. 

A tervezett pályaszerkezet egyenérték-vastagságát a rétegek geometriai vastagsága és a rétegek teherbírására 

jellemző egyenérték-tényezők segítségével lehet kiszámítani: 

 
6-2. egyenlet 

ahol: He = a tervezett pályaszerkezet egyenérték-vastagsága (ecm) 

hi = az i-ik réteg valódi (geometriai) vastagsága (cm) 

ei = az i-ik réteg anyagára jellemző egyenérték-tényező 

n = a pályaszerkezet rétegeinek száma 

Az ei egyenérték-tényezők azt fejezik ki, hogy valamely réteg teherbírása hogyan viszonyul egy szabványos 

zúzottkőpálya teherbírásához. Az AASHO kísérletben ez azt jelentette, hogy 1 cm geometriai vastagságú tömör 

aszfaltréteg teherbírása (egyenérték-tényezője e1 = 2,0) megfelel 2 cm geometriai vastagságú zúzottkőrétegnek 

(e2=1,0), ugyanígy az e3 = 0,75 egyenérték-tényező a homokos kavicsréteg esetében azt jelenti, hogy 10 cm 

vastag homokos kavicsréteg teherbírása 7,5 cm vastagságú zúzottkőréteg teherbírásával egyezik meg (6-5. ábra). 
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6-5. ábra Egyenérték-vastagság értelmezése az AASHO nagyminta kísérletben 

2.3.2.2. 6.2.3.2.2 A forgalom nagysága egységtengely-áthaladásban 

A valóságban különböző súlyú tengelyeken gördülő járművek vesznek részt a forgalomban, amelyek 

különbözőképpen rongálják, fárasztják a pályaszerkezetet. Ezért célszerű a különböző súlyú tengelyeket egy 

egységnek választott súlyú (100 kN) tengely áthaladási számában kifejezni. A tengelyáthaladási szám 

jellemzésére ezért bevezették a 100 kN egységtengely áthaladás (100 kN e.t.á.) fogalmát, amely db számban azt 

fejezi ki, hogy a forgalomban résztvevő járművek összes tengelyáthaladási száma hány darab 100 kN e.t.á.-nak 

felel meg. A különböző súlyú tengelyeket tengelysúly átszámítási értékkel (b) lehet 100 kN súlyú tengelyre 

átszámítani. A tengelysúly átszámítási érték megadja, hogy egy db T súlyú tengely áthaladása hány db 100 kN 

súlyú tengely áthaladásának felel meg (1. táblázat). A tengelyátszámítás értéket ki lehet számítani a 

 
6-3. egyenlet 

összefüggéssel. 

Ez az egyenlet egy negyedfokú, de még jobban egy hatodfokú parabolával közelíthető: 

 
6-4. egyenlet 

A tengelysúly átszámítási érték tehát közelítően a tengelysúly negyedik-hatodik hatványa szerint változik, ami 

azt jelenti, hogy amikor a két tengely súlya közül az egyik kétszerese a másiknak, akkor az azonos fáradást 

okozó hatása között legalább 24 = 16-szoros különbség van. 

Hasonló regressziós egyenletet állapítottak meg a kettős (tandem) tengelyekre is: 

 
6-5. egyenlet 

A pályaszerkezet elhasználódása szempontjából a kettős tengely (tandem) elrendezés lényegesen kedvezőbb, 

mert b = 1,0 tengelysúly átszámítási értéke a 175 kN súlyú kettős tengelynek van. Ennek hatása úgy érzékelhető, 

hogy azonos elhasználódást okoz egy 200 kN összsúlyú egyes tengelyeken gördülő és egy 350 kN összsúlyú 

kettős tengelyeken gördülő nyergesvontatós tehergépkocsi (6-6. ábra). 

1. táblázat . táblázat - Tengelysúly átszámítási értékek 
 

Egyes tengely (s) 

(solo) 

Kettős tengely (t) 

(két tengely együtt) 

kN b kN b 

10 0,004 50 0,01 

20 0,007 60 0,02 

30 0,013 70 0,03 
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40 0,025 80 0,04 

50 0,046 90 0,05 

60 0,085 100 0,08 

70 0,157 110 0,11 

80 0,291 120 0,15 

90 0,540 130 0,21 

100 1,000 140 0,30 

110 1,854 150 0,42 

120 3,436 160 0,60 

130 6,368 170 0,84 

140 11,803 180 1,19 

 

190 1,67 

200 2,36 

210 3,33 

220 4,70 

230 6,62 

240 9,34 

250 13,17 

260 18,58 

 
6-6. ábra Azonos elhasználódást okozó tehergépkocsik 

2.3.3. 6.2.3.3 A tervezési paraméterek meghatározása 

2.3.3.1. 6.2.3.3.1 A tervezési forgalom 
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A teherbírásra történő méretezésekor az a célunk, hogy olyan pályaszerkezetet tervezzünk, amely az élettartam 

alatti forgalmat elviseli. A pályaszerkezet teherbírását ezért az élettartam alatt áthaladó forgalommal 

jellemezzük, amelyet 100 kN-os egységtengely áthaladásban fejezünk ki. Először tehát meg kell határozni a 

tervezési élettartamot, majd ennek ismeretében a keletkező szállítási feladatokat, végül a figyelembe vehető 

szállítójárművek típusát. 

A pályaszerkezet tervezett „t” tervezési élettartamát a pályaszerkezet gazdálkodási elvek alapján kell 

meghatározni. Ekkor azt kell mérlegelni, hogy hosszabb időszakot érdemes-e figyelembe venni, vagy jobb 

rövidebb időszakra tervezni, számításba véve a pályaszerkezet korábbi megerősítésének szükségét is. Ez egy 

beruházási döntést igényel. Választhatjuk a hosszabb élettartammal együtt járó nagyobb forgalomra méretezett 

pályaszerkezetet, nagyobb beruházási költséget felhasználva jelen időben, később keletkező útfenntartási 

költségek mellett, vagy választhatjuk a rövidebb élettartam kisebb forgalmára méretezett vékonyabb 

pályaszerkezet miatt jelen időben alacsonyabb beruházási költségeket, de az útfenntartási költségek korábbi 

jelentkezését. Mivel a pályaszerkezet vastagságát mértékadóan a földmű teherbírása befolyásolja, célszerűbb a 

hosszabb élettartamot választani. Javasolható, hogy a tervezési élettartamot 15–20 év között határozzuk meg. 

A tervezési időszak forgalmát a gazdálkodási tervek (üzemtervek, stb.) alapján lehet kiszámítani, mert a 

mértékadó nehézforgalom keltésében alapvetően a mezőgazdálkodással összefüggő szállítási feladatok játszanak 

szerepet. 

A mezőgazdasági utak nehéz forgalomterhelését elemzéssel lehet megállapítani. Ennek alapja az agronómiai 

tanulmányon alapuló műszaki-gazdasági tanulmány. Amennyiben ilyennel nem rendelkezünk, akkor a szállítási 

feladatok éves nagysága a gazdasági tevékenységből származó tapasztalatok és agronómiai normák alapján is 

megbecsülhető. 

A forgalomelemzés lépései a következők: 

• a tervezési élettartam megállapítása, 

• a tervezett út gravitációs körzetének (vonzáskörzetének) lehatárolása (anyagmozgatási tervek, agronómiai 

tervek és tapasztalat alapján), 

• az élettartam alatt leszállítandó anyag mennyiségének meghatározása, 

• a szállítójárművek vagy szerelvények jellemzőinek felderítése, amelyek: a raksúly, tengelysúlyok (üresen, 

rakottan) és ezek értékei 100 kN-os e.t.á.-ban kifejezve (b) 

• járműtípusonként az általuk leszállított anyag mennyisége a tervezett élettartam alatt. 

A leszállítandó termék és a szállítást végző gépjárművek típusának ismeretében meg tudjuk határozni a 

szállítójárművek tehermeneteinek számát típusonként, ehhez hozzáadva az egyéb forgalomkeltő hatásokból 

eredő fordulók számát megkapjuk az élettartam alatt teljesített tehermenetek összes számát szállítójármű 

típusonként: 

 
6-6. egyenlet 

ahol: Nj = a j-ik szállítójármű tehermeneteinek száma a „t” tervezési időszak alatt (db) 

Qj = a j-ik szállítójárművel leszállított összes termék (kN) 

qj = a j-ik szállítójármű raksúlya (kN) 

nj = a j-ik szállítójármű egyéb áthaladásainak száma (db) 

A szállítójármű műszaki adatai alapján kiszámítható egy forduló forgalom terhelése 100 kN e.t.á.-ban: 

 
6-7. egyenlet 
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ahol: f100j  = a j-ik szállítójármű egy fordulója 100 kN e.t.á.-ban 

n = a j-ik szállítójármű tengelyeinek száma 

biü = az üres szállítójármű i-ik tengelyének súlyához tartozó tengelysúlyátszámítási érték 

bir = a rakott szállítójármű i-ik tengelyének súlyához tartozó tengelysúlyátszámítási érték 

A bi értéket a tengelysúlyok függvényében az 1. táblázat tartalmazza külön egyes- és kettőstengelyekre 

vonatkoztatva. (Kettőstengely az a két egymást követő tengely, amelyek távolsága 2,0 m-nél kisebb.) 

A tehermenetek száma és az egy forduló által okozott hatás ismeretében a mértékadó forgalom: 

 
6-8. egyenlet 

ahol: F100 = a tervezési időszak forgalma 100 kN e.t.á.-ban, amit mértékadó forgalomnak tekintünk 

m = a szállítójárművek típusának száma 

2.3.3.2. 6.2.3.3.2 A földmű tervezési teherbírása 

A földmű tervezési teherbírását jellemző CBR% értékét meghatározhatjuk: 

• táblázatból (2. táblázat), 

• laboratóriumi vizsgálatokkal. 

A táblázat használatakor 

• a talajokat szemeloszlási és plasztikus tulajdonságuk alapján I–X. osztályba, 

• az útépítés körülményeit pedig kedvező (K) és nem kedvező (NK) kategóriába soroljuk. 

Kedvezőnek (K) ítélhetjük az állapotot, ha: 

• az útszakasz az 6-7. ábrán bemutatott térképvázlat alapján az ország száraz, alföldi jellegű vidékén fekszik, 

• a tervezett pályaszerkezet vízzáró. 

Ellenkező esetben a nem kedvező (NK) esetre vonatkozó értéket kell figyelembe venni. 
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6-7. ábra Éghajlati térképvázlat 

Vízzárónak tekinthető a pályaszerkezet, ha legalább egy vízzáró réteget tartalmaz. Nem vízzáró réteg az itatott 

aszfaltmakadám a hézagos zúzottkő és a mechanikailag nem stabil szemcsés réteg (homok, homokos kavics 

stb.). 

2. táblázat - A hazai talajfajták tájékoztató tervezési teherbírásai (E2 és CBR-értékei) 
 

A talaj 

jele 
megne-

vezése 

szemeloszlása 

plaszti-

kus 

indexe 

víztarta-

lom 

növek-

ménye 

tervezési 

teherbírás 

E2 

tömeg % 
dmax 

U Ip 
Δw% 

MPa 

(CBR%) 

mm NK K NK K 

I. 
Homokos 

kavics 

40<S2,0<70 

S0,063<5 
20-63 

max. 

6 
- 2 1 

65 

(14) 

65 

(14) 

II. 

Homokos 

kavics, 

kavicsos 

homok 

60<S2,0<80 

5<S0,063<15 
6,3-20 

max. 

6 
- 1 0 

50 

(13) 

55 

(12) 

III. 
Kavics, 

homok 

az I.00- II. és a 

IV.-VI. 

  
- 2 1 

40 

(14) 

45 

(12) 
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csoportba 

nem sorolható 

szemcsés 

talajok 

IV. 
Iszapos 

homok 

80<S2,0 

15<S0,063<40 

0,63-

6,3 
min. 

3 
- 2 1 

35 

(5) 

40 

(5) 

V. 

Iszapos 

finom 

homok 

80<S0,2 

15<S0,063<40 

0,20-

0,63 
 

min. 5 3 2 
30 

(5) 

35 

(5) 

VI. 
Homokos 

iszap 

80<S0,2 

40<S0,063<70 

0,20-

0,63 
 

5-10 4 2 
25 

(5) 

30 

(5) 

VII. Iszap    
10-15 4 3 

20 

(5) 

25 

(5) 

VIII. 
Sovány 

agyag 
   

15-20 5 4 
25 

(5) 

30 

(5) 

IX. 
Közepes 

agyag 
   

20-30 6 5 
20 

(5) 

25 

(5) 

X. 
Kövér 

agyag 
   

30-40 7 6 
20 

(5) 

25 

(5) 

Mivel tervezésről van szó, fel kell tételeznünk azt, hogy a földmű építése szabályosan történik, tehát a földmű 

felső 0,50 m vastag rétegének tömörségi foka legalább Trρ = 90%, ez alatt pedig legalább Trρ = 85%, a tömörítést 

az optimális víztartalom környékén végzik, a földmű építés közben nem ázik el. Amennyiben ezeket a 

feltételeket nem lehet betartani, a reálisan lecsökkentett teherbírásra kell a méretezést elvégezni, ez azonban 

gazdaságtalanabb, mint a földmű gondos megépítése, mert mint láttuk a pályaszerkezet vastagságát 

mértékadóan a földmű teherbírása határozza meg. 

A talaj teherbírásának laboratóriumi meghatározásakor egy jól tömörített, kissé elázott földmű építési 

körülményeit modellezzük. A különböző tömörségű mintákon végzett teherbírásmérés eredményeinek 

kiértékelésekor – amelynek részletezésére nem térünk ki – annak a Trρ = 90% tömörségű mintának a teherbírását 

fogadjuk el mértékadónak, amelynek víztartalma az optimális tömörítési víztartalomnál (wopt) Δw víztartalommal 

nagyobb: wCBR %= wopt %+Δw %. 

A Δw víztartalomtöbbletet 2–7% között rögzítették. A talajfajtát és az építés körülményeit figyelembe véve a 2. 

táblázat tartalmazza a tervezésnél figyelembe vehető CBR % értékeket. 

A mezőgazdasági utak pályaszerkezetének tervezésekor a táblázat használata terjedt el, ami egy kedvezőtlen 

szemlélet kialakulásához vezetett. A mezőgazdasági utak földrajzi elhelyezkedése és a pályaszerkezet felépítése 

miatt általában a körülmények nem kedvezők, a talajokat pedig főként a IV–X. kategóriába sorolhatjuk, ahol a 

talaj teherbírása a még elfogadható CBR=5%. Ennek az értéknek az automatikus és kritikátlan figyelembevételét 

magyarázhatja az a bizonytalanság is, amit a tervezés időszakában a részletes talajmechanikai szakvélemény, 

építés közben pedig az építési minőségellenőrzés hiánya okoz. A biztonságra való törekvésnek ez a formája 

azonban jelentős beruházási költségtöbbletet okoz. Műszakilag indokolhatóbb és közgazdaságilag is kedvezőbb 

megoldás lenne, ha a pályaszerkezet méretezésekor a reális, laboratóriumi vizsgálatokra támaszkodó 
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talajteherbírásra méretezünk, építés közben pedig biztosítjuk, hogy ezt a talajteherbírást meg is valósítsák. 

Ehhez azonban el kell érni, hogy az épülő földmű folyamatos ellenőrzése megtörténjen. 

2.3.3.3. 6.2.3.3.3 A szükséges egyenérték-vastagság és a tervezett pályaszerkezet egyenérték-
vastagsága 

A pályaszerkezet szükséges egyenérték-vastagságát (Hesz) az élettartam alatti forgalom (F100) és a földmű 

teherbírása ismeretében a már ismert összefüggéssel, illetve az annak alapján szerkesztett diagrammal (6-4. 

ábra) lehet megállapítani. 

3. táblázat - Új pályaszerkezeti rétegek tervezési egyenértéktényezői 
 

A réteg megnevezése 

Egyenérték- 

tényező 

(ei) 

Építhető vastagsági 

határok (cm) 

Öntött aszfalt 

Aszfaltbeton (AC kopó) 

Kötőréteg (AC kötő) 

2,2 

3–4 

2–6 

2–9 

Meleg bitumenes alap (AC alap F) 2,0 3–12 

Meleg bitumenes alap (AC alap) 

Kevert aszfaltmakadám (KM-60, KM-120) 
1,8 

4–12 

3–15 

Emulziós aszfalt 1,6 5–15 

Cementtel stabilizált homokos kavics gépben 

keverve (CKt) 
1,2 10–25 

Kötőzúzalékos aszfaltmakadám (Köt-35, Köt-

60, Köt-5, Köt-7a/7b/7c) 

Itatott aszfaltmakadám (It-90, It-5, It-7, It-7F) 

Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap 

(FZKA) 

Cementtel stabilizált homokos kavics 

helyszínen keverve (CKh) 

Cementtel stabilizált talaj gépben keverve 

(CTt) 

Granulált kohósalak, pernye kötőanyagú 

homokos kavics gépben keverve 

1,0 

5–6–7 

5–6–7 

10–25 

10–25 

10–25 

10–25 

Egyszerű (vízzel kötött) makadám burkolat 

(EM) 

Durva zúzottkő alap (DZK) 

Cementtel stabilizált talaj helyszínen keverve 

(CKh) 

0,7 

8–16 

12–25 

12–25 

12–25 
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Granulált kohósalak, pernye kötőanyagú 

homokos kavics helyszínen keverve 

Bitumenes talajstabilizáció (SB) 

Mechanikai stabilizáció (M56, M80) 

12–25 

10–25 

Osztályozatlan zúzottkő alap (OZKA) 0,6 10–25 

Mechanikai stabilizáció (M22) 

Meszes talajstabilizáció (SME) 
0,5 

10–25 

10–25 

Kavicsos homok, homokos kavics 

Mésszel kevert védő talajréteg 
0,3–0,5 

10–20 

10–20 

A tervezett pályaszerkezet egyenérték-vastagsága (He) a szükséges egyenérték-vastagságnál (Hesz) vékonyabb 

nem lehet, a túlméretezés pedig gazdaságossági okokból az 5%-ot nem haladhatja meg. 

 
6-9. egyenlet 

A tervezett pályaszerkezet egyenérték-vastagsága: 

 
6-10. egyenlet 

ahol: hi = az i-ik réteg valódi (geometriai) vastagsága (cm) 

ei = az i-ik réteg anyagára jellemző egyenértéktényező (3. táblázat). 

h = a pályaszerkezet rétegeinek száma 

2.4. 6.2.4 Hajlékony pályaszerkezetek felépítése mezőgazdasági 
utakon 

2.4.1. 6.2.4.1 A védőréteg méretezése 

A védőréteget a pályaszerkezet és a földmű határán építjük be legalsó alaprétegként (a pályaszerkezet részeként) 

vagy fagyvédő rétegnek javított talajrétegként (a földmű felső szintjeként). 

A legalsó alaprétegként beépített réteg anyaga a szigorú előírásokat kielégítő, jól osztályozott, tiszta, 

iszapmentes homokos-kavics réteg, amelynek teherbírása 0,5 egyenérték-tényezővel a pályaszerkezet 

teherbírásába beszámít. A legalsó alapréteg céljaira az anyag akkor felel meg, ha: 

 
6-11. egyenlet 

és az: 

• iszap- és agyagtartalom d ≤ 0,02 mm 3–6% alatt, 

• homokliszt-iszap és agyagtartalom d ≤ 0,1 mm 15% alatt található. 

A méretezéskor ebben az esetben a földmű lecsökkent teherbírásából (CBR=2–3–4%) kell kiindulni. 
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A földmű felső szintjére kerülő réteg anyagára vonatkozó előírás lazább: 

U > 5 

• iszap- és agyagtartalom d ≤ 0,02 mm 10% alatt, 

• homokliszt-, iszap- és agyagtartalom d ≤ 0,01 mm 25% alatt található. 

Az ilyen anyagból készült védőréteg a pályaszerkezet teherbírásába nem, de hőszigetelő képességével a 

fagyvédő vastagságba beszámít. Ennek a rétegnek vízelvezető szerepe nincs, de a lecsökkent teherbírású vagy 

olvadási és fagykárra érzékeny talajú földmű teherbírását CBR=5%-ra növelheti, a pályaszerkezet méretezésénél 

tehát ezt vehetjük figyelembe. 

Modernebb felfogás szerint a drága homokos kavics, vagy szemcsés anyagú védőréteg a talaj tulajdonságait 

figyelembe vevő stabilizációval helyettesíthető. Ennek előnye az, hogy a helyi anyagot használjuk fel, valamint 

a stabilizáció jobb hőszigetelő hatását kihasználva a fagyhatást lecsökkentjük. 

2.4.1.1. 6.2.4.1.1 A pályaszerkezet részét képező védőréteg méretezése 

Laboratóriumban végzett CBR vizsgálat vagy tapasztalat alapján a földmű tervezési teherbírását sokszor 

csökkent értékűnek (CBR < 5%) találjuk. Ilyenkor tanácsos a földmű felületére egy olyan vastagságú jó 

minőségű homokos kavics (ei = 0,5) vagy stabilizációs (ei = 1,0–1,2) védőréteget (legalsó alapréteget) tervezni, 

amelynek felületén a teherbírás eléri a pályaszerkezet alatt megkívánt CBR = 5–6% értéket. Ez a védőréteg tehát 

a pályaszerkezet része, vastagságát a méretezési diagramon határozhatjuk meg (6-8. ábra). A tervezési forgalom 

függőlegesében az alacsony teherbírást (CBR = 2–4%) és a védőréteg felületén megkívánt magasabb teherbírást 

(CBR = 5–6%) jelző vonalak között a Δhe erősítő réteg szükséges egyenérték-vastagságát leolvassuk. 

Ebből a védőréteg valódi vastagsága számítható: 

 
6-12. egyenlet 

ahol: hv = a védőréteg vastagsága (cm) 

Δhe = a védőréteg egyenérték-vastagsága (ecm) 

ev = a védőréteg egyenértéktényezője 

 
6-8. ábra A védőréteg vastagságának számítási elve 

A pályaszerkezet többi rétegét ezután a megnövelt teherbírásnak (CBR=5–6%) megfelelően méretezzük. 

2.4.1.2. 6.2.4.1.2 A földmű felső rétegét képező fagyvédő réteg méretezése 

Ennek a védőrétegnek a szerepe a fagy és olvadási károkra érzékeny földművekre épített pályaszerkezetek 

megóvása a télvégi káros hatásoktól. A méretezéskor a pályaszerkezet H′ fagyálló összvastagságát kiegészítjük 

egy hvf védőréteg vastagsággal úgy, hogy a szükséges F fagyálló összvastagságot hozzuk létre. 
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4. táblázat - A szükséges fagyálló összvastagság (F) értéke mezőgazdasági utaknál 
 

Fagyhatár-

zóna 

A 

pályaszerkezet 

víztelenítése 

Az F fagyálló összvastagság (cm) értéke 

mezőgazdasági utaknál 

ÁNF>120 e/nap ÁNF<120 e/nap 

magas mély magas mély 

talajvíz 

I. 

rossz 

közepes 

jó 

65 

60 

55 

60 

55 

50 

60 

60 

60 

50 

40 

– 

II. 

rossz 

közepes 

jó 

70 

70 

70 

65 

60 

– 

50 

50 

50 

40 

– 

– 

Az F fagyálló összvastagságot mezőgazdasági utaknál a 4. táblázatból választjuk ki. (Közutaknál ezeket az 

értékeket az érvényes műszaki előírások szerint kell figyelembe venni.) A táblázatban levő szempontok 

értelmezése a következő: 

• Az I. fagyhatárzónába tartoznak a 250 m Tszfm-nál magasabban és a Dunaalmás-Berettyóújfalu vonaltól É-ra 

eső országrészek. 

• a pályaszerkezet víztelenítés szempontjából rossz, közepes és jó fokozatokba osztható: 

• rossz a víztelenítés, ha a pályaszerkezet széle függőleges, 

• közepes ha a pályaszerkezet széle 45°-ban végződik és rétegenként lépcsősen szélesedik, 

• jó a víztelenítés, ha az alapréteg vízzáró és az a burkolatszéltől 1,0 m távolságig a padka alá ér. 

• forgalmi kategóriák szerint a mezőgazdasági utak a kisebb forgalmú (ÁNF<120 e/nap) kategóriába 

sorolhatók. 

• magas a talajvízszint, ha a decemberi talajvízszint a pályaszintet 2,0 m-re közelíti meg. 

A táblázatból kiválasztott F fagyálló összvastagságot a pályaszerkezet fagyálló összvastagságából és a 

védőréteg vastagságából kell összeállítani: 

 
6-13. egyenlet 

ahol: F = fagyálló összvastagság, 

hvf = a védőréteg fagyálló vastagsága 

 
6-14. egyenlet 

ahol: H′ = a pályaszerkezet fagyálló összvastagsága, 
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hi = az i-ik réteg valódi vastagsága, 

fi = a réteg hőszigetelő- és lemezhatására jellemző érték (5. táblázat), 

n = a pályaszerkezet rétegeinek száma 

Az előbbi képletből kifejezhető a védőréteg fagyálló összvastagsága: 

 
6-15. egyenlet 

amelyből a védőréteg valódi vastagsága: 

 
6-16. egyenlet 

ahol: fi = a védőréteg fagyálló egyenértéke (5. táblázat). 

5. táblázat - A pályaszerkezeti rétegek lemez- és hőszigetelő hatását jellemző becsült 

átszámítási érték (f) 
 

A réteg megnevezése Fagyálló egyenérték (f) 

Zúzott alapok 

Mechanikai stabilizáció 
1,0 

Cementtel stabilizált talaj 

Bitumennel stabilizált homok 
1,2 

Cementtel stabilizált HK 

Aszfaltmakadám alap vagy burkolat 

Sovány beton alap 

1,3 

Betonburkolat 

Aszfaltbeton, öntött aszfalt 

Meleg bitumenes alap 

1,5 

2.4.2. 6.2.4.2 A pályaszerkezet felépítésének elvei 

A pályaszerkezet rétegeinek kiválasztását és azok egymásra építését teljes pályaszerkezetté csak kellő műszaki 

és közgazdasági megfontolások alapján lehet elvégezni. Itt csak azokat a legfontosabb irányelveket ismertetjük, 

amelyek érvénye általánosnak tekinthető, az mezőgazdasági utakra vonatkozó bizonyos mértékig speciális 

szempontokat később foglaljuk össze. 

A legfontosabb alapszempontok a következők: 

• a rétegek minősége, teherbírása és az ezeket kifejező egyenérték-tényezők alulról felfelé fokozatosan 

növekedjenek; 

• a szerkezeti rétegek a technológiai vastagságot ne lépjék túl, vastagabb réteget több azonos réteg 

egybeépítésével alakíthatunk ki; 
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• törekedni kell a nagyobb élettartamú aszfaltrétegek beépítésére; 

• higított bitumenes alapréteget és burkolatot akkor tervezzünk, ha a tömör aszfaltot felszerelés hiányában nem 

tudjuk előállítani és beépíteni, a higított bitumen kötőanyagot ekkor célszerű kationaktív bitumenemulzióval 

helyettesíteni, ami a technológiának csak kismértékű változtatását kívánja, 

• higított bitumenes alapok fölé meleg eljárással készült tömör aszfaltburkolatot nem szabad tervezni, mert a 

hígító anyagot bezárjuk, 

• zúzottkő alap helyett előnyösebb a stabilizációs alapréteg; 

• hézagos zúzottkő alapot kötött talajú földműre csak 10 cm vastag homokos kavicsréteg közbeiktatásával 

szabad elhelyezni; 

• soványbeton alapra min. 10 cm vastag aszfaltréteg építése szükséges az átrepedések meggátolására; 

• soványbeton alap helyett célszerűbb cementes talajstabilizációt választani, 

• gyenge, elázott, vagy kis teherbírású földműre utántömörödő pályaszerkezet építése a célszerű, mert ez a 

kialakuló nagy alakváltozásokat kisebb károsodással tudja követni. 

2.4.3. 6.2.4.3 Szempontok a pályaszerkezet rétegeinek megválasztásához és 
felépítéséhez 

A pályaszerkezet különböző feladatot ellátó részei célszerűen különböző anyagokból épülnek fel. Az azonos célt 

szolgáló pályaszerkezeti részek (pl. kopóréteg) készítéséhez is fel lehet használni különböző anyagokból készülő 

rétegeket úgy, hogy adott kiindulási feltételek mellett (élettartam, forgalom, földmű teherbírása stb.) műszakilag 

egyenértékű pályaszerkezetet hozunk létre. 

A műszakilag egyenértékű – a méretezési utasítás alapján egyenértékű teherbírással rendelkező – 

pályaszerkezetek közül közgazdasági, építési és gépesítési szempontok alapján kell a megfelelő variánst 

kiválasztani. 

Az összehasonlító közgazdasági elemzésekhez meg kell határozni az egyes pályaszerkezeti rétegek fajlagos 

építési költségét, majd ennek ismeretében a teljes pályaszerkezet építési költségének 1 m2-re eső részét. 

A pályaszerkezet variációk építési költségei ennek alapján összehasonlíthatók, ami azonban a pályaszerkezet 

gazdaságossági szempontú értékeléséhez még nem elég. A reális képhez ismerni kell ezen kívül a 

pályaszerkezet fenntartására fordítandó költségeket is. Az ilyen átfogó gazdaságossági vizsgálat eredménye 

lehet, hogy egy magasabb építési költségű pályaszerkezet gazdaságosabb, mint egy alacsonyabb építési 

költségű, de nagyobb fenntartási igényű. 

Itt lehetne figyelembe venni a szállítási költségek alakulását eltérő felületű burkolatokon. A közlekedési 

üzemköltségekben lényegtelen különbségek alakulnak ki a modern burkolatok élettartama alatt, ezért ezeket 

nem szükséges figyelembe venni. (Természetesen azt eldönteni, hogy pályaszerkezettel ellátott utat vagy 

földutat kell-e építeni csak a közlekedési üzemköltségek alakulásának ismeretében lehet.) 

Az építési és gépesítési szempontok figyelembevételénél ismerni kell az építő szervezet lehetőségeit. Hibás egy 

olyan közgazdaságilag megfelelő pályaszerkezet tervezése, amelyet a kivitelező gépesítettségének és 

technológiai ismereteinek hiánya miatt nem tud elkészíteni. 

Az útpályaszerkezet csak abban az esetben tudja feladatait jól ellátni, ha az egyes rétegekbe a rétegnek 

műszakilag megfelelő anyagokat építjük be, de annál jobbat az útépítési költségek növekedése miatt tilos 

felhasználni. Ezt a kettős szempontot optimálisan összhangba tudjuk hozni, ha az egymást helyettesíteni tudó 

anyagokból gondosan megfontolva állítjuk össze a pályaszerkezetet. 

Korábban a teljes pályaszerkezetet kőbányában előállított zúzottkőből és zúzalékból állították össze, ezért ezek 

alkották az útépítés legfontosabb anyagait. Fontosságuk jelenleg sem csökkent, azonban a felhasználási 

területük és a felhasználás módja változott meg. A nagyobb szilárdságú, de nagyobb szállítási költséggel is 

terhelt anyagot olyan rétegek építésénél kell felhasználni, ahol a kedvező tulajdonságokat ki is lehet használni. 

Ezek az anyagok tehát a burkolati rétegek építési anyagai. Az alaprétegbe a régen használt zúzottkő alapok 

helyett inkább a helyi anyagok felhasználásával készülő stabilizált burkolatalapokat kell építeni. Nagy forgalmú 
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utaknál ez a réteg általában az alap alsó rétegét képezi. Kis forgalmú utaknál (pl. mezőgazdasági utak) ez a réteg 

a teljes burkolatalap lehet, amelyre vékony aszfalt vagy aszfaltmakadám burkolatot helyezve megfelelő és 

gazdaságos pályaszerkezetet hozhatunk létre. 

Nagy forgalmú mezőgazdasági utakon a felső alapréteget meleg bitumenes útalapból (bitumenes kavics – 

kavicsaszfalt) építhetjük. Ezekből az anyagokból burkolati réteget is készíthetünk, ha felületi bevonással látjuk 

el a vízzárás növelése érdekében. 

A mezőgazdasági utak korszerű burkolata lehetne a Műszaki Irányelvekben korábban elfogadott helyi anyag 

felhasználását is lehetővé tevő kavics-aszfaltbeton (KAB). 

2.5. 6.2.5 Mezőgazdasági utak pályaszerkezetének kiválasztása 
típus pályaszerkezetek alapján 

Az eljárás alkalmazásának általános feltétele, hogy: 

• a földmű mindenkor megfelelően tömör és teherbíró, 

• a pályaszerkezet anyagainak minősége megfelel az érvényben lévő műszaki előírások követelményeinek, 

• az út élettartama alatt a szükséges üzemeltetési és fenntartási munkákat rendszeresen és időben elvégzik, 

• az út geometriai jellemzőit a közutakra meghatározott geometriai jellemzőkkel tervezik meg. 

A környezeti feltételek közül legfontosabb a víztelenítés gondos és hatékony megteremtése, a földműre, a 

földműbe és a pályaszerkezetbe jutó vizek elvezetésének biztosítása. A földmű fagyveszélyessége, vagy 

fagyérzékenysége miatt kialakuló olvadási és fagykárok megelőzése érdekében javítóréteg építése 

szükségességes. 

2.5.1. 6.2.5.1 A tervezés elvi alapjai 

A műszaki irányelvekben rögzített típus pályaszerkezeteknél a szükséges rétegvastagságokat a többrétegű 

útpályaszerkezetek mechanikai modellje alapján, tízéves élettartamra határozták meg. 

A típus pályaszerkezet felépítése: 

• burkolat, 

• burkolat alap, 

• védőréteg vagy javítóréteg, szükség szerint tervezendő. 

A megvalósítandó pályaszerkezetet a földmű minősége (fagyérzékenysége, fagyveszélyessége), teherbírása és a 

forgalmi terhelési osztály szerint megadott típus pályaszerkezetek közül kell kiválasztani. 

2.5.2. 6.2.5.2 A tervezés folyamata 

A tervezés lépései: 

• a forgalmi terhelési osztály megállapítása, 

• a talajfajta meghatározása, 

• a szükséges javítóréteg kiválasztása, 

• a típus pályaszerkezet kiválasztása, 

• a kiválasztott pályaszerkezet ellenőrzése a télvégi burkolatkárok megelőzése szempontjából. 

A forgalmi terhelési osztályt fogalomelemzéssel kell meghatározni. A választott élettartam alatt áthaladó összes 

forgalom nagyságát 100 kN egységtengely áthaladásban kifejezve, forgalom elemzéssel kell meghatározni a már 

ismert eljárással. A kiszámított forgalomterhelést A1-A5 kategóriába kell besorolni (6. táblázat). 
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6. táblázat - Forgalmi terhelési osztály 
 

Terhelési 

osztály 
Tervezési forgalom 

F100 

A1 <10000 

A2 10000-20000 

A3 20000-30000 

A4 30000-40000 

A5 40000-50000 

A talajfajtát egy egyszerűsített talajosztályozás alapján kell kiválasztani: 

• szemcsés talaj: iszapos kavics, homokos kavics, kavicsos homok, homok, 

• kissé kötött talaj: lösz, iszap 

• kötött talaj sovány agyag, közepes agyag, kövér agyag 

A szükséges javítóréteg a talajfajtától függően: 

• szemcsés talajon (I-III talajcsoport) javítóréteg nem kell, 

• kissé kötött talajon (IV-VI talajcsoport) a talaj teherbírásától függően méretezett javítóréteg építése 

szükséges, 

• kötött talajon (VII-X talajcsoport) kötőanyag nélküli szemcsés javító és alaprétegeknél tisztasági réteget kell 

építeni. 

A javítóréteg szükséges vastagságát a 7. táblázat foglalja össze 

7. táblázat - Szükséges javítóréteg vastagsága 
 

Talaj teherbírási 

modulusa 

Homokos kavics, 

fagyálló 

szemcsés anyag 

Zúzottkő, 

murva 

Cementtel vagy 

pernyével 

stabilizált talaj 

Mésszel 

stabilizált 

talaj 

E2 talaj MN/m2 cm 

20 30 
25 

15 
30 

25 
25 

30 
20 

35 20 

40 15 15 20 

A típus pályaszerkezetet a műszaki, gazdasági, építésszervezési és helyi technológiai adottságoknak leginkább 

megfelelő burkolat-alap fajták közül a terhelési osztály és a talaj teherbírása alapján táblázatból választjuk ki. 

A mezőgazdasági utak típus pályaszerkezetei lehetnek: 
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• kötőanyag nélküli szemcsés pályaszerkezetek, 

• aszfalt kopórétegű pályaszerkezetek, 

• bontott anyag felhasználásával készült pályaszerkezetek, 

• aszfaltburkolat bontott anyagú alaprétegen, 

• aszfaltburkolat hidraulikus kötőanyaggal készült alapréteggel. 

A kiválasztott pályaszerkezetet a télvégi burkolatkárok megelőzése szempontjából ellenőrizni kell. Amennyiben 

a tervezett pályaszerkezet fagy és olvadási kár szempontjából nem felel meg, akkor fagyvédő réteget kell 

tervezni. Ennek vastagsága a javító réteg vastagságába beszámítható. 

2.5.3. 6.2.5.3 A tervezési eljárás alkalmazása a mezőgazdasági útépítésben 

Az egyszerű és korszerű tervezési módszert a mezőgazdasági útépítés területén a külső feltételek hiánya miatt 

nem célszerű mindig használni. A típus pályaszerkezetek kötött rétegfelépítése nem ad lehetőséget olyan 

változtatásokra, amelyek a mezőgazdasági utak pályaszerkezetétől megkívánt kisebb követelmények kielégítését 

teszik lehetővé, költségcsökkentést és a rugalmas anyagfelhasználást eredményezve. 

2.6. 6.2.6 A pályaszerkezet megerősítésének tervezése 

Azért, hogy a tervezett élettartam végén lévő pályaszerkezet a további forgalmat el tudja viselni, illetve egy 

adott pályaszerkezet a megnövekedett forgalmi igényeket ki tudja elégíteni, szükségessé válik egy újabb, 

erősítőréteg építése. Ennek a rétegnek a vastagságát kétféle elv alapján határozhatjuk meg: 

• a terhelés hatására kialakuló rugalmas alakváltozások nagysága alapján, 

• pályaszerkezet feltárással, a lecsökkent teherbírású pályaszerkezet anyagára jellemző egyenérték-tényező 

alapján számított egyenérték-vastagságból kiindulva. 

2.6.1. 6.2.6.1 Az erősítő réteg méretezése a rugalmas alakváltozások 
(behajlások) alapján 

2.6.1.1. 6.2.6.1.1 A pályaszerkezet teherbírása és annak változása, valamint a rugalmas 
alakváltozások 

A pályaszerkezet teherbíróképességén azt az igénybevételt értjük, amelynek túllépése után az anyagot 

rendeltetésszerűen nem lehet tovább használni. A teherbírást esetünkben a teherismétlődések számával 

jellemezzük. Ennek hatására az anyag tönkremenetele a fáradás miatt alakul ki. 

Ezt az elméletet támasztják alá az AASHO útkísérlet tapasztalatai is, ahol a kísérlet alatt rendszeresen mérték az 

s behajlás értékeit és azt tapasztalták, hogy a T tengelysúlyok, illetve a Z tengelyáthaladási számok növelésével 

a kezdeti s0 behajlás értéke fokozatosan növekszik egy pillanatnyi s értékre. A kísérleti adatok korrelációs 

elemzése kimutatta, hogy azonos használhatósági index-szel (pl. p = 2,5) jelzett minőségi állapotnál az eredeti 

behajlás és a tengelyáthaladási szám között szoros kapcsolat áll fenn, amelyre azonban a pályaszerkezet He 

egyenérték-vastagsága nincs hatással. Ez azt jelenti, hogy létezik egy olyan kezdeti behajlás, amelynek 

nagysága meghatározza azt a 100 kN e.t. áthaladásban kifejezett forgalmat, amit az élettartam alatt a 

pályaszerkezet el fog viselni. Ezt a behajlást megengedett behajlásnak tekinthetjük, mert ha biztosítjuk, hogy a 

kezdeti behajlás (s) kisebb mint a megengedett behajlás (s < smeg), akkor az smeg behajlásához tartozó forgalom 

lefutása után fog csak a pályaszerkezet tönkremenni. A megengedett behajlás és a 100 kN e.t. áthaladásban 

kifejezett forgalom közötti összefüggés: 

 
6-17. egyenlet 

vagy más formában: 
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6-18. egyenlet 

2.6.1.2. 6.2.6.1.2 A megerősítés szükségességének eldöntése, a mértékadó behajlás 
értékelése, 

A mértékadó behajlás nagyságáról önmagában nem lehet eldönteni azt, hogy az számunkra megfelelő 

teherbírást jelöl-e. Ugyanaz a behajlás kisebb forgalomnál ugyanis megfelelő, nagyobb forgalomnál már 

lecsökkent teherbírást jelölhet. 

A nagymintakísérletek alapján levezetett összefüggéssel megállapítható, hogy 

• egy adott sm mértékadó behajlásnál az úton csak egy meghatározott F100eng megengedett forgalom haladhat át, 

amelynek nagysága: 

 
6-19. egyenlet 

Illetve: 

• egy adott F100m mértékadó forgalmat a pályaszerkezet csak akkor visel el, ha a pályaszerkezet kezdeti 

behajlása nem lép túl egy seng megengedett behajlási értéket: 

 
6-20. egyenlet 

A megengedett és mértékadó értékek összehasonlításával a pályaszerkezet teherbírása minősíthető. A behajlás 

nagysága szerint megfelelő a pályaszerkezet teherbírása, ha az 

sm < seng 

ahol az seng megengedett behajlást egy vizsgált időszak mértékadó forgalma alapján számítjuk. A forgalom 

nagysága szerint megfelelő a pályaszerkezet teherbírása, ha az: 

F100m < F100eng 

ahol az F100eng engedélyezett forgalmat (db 100 kN e. t. áthaladásban) az sm mértékadó behajlás alapján számítjuk. 

A megerősítés szükségességét és sürgősségét ezután az dönti el, hogy milyen időszakra határozzuk meg az F100m 

mértékadó forgalom nagyságát. A forgalomelemzést általában az üzemterv, illetve erdőterv 1. és 2. ciklusára 

kell elvégezni. Ezeket összevetve az F100eng megengedett forgalommal meg lehet állapítani a beavatkozás 

szükséges időpontját. A teherbírásra, mint állapotra jellemző állapotjelző paraméter (osztályzat) a következő: 

1. jelű: nagyon jó teherbírású, ha a megerősítést 15 év után kell elvégezni, 

2. jelű: jó teherbírású, ha a megerősítés időpontja 11–15 év közé esik, 

3. jelű: közepes teherbírású, ha a megerősítést 6–10 éven belül kell végrehajtani, 

4. jelű: rossz teherbírású, ha a megerősítést 3–5 éven belül kell elvégezni, 

5. jelű: tűrhetetlen teherbírású, ha 2 éven belül szükséges a megerősítés. 

2.6.1.3. 6.2.6.1.3 Az erősítőréteg méretezése a behajlások alapján 

Az AASHO útkísérlet során kimutatták, hogy a pályaszerkezet egyenérték-vastagsága és a behajlás között: 

 
6-21. egyenlet 
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alakú összefüggés áll fenn. Legyen egy adott pályaszerkezet H1 egyenérték-vastagságú, amelyhez s1 behajlás 

tartozik. Növeljük ennek a pályaszerkezetnek a vastagságát ΔH értékkel H2 vastagságig, amely vastagsághoz az 

előbbi behajlásnál kisebb s2 érték tartozik. 

Felírható: 

 

 
6-22. egyenlet 

A két egyenlet egymásból kivonva az erősítőréteg vastagságát (ΔH) kapjuk 

 
6-23. egyenlet 

illetve más formában: 

 
6-24. egyenlet 

B-t anyagállandónak tekintve a méretezés elvégezhető, mert a H1+ΔH = H2 megerősített pályaszerkezet 

behajlásának akkorának kell lenni, hogy a tervezési időszak F100 forgalmát elviselje, vagyis ez az F100 

forgalomhoz tartozó megengedett behajlás lesz (s2 = seng), míg az s1 behajlás a H1 vastagságú megerősítendő 

pályaszerkezeten mért behajlások közül a mértékadó behajlás (s1 = sm). A B anyagállandó nagyságának 

szilárdságtani értelmezése nem megoldott. Nagyságát hosszú ideig B = 70 értékben állapították meg, amely egy 

jó átlagértéknek tekinthető. Valódi anyagállandóként ezt az értéket a megerősítő réteg mechanikai 

tulajdonságainak függvényében kellene felvenni. Újabban ezért azt javasolják, hogy B értéke 65–70 között 

változzon. Elméletileg a B állandónak ezek a határértékei sincsenek bizonyítva. Megfelelőnek tartjuk ezért, ha B 

= 70 értéket használjuk addig, amíg kellő tapasztalatot nem szerzünk az erdészeti utak pályaszerkezetének 

megerősítésével kapcsolatban. Így a képlet végleges formában: 

 
6-25. egyenlet 

amely képletet a 6-9. ábrán diagram formájában ábrázolunk. 
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6-9. ábra. Az erősítőréteg vastagsága 

2.6.2. 6.2.6.2 Az erősítő réteg méretezése a pályaszerkezet feltárása alapján 

Ennél az eljárásnál 500 m-ként vagy szükség esetén ennél sűrűbben feltárják a régi pályaszerkezetet, 

megállapítva ezzel a pályaszerkezeti rétegek anyagát és vastagságát. A mért vastagságokat a régi csökkent 

teherbírású pályaszerkezeti rétegek egyenérték-tényezőivel (8. táblázat) beszorozva megkapjuk a régi 

pályaszerkezet egyenérték-vastagságát: 

 
6-26. egyenlet 

ahol: Her = a régi pályaszerkezet egyenérték-vastagsága (ecm) 

hi = a régi pályaszerkezeti réteg vastagsága (cm) 

er = a régi pályaszerkezeti réteg egyenérték-tényezője 

n = a régi pályaszerkezet rétegeinek száma 

A jövőben várható forgalom és a talaj teherbírása alapján számított egyenérték-vastagság (Hesz) és a régi 

pályaszerkezet egyenérték-vastagsága (Her) különbsége adja a szükséges erősítőréteg egyenérték-vastagságát 

(ΔHe) 

 
6-27. egyenlet 

A ΔHe értékből az új erősítőréteg anyagára vonatkozó egyenérték-tényező (3. táblázat) segítségével a 

méretezésnél megismert módon meghatározhatjuk az erősítőréteg valódi geometriai vastagságát. 

8. táblázat - Régi pályaszerkezeti rétegek tervezési egyenértéktényezői 
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A réteg megnevezése és állapota Egyenérték-tényező 

Betonburkolatok 

Öntöttaszfalt, aszfaltbeton és kötőréteg 

repedésmentes 

Ritkán repedezett (min. 2,0 m2) 

Sűrűn repedezett 

1,8 

1,8 

1,5 

1,3 

Kevert bitumenes alapok és 

aszfaltmakadámok 
1,5 

Kötőzúzalékos, itatott és vízzel kötött 

makadámok 

zúzottkő- és kohósalakkő-alapok 

Idomkő burkolatok hézagkiöntéssel 

1,0 

Soványbeton alapok, kavicsbeton-

burkolatok 

Idomkő burkolatok hézagkiöntés nélkül 

1,2 

Cementes és bitumenes talajstabilizáció 

Mechanikai stabilizáció 0/50 
0,7 

Mechanikai stabilizáció 0/20 0,5 

Kavicsos homok, homokos kavics 

Homok (kötött talajú földművön) 

0,5 

0,3 

3. 6.3 A mezőgazdasági utak legfontosabb 
pályaszerkezeti rétegei 

3.1. 6.3.1 A pályaszerkezeti rétegek anyagai 

A pályaszerkezeti rétegekben a különböző anyagok egymást helyettesíthetik úgy, hogy azokból műszakilag 

egyenértékű pályaszerkezetek épülnek fel. Ezek közül az anyagok közül egyesek olyanok, amelyek a 

pályaszerkezet különböző rétegeitől megkívánt igényeket egyaránt kielégítik, ezért burkolatként, vagy alapként 

is használhatók. Ezeket az anyagokat burkolat-alapnak fogjuk nevezni. 

Az egyes pályaszerkezeti rétegekbe beépített anyagok fogják biztosítani 

• a pályaszerkezet teherbírását, 

• a pályaszerkezet stabilitását. 

A teherbírás az az igénybevétel, amelyet túllépve az anyag rendeltetésszerűen tovább nem használható. Ez az 

igénybevétel származhat a forgalom dinamikus igénybevételeiből és a hajlításokból, ezért főként az ebből 

származó igénybevételekkel szembeni ellenállást fejezi ki az élettartam alatt. 

A stabilitás különféle egyéb hatásokkal (időjárásból származó hatások, kopásellenállás, nyomvályú képződés 

stb.) szembeni ellenállást fejezi ki és biztosítja. 
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A pályaszerkezeti anyagok teherbírása, illetve stabilitása az alapanyagok célszerű összeállításával teremthető 

meg. A teherbírást elsősorban a kőváz biztosítja, amelyet fokozni fog és annak stabilitást biztosíthatja: 

• a kötőanyag, 

• a kiékelés, 

• a térkitöltés. 

A kötőanyag hatása kétféleképpen érvényesül: 

• a kohézió nélküli szemcsés anyagnak kohéziót kölcsönöz a kohézióval rendelkező kötőanyag (bitumen); 

• a hidraulikus kötőanyagok a hidraulikus kötésük közben kialakuló kristályosodási folyamatok alatt 

összekristályosítják (összecementálják) a szemcsés anyagokat. 

Kiékeléskor az ékhatást és a belső súrlódást használjuk ki úgy, hogy a nagyobb szemcsék közé egy külön 

technológiai lépésben kisebb szemcsékből álló kiékelő réteget hengerlünk, aminek eredményeként szakaszos 

szemeloszlás alakul ki. 

Térkitöltéskor a szemcsék elmozdulását a hézagot kitöltő egyre kisebb szemcsék akadályozzák meg, amelynek 

feltétele az anyag folyamatos szemeloszlása. 

Nem minden pályaszerkezeti réteg anyagát lehet építés közben a végső tömörségnek megfelelően megépíteni. 

Ezek a pályaszerkezeti rétegek végső tömörségüket a forgalom hatására érik el. Az ilyen pályaszerkezeteket 

utántömörödő pályaszerkezeteknek nevezzük. 

A pályaszerkezeti rétegek anyagának összetételét, az építést és építési minőséget a közúti igények 

figyelembevételével elkészített műszaki irányelvek írják elő. A közúti és a mezőgazdasági (erdészeti) útépítés 

feltételei és igényei közötti különbség (pl.: építési minőség egyenletessége, építési, megvalósulási minőség 

szigorú betartása, alapanyag felhasználás elvei stb.) miatt ezeket az előírásokat nem lehet és célszerű mindig 

figyelembe venni. A mezőgazdasági utakra vonakozó építésminősítési előírásokkal nem rendelkezünk, ennek 

ellenére ezeket is a célokkal arányos, jó minőségben kell megépíteni. Azokat az építésminőségi előírásokat, 

amelyekben a közúti előírásoktól eltérhetünk, a tervezőnek kell megfogalmazni és a tervdokumentációban azt 

rögzíteni. Különösen érvényes ez a helyi talajok felhasználását lehetővé tevő talajstabilizációknál és a 

hagyományos, egyszerű zúzottkő pályaszerkezeteknél. Az igényesebb, korszerűbb és drágább rétegeknél a 

műszaki előírásokat azonban figyelembe kell venni. 

3.2. 6.3.2 Alaprétegek és burkolatok 

Az alapréteg a burkolat és a földmű közötti kapcsolatot biztosítja. Alátámasztja a burkolatot és teherelosztó 

hatásán keresztül megakadályozza, hogy a forgalom a földműben olyan alakváltozásokat hozzon létre, amelyek 

a burkolaton káros alakváltozásokként jelennek meg. Az alapréteg a felülről lefelé jelentősen csökkenő 

feszültségek miatt csak kis igénybevételnek van kitéve, mégis a rétegek feladatukat csak akkor tudják 

maradéktalanul ellátni, ha a földmű: 

• talaja megfelelő állapotú, 

• kellően tömör, 

• gondosan víztelenített és 

• a tervnek megfelelő szintben készült. 

Az alaprétegek anyaga különféle ásványi anyagokból és kötőanyagokból készíthető el. Az alapban fellépő 

kisebb igénybevételek miatt ehhez gyengébb minőségű alapanyagok is felhasználhatók. Alaprétegek lehetnek: 

• a stabilizációs alapok, 

• a zúzottkő alapok, 

• a hidraulikus kötőanyag felhasználásával készülő alapok, 
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• az aszfalttípusú burkolat-alapok. 

A stabilizációs alapok a helyi talaj felhasználását teszik lehetővé, meghatározott szemeloszlás előállításával, 

vagy talaj és kötőanyag (cement, bitumen, mész stb.) keverék készítésével. A zúzottkő alapokhoz kötőanyagot 

nem használunk, a teherbírást és a stabilitást a kiékeléssel előállított nagy belső súrlódás biztosítja. A 

hidraulikus kötőanyag felhasználásával készülő alapok kötőanyaga a cement, a pernye, a granulált kohósalak. 

Az aszfalttípusú burkolat-alapok kötőanyaga a bitumen, amely különféle kőtermékekből álló vázat köt össze. 

3.2.1. 6.3.2.1 Stabilizációs alapok 

A pályaszerkezetek gazdaságos és olcsó kialakításának feltétele, hogy a kisebb igénybevételeknek kitett alsóbb 

rétegekbe, mint amilyenek az alaprétegek, ne építsünk be kiváló minőségű zúzottkövet, hanem törekedjünk a 

helyi anyagok széles körű felhasználására. 

Előnyös a helyi anyag stabilizálása azért is, mert építésük rendkívül rugalmas. Elkészíthetők saját kivitelezésben 

egyszerűbb gépekkel, vagy kisebb teljesítményű korszerű gépekkel, de megépíthetők nagy teljesítményű 

gépláncokkal is. 

A közgazdasági előnyök mellett jelentősek a műszaki előnyök is. A helyi anyagok stabilizálásával olyan 

alaprétegeket tudunk létrehozni, amelyek a vizet nem eresztik át és nem tárolják, valamint a forgalom hatására 

nem tömörödnek (nem utántömörödő rétegek). 

A stabilizációk pályaszerkezetben elfoglalt helyét a forgalom nagysága határozza meg: 

• közepes és nagy forgalmú utak hajlékony pályaszerkezetének alsó alaprétege; 

• kis forgalmú utak (ide tartoznak a nagyobb forgalmú mezőgazdasági utak alapja; 

• igen kis forgalmú utak (mint a mezőgazdasági utak) burkolata valamilyen vékony bitumenes lezárással, vagy 

önállóan mechanikai stabilizáció formájában. 

Stabilizáláskor a talaj nyírószilárdságát a körülmények által meghatározott feltételek között, adott 

követelményeknek megfelelően növeljük, azt az időjárástól és forgalomtól függetlenül állandósítjuk, 

stabilizáljuk. 

A talajok stabilizálásakor a talaj tulajdonságait céljainknak megfelelően változtatjuk meg: 

• talajkeverék készítésével, 

• kötőanyag bekeverésével, 

• tömörítéssel. 

Fontos az optimális tömörítési víztartalmon történő gondos tömörítés. Ennek hatására 

• nő a belső súrlódás, ezzel együtt a teherbírás, 

• a hézagok csökkenésével pedig csökken a vízáteresztő és víztartó képesség. 

A kötőanyag cement, mész, bitumen, pernye, granulált kohósalak, esetleg különféle vegyszerek lehetnek, ezeket 

a talaj tulajdonságai alapján választjuk ki. Többféle kötőanyag közül közgazdasági elemzések alapján kell a 

megfelelőt kiválasztani. 

A különféle stabilizációk felhasználási lehetőségét elsősorban a helyszíni talajviszonyok határozzák meg (6-10. 

ábra): 

• Mechanikai stabilizáció készíthető a kedvező szemeloszlású, kötött frakciót viszonylag magas arányban 

tartalmazó kavicsos talajokból, valamint az egyenletes szemeloszlású kavicstalajokból, amelyek 

szemeloszlását iszapos agyag hozzákeverésével javítjuk. 

• Cementes talajstabilizációra elsősorban az iszap, iszapos homok, iszapos kavics talajok alkalmasak. 

Egyenletes szemeloszlású homokos kavics és homok csak nagy mennyiségű cement adagolásával 

stabilizálható. 
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6-10. ábra A különféle talajokon gazdaságosan alkalmazható stabilizációk 

• Bitumenes talajstabilizációt az egyenletes szemeloszlású homoktalajokból készíthetünk, mint amilyen a 

futóhomok, durva homok, kavicsos homok. 

• Meszes talajstabilizáció kötött talajokból, vagy agyagos kavicstalajokból készíthető. 

• Pernye és granulált kohósalak kötőanyag felhasználásával szemcsés, kissé kötött, agyagmentes talajok 

stabilizálhatók. 

3.2.1.1. 6.3.2.1.1 Mechanikai stabilizáció a mezőgazdasági útépítésben 

A mechanikai stabilizáció: 

• kisebb forgalomnál önmagában egyrétegű pályaszerkezet lehet, 

• nagyobb forgalmú utakon burkolatalapként, vagy védőrétegként használható. 

A mechanikai stabilizáció egyesíti magában a szemcsés és kötött talajok jó tulajdonságait. Teherbírása nedvesen 

és szárazon is jó, mert a szemcsés rész a víznek ellenálló vázat alkot, szárazon pedig a kötött részek kohéziója 

kapcsolja a szemcséket egymáshoz. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező anyagoknak egyrészt szemeloszlási, 

másrészt kötöttségi feltételeket kell kielégíteni. (A mechanikai stabilizáció olyan „beton”, amelynél a 

meghatározott szemeloszlású szemcsés anyagot a talaj finom része köti össze.) 

A mechanikai stabilizáció építésére a gazdaságosan tömöríthető, nagy nyírószilárdságot és hézagminimumot 

biztosító folytonos szemeloszlású talajok vagy talajkeverékek alkalmasak (6-11. ábra). 

A mechanikai stabilizációban a kötőanyag szerepét betöltő és talajhabarcsot alkotó finom résznek (d < 0,1 mm) 

kötöttségi feltételeket kell kielégíteni. Így a finom rész: 

• folyási határa 25 %<wL<35 %, 

• plasztikus indexe 3 %<Ip<15 %. 

A mechanikai stabilizáció készítésére megfelelő anyag szemeloszlását határgörbékkel vagy táblázatokkal adják 

meg. A táblázatok feltűntetik a szükséges és megengedett kötöttségi előírásokat is. Amennyiben a helyszínen 

nem található a mechanikai stabilizáció előírásait kielégítő talaj, akkor azt talajkeverék készítésével kell 

előállítani két vagy több talaj összekeverésével. A keverési arányokat numerikus és grafikus eljárásokkal lehet 

meghatározni. 



 A mezőgazdasági utak 

pályaszerkezete 
 

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
6-11. ábra Mechanikai stabilizáció építéséhez felhasználható talajok (Kézdi szerint) 

Természetes állapotukban, keverés nélkül általában a következő anyagok alkalmasak mechanikai stabilizáció 

készítésére: 

• iszapos kavicsos homok, gödörkavics (főként Nyugat-Dunántúlon található megfelelő gödörkavics), 

• iszapos durva homok, 

• kőbányák iszapos bányameddője, 

• válogatás (villázás) nélküli régi bontott makadámburkolat. 

Fontos, hogy az előírt szemeloszlási és kötöttségi kritériumoknak ezek az anyagok is megfeleljenek. 

Az érvényes műszaki előírások szerint a mechanikai stabilizáció a legnagyobb szemcseméret alapján osztályoza 

• M22, 

• M56, 
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• M80, 

változatban készülhet. 

A mezőgazdasági útépítésben a műszaki előírás javaslatai helyett célszerűbb a klasszikus elveket 

figyelembevevő, a helyi adottságokból kiindulva megtervezett anyagot használni, mert a műszaki előírásoknak 

megfelelő szemszerkezet tisztán helyi anyagok felhasználásával nem valósítható meg. Az anyag összetételében 

előírt 40-60 tömeg % zúzott frakció biztosítása jelentősen növeli az építési költségeket, a finom rész csekély 

részaránya miatt pedig a gumiabroncsos forgalomnak nem áll ellen, ezért az csak alaprétegbe építhető. Az M22, 

M56, M80 jelű rétegek helyett célszerűbb a mezőgazdasági utak alaprétegét folyamatos szemeloszlású zúzottkő 

alapként megépíteni. A mezőgazdasági útépítésben tehát a klasszikus mechanikai stabilizáció építése 

javasolható, a helyi anyagok vizsgálata és a helyi adottságok figyelembevételével. 

3.2.1.2. 6.3.2.1.2 Cementes talajstabilizáció a mezőgazdasági útépítésben 

A hazai talajok legnagyobb része cementtel stabilizálható. Egy, legfeljebb két rétegben készíthető. Nagyobb 

forgalomnál alsó alapként, kisebb forgalomnál alapként építhető bitumenes alapok és burkolatok alá. Önálló 

pályaszerkezetként nem használható, mert a kopás elleni stabilitása alacsony, a könnyű forgalom hatását sem 

viseli el. Lezárásáról gondoskodni kell. 

A cementes talajstabilizáció készítéséhez megfelelő minőségű talaj, cement és víz szükséges. Legelőnyösebbek 

a kissé iszapos homokok, kavicsok, a kissé és közepesen kötött talajok. 

A cementek közül felhasználható minden portland, kohósalak portland, vagy pernye portland cement, amelynél 

a kötési idő kezdete 4 óránál hosszabb. 

A cementadagolást laboratóriumi vizsgálatokkal kell meghatározni. A cementes talajstabilizáció anyagával 

szemben követelmény, hogy: 

• mozaikosan összerepedezzen, 

• anyaga víz- és fagyálló legyen. 

A fagy és vízállóság biztosítása érdekében egy minimális cementadagolást biztosítani kell. A cement 

mennyisége azonban nem lehet nagyobb egy maximális értéknél. A magasabb cementadagolással arányosan nő 

a stabilizáció húzószilárdsága, valamint kötés közben arányosan megnő az anyag zsugorodása is. A 

zsugorodásból származó húzófeszültségek hatására az anyag nagyobb távolságokban kialakuló szabálytalan 

repedésekkel táblákba reped szét. Ezek a repedések nem zárnak össze, megnyílnak, ami növeli a 

cementstabilizációra helyezett asztfaltréteg átrepedésének veszélyét, ezenkívül a feleslegesen felhasznált cement 

miatt egyben gazdaságtalan is. A viszonylag kisebb szilárdságú stabilizáció sűrűn, mozaikosan repedezik össze, 

amelynek hatására az anyag elveszti merevségét, a repedések később sem nyílnak meg, az egyes részek a 

terhelést jól átadva együttdolgoznak. A minimális szélességű hajszálrepedések miatt a felettük lévő rétegek nem 

repednek át. 

A túl alacsony szilárdság azért kedvezőtlen, mert a szükséges teherbírás és stabilitás nem biztosított, a vízzel 

szembeni ellenállás lecsökken, a szerkezet nem lesz fagyálló. 

Főként homoktalajok stabilizálásakor előnyös porszéntüzelésű erőművekben keletkező pernyét keverni a 

cementhez. Ez a szemeloszlás javításán keresztül jelentős cement megtakarítást eredményez. A pernye 

felhasználását laboratóriumi vizsgálat előzze meg. Ennek eredményeként csak akkor célszerű a pernye 

felhasználása mellett dönteni, ha az jelentős cement megtakarítást eredményez, mert egyébként a közgazdasági 

előnyt a bonyolultabb technológia lerontja. 

Az adagolandó cement mennyisége általában 5–14 tömeg % között változik a talaj és a felhasznált cement 

fajtájától függően. 

A kedvező cementadagolást laboratóriumi vizsgálatokkal lehet megállapítani. 

A 7 napig nedves térben tárolt minták σ7 nyomószilárdsága essen a következő határértékek közé: 

2000 kN/m2<σ7<2500 kN/m2 
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A cementes talajstabilizáció a legelterjedtebb stabilizáció, amelynek típusait a felhasznált alapanyag és a 

készítés módja szerint osztályozzuk: 

• stabilizált kavics (szemcsés anyag), telepen (gépben) keverve (CKt jelű); 

• stabilizált kavics (szemcsés anyag), helyszínen (talajmaróval) keverve (CKh jelű), 

• stabilizált talaj, telepen (gépben) keverve (CTt jelű), 

• stabilizált talaj, helyszínen (talajmaróval) keverve (CTh jelű). 

3.2.1.3. 6.3.2.1.3 Meszes talajstabilizáció 

Meszes talajstabilizáció készítésére azok a kötött talajok alkalmasak, amelyeknek plasztikus indexe 15 %-nál 

(esetleg 12 %-nál) magasabb. A meszes talajstabilizáció készítésekor általában a mész és talaj között lejátszódó 

gyors folyamatok hatását használjuk ki, ami alapvetően háromféle: 

• oltódásakor kiszárítja a talajt, 

• megváltoztatja a talajra jellemző konzisztencia határokat, 

• megváltoztatja a talajok tömöríthetőségét. 

A mész szárító hatását úgy fejti ki, hogy oltódásakor 1 kg mész 300 g vizet von el a talajból. Ehhez járul még az 

átkeverés szárító hatása, amit 1–2% nedvességvesztéssel lehet számításba venni. Gyakorlati szabályként 

elfogadható, hogy ahány százalék meszet keverünk a talajhoz, ugyanakkora nedvességveszteséggel 

számolhatunk. 

A konzisztencia határok kétféle módon változhatnak (6-12. ábra): 

• a plasztikus index csökken, mert a sodrási (plasztikus) határ nő a folyási határ változatlan marad, illetve 

kismértékben csökken; 

• a plasztikus index nem változik, azonban a sodrási és a folyási határ víztartalma is megnő. A talaj ezért vízzel 

szemben érzéketlenebbé válik, mert felpuhulása magasabb víztartalomnál következik be. 

 
6-12. ábra Mész hatása a talaj képlékenységére és a konzisztencia határokra 
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6-13. ábra Mész hatása a tömöríthetőségre 

A mész hatására a talajok tömörítési tulajdonságai és ezzel együtt tömöríthetőségük is előnyösen megváltozik 

(6-13. ábra). A mésszel kezelt talaj: 

• legnagyobb száraz halomsűrűsége lecsökken ( ), 

• az optimális tömörítési víztartalma megnő (wopt<woptM), 

• a tömörítési görbe pedig ellaposodik. 

Ennek jelentősége az, hogy a tömörítés magasabb víztartalomnál is jól elvégezhető és a talaj kevésbé érzékeny a 

tömörítési víztartalom változására. 

A meszes talajstabilizáció készítéséhez felhasználható mész lehet: 

• őrölt égetett mészpor, 

• porrá oldott mész (mészhidrát), 

• péppé oltott mész, 

• mésztej. 

A mész adagolását laboratóriumi vizsgálatokkal kell meghatározni. A szokásos adagolás: 

• pályaszerkezeti réteg stabilizálásához kötött talajban 3–8 tömeg %, 

• kötött talajú földmű javítására, morzsalékossá tételére 2–3 tömeg %. 

3.2.1.4. 6.3.2.1.4 Bitumenes talajstabilizáció 

A bitumenes talajstabilizáció anyagában a kötőanyag a bitumen, ami kohéziót kölcsönöz a talajnak és vízzáróvá 

teszi azt. Általában a kohézió nélküli, szemcsés talajok stabilizálhatók bitumennel (kavicsos homok, vagy 

egyenlő szemcséjű futóhomok). A felhasznált talaj iszaptartalma nem haladhatja meg az 5%-ot, mert az 

ugrásszerűen megemelkedő fajlagos felület megnöveli a kötőanyag szükségletet, ami rontja a stabilitást. 

A bitumenes talajstabilizáció kötőanyaga: 

• a kis viszkozitású higított bitumen (HB-A 20/40, HB-R 20/40), 

• a lassan törő kationaktív bitumenemulzió, legalább 60% bitumentartalommal. 

A keverékhez 2% mészhidrátot vagy 3% portlandcementet adhatunk, ami a kötőanyag jobb eloszlását és 

tapadását segíti. 
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A kötőanyag mennyiségét laboratóriumi vizsgálattal kell megállapítani. A túl sok kötőanyag inkább 

„kenőanyagként” viselkedik, míg a szükségesnél kevesebb nem kölcsönöz kellő kohéziót a keveréknek, tehát 

mindkét esetben csökken a stabilitás. 

A vizsgálatokhoz különböző bitumentartalmú próbatestet kell készíteni: 

• kavicsos homoknál 4–5–6%, 

• egyenletes szemcséjű homokoknál 4,5–5,5–6,5%, 

• vegyes szemcséjű homokoknál 5–6–7%, 

• iszapos homokoknál 6–7–8%. 

3.2.1.5. 6.3.2.1.5 Granulált kohósalak, pernye és erőművek zagytéri anyagából épülő alapok 

Az ipari termelés melléktermékeként jelentős mennyiségű környezetszennyező anyag keletkezik, amelynek 

hasznosítása úgy környezetvédelmi, mint nemzetgazdasági cél. Ezért jelentős a pernye, az erőművek zagytéri 

anyaga, valamint a granulált kohósalak felhasználása útépítési célokra. 

Ezeket az anyagokat puzzolános tulajdonságuk jellemzi. A puzzolános tulajdonságú anyagok (puzzolánok) 

erősen bázikus közegben, víz jelenlétében hidraulikus kötéseket hoznak létre. Ezek a kötések a cement kötésénél 

lényegesen lassabban alakulnak ki, ezért az ilyen kötőanyaggal készített keverékek beépítésével nem kell sietni. 

A kész keveréket tárolni lehet, illetve az nagy távolságra is elszállítható. A beépített keverék kötés utáni 

tulajdonságai a soványbetonhoz hasonlóak. A kész szerkezet szilárdsága nem egyenletes, mert a kötőanyagként 

használt anyag maga sem homogén, stabilizációs pályaszerkezetek készítésére azonban alkalmas. A granulált 

kohósalakot kohóművek, a zagytéri anyagot és pernyét porszéntüzelésű erőművek környékén lehet 

gazdaságosan felhasználni. 

A keverék készítéséhez használt ásványi anyag: 

• zúzott kőtermék, 

• murva, 

• kőbánya meddő, 

• homokos kavics, esetleg homok. 

Előnyösen felhasználhatók még a homokos kavicsbányákban az osztályozás közben feleslegessé váló 0/3–0/5 

mm-es frakciók, amelyek kielégítik a szemeloszlási követelményeket. 

A pernye, zagytéri anyag és granulált kohósalak akkor használható fel kötőanyagként, ha bizonyos további 

feltételeket is kielégítenek. 

A granulált kohósalakban a 0,08 mm szemcseátmérőnél kisebb finom résznek az aránya legalább 10 tömeg % 

legyen. Ilyen granulátumot a hazai gyártásban a különleges gép- és a nagy vízigény miatt nem állítanak elő. 

Megfelel azonban, ha a hazai forgalomban kapható, kevés finomrészt tartalmazó granulált kohósalakot 

megőrölik. Ekkor az őrölt granulátumban legalább 20–25% legyen a 0,08 mm átmérő alatti frakció. A 

kötőanyagként felhasznált pernye izzítási vesztesége nem lehet nagyobb 8%-nál, a 0,45 mm alatti frakció pedig 

legalább 45% legyen. 

A kötés létrejöttéhez szükséges meszet őrölt égetett mészpor formájában célszerű felhasználni, mert 

mészhidrátból, mintegy 25%-kal kell többet adagolni. Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatok kedvező 

eredményt mutatnak, akkor néhány % cement adagolása előnyös lehet. 

A keverék nedvesítésére tiszta ivóvíz minőségű vizet kell használni. 

A keverési arányokat laboratóriumi vizsgálatokkal kell meghatározni. Tájékoztató adatként elfogadható, hogy a 

kellő (cementes talajstabilizációnak megfelelő) szilárdság eléréséhez szükséges kötőanyag mennyisége: 

• 8–20 tömeg % pernye, 



 A mezőgazdasági utak 

pályaszerkezete 
 

 37  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• 2–5 tömeg % mész; 

illetve: 

• 15–20 tömeg % granulált kohósalak, 

• 2–5 tömeg % mész. 

Az olyan homokot, amelynek 0,1 mm alatti szemcsefrakciója 5–25%, iszaptartalma legfeljebb 5%, azt: 

• 15–30% friss pernye és 3–7% mész, vagy 

• 15–25% őrölt granulált kohósalak és 2–3% mész 

adagolásával lehet stabilizálni. 

A keverékeket helyszíni vagy keverőtelepi keveréssel készíthetjük. 

3.2.2. 6.3.2.2 Makadám szerkezetű alapok és burkolatok 

Ma már nem tekinthetők korszerű pályaszerkezeteknek részben utántömörödő tulajdonságuk, részben a nagy 

szállítási munkaigényük miatt. Megfelelő útépítési követ szolgáltató helyi vagy közeli kőbányák az építésüket 

gazdaságossá tehetik, mégis célszerűbb a szállítókapacitás túlzott leterhelése miatt más burkolatokat, illetve 

alapokat tervezni. (15 cm cementes talaj stabilizáció és 10 cm vastag szórt alap szállítási igényének aránya kb. 

1,5; míg 15 cm cementes talaj stabilizáció és 15 cm vastag szórt alap szállítási igényének aránya kb. 1:7,5). 

Mezőgazdasági utak pályaszerkezetében az egyszerűbb építési technológia miatt részesíthetők előnyben. 

Ezekre a szerkezetekre egységesen jellemző, hogy kötőanyagot nem tartalmaznak, stabilitásukat a nagy belső 

súrlódású zúzottkőnek és a kiékelésnek köszönhetik. Hézagtartalmuk nagy, ennek következménye, hogy a 

forgalom hatására egyenlőtlenül utántömörödnek, deformálódnak, ami a rájuk helyezett tömör aszfaltrétegek 

összerepedezéséhez vezet. 

A nagy hézagokat tartalmazó alaprétegeket közvetlenül kötött talajú földműre építeni nem szabad, mert a kötött 

talaj a nagy szemcséket kenőanyaghoz hasonlóan síkossá teszi és a szerkezet a terhelés hatására elsüllyed. Ilyen 

esetben mindig minimálisan 10 cm vastag homokos kavics védőréteget kell a kötött talajú földmű felületére 

elhelyezni. 

A zúzottkő alapok és burkolatok: 

• szórt útalap, 

• durva zúzottkőalap, 

• szakaszos szemeloszlású (vízzel kötött) makadám rendszerű alap és burkolat. 

3.2.2.1. 6.3.2.2.1 Durva zúzottkő alap 

A durva zúzottkő alap Z 56/80, vagy Z 56/100 jelű zúzottkőből készül egy rétegben maximálisan 15 cm tömör 

vastagságban. A felhasználható anyag legnagyobb szemnagysága nem lehet nagyobb a tömör rétegvastagság 

2/3-nál. A 15 cm-nél vastagabb réteget több vékonyabb réteg egymásra építésével kell kialakítani. 

A zúzottkövet a tömör vastagság 20%-kal növelt rétegvastagságában kell elteríteni a betömörített tükörre, a 

padkaszivárgók elkészítése után. A zúzottkövet billenőplatós tehergépkocsival célszerű szállítani és a követ 

közvetlenül a tükörbe billenteni. Az elterítést gréder végzi. Az egyenletes laza terítési rétegvastagságot 

terítőládával is ki lehet alakítani, ami azért előnyös, mert így egy egyenletesen tömör, azonos laza 

rétegvastagságot lehet tömörítés előtt megvalósítani, ami az egyenletes tömörítés és így az egyenletes teherbírás 

feltétele is. 

A tömörítést 13–15 t-s három hengerlőjű úthenger végezi, miközben a profil kialakítását folyamatosan 

ellenőrizni kell. A hengerjáratokat a szélen kell indítani, majd befelé haladni. Az egyes hengermenetek 1/3–1/4 

részben fedjék át egymást. A hengerlést szárazon kell kezdeni, majd 1 m3 kőhöz 0,3–0,5 m3 (1 m2 10 cm vastag 

réteg tömörítéséhez 0,03-0,05 m3) vizet permetezve kell a hatékony tömörítést addig folytatni, amíg a henger 
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már nem hagy nyomot, illetve a henger elé dobott kő nem nyomódik a felületbe, hanem összetörik. Az összetört 

„rózsásodott” köveket és a fészkes helyeket ki kell cserélni. 

A hengerlés befejezése előtt gondoskodni kell a nagy hézagtartalmú zúzottkőréteg felső részében lévő hézagok 

kitöltéséről, a felület „bekötéséről”, ami a szabad hézagok megszüntetésével megakadályozza a 

zúzottkőszemcsék elmozdulását. Ehhez homokot, homokos kavicsot, mészkő vagy dolomit murvát kell 

sepréssel, további hengerléssel és locsolással a hézagokba juttatni. A hengerlés befejezése után az alapot két 

hétre át kell adni a forgalomnak, amelynek tereléséről gondoskodni kell. Ez alatt az idő alatt az utántömörödés 

jelentős része lejátszódik, az építési hibák előjönnek. A hibákat ki kell javítani, a felületről lesodort részeket 

pedig vissza kell juttatni a felületre. Az így elkészített alapban a nehéz forgalom hatására még további jelentős 

utántömörödés következhet be (6-14. ábra alsó rétege). 

 
6-14. ábra Durva zúzottkő alapra épített szakaszos szemeloszlású (vízzel kötött) makadám 

3.2.2.2. 6.3.2.2.2 Szakaszos szemeloszlású (egyszerű, vagy „vízzel kötött”) makadám 
rendszerű alap és burkolat 

A szakaszos szemeloszlású (vízzel kötött, vagy egyszerű) makadám a durva zúzottkő szórt alap továbbfejlesztett 

változatának tekinthető. Az általános megoldás szerint a szakaszos szemeloszlású makadám réteget egy jól 

betömörített 15–20–25 cm vastag zúzottkő szórt alapra építjük. Első lépésként egy zúzottkő pályát hozunk létre. 

Ekkor NZ 32/56 méretű zúzottkőből 8–10–12 cm vastagságot terítünk el, majd először szárazon, később 

nedvesen hengereljük. A teljes tömörség elérése előtt, amikor a zúzottkő réteg már elég stabil, elterítjük a NZ 

4/11 mm nagyságú szemekből álló kiékelő zúzalékot („hengerlési zúzalékot”), amelynek mennyisége a tömör 

zúzottkőréteg 25%-a. További hengerléssel ezt a zúzalékréteget a zúzottkőréteg hézagaiba nyomjuk. A 

hengerlést addig kell végezni, amíg a henger már nem hagy nyomot. Végül 2 cm homokot terítünk a felületre a 

szabad hézagok kitöltésére, majd két hétre átadjuk a forgalomnak a durva zúzottkő alapnál említett utókezelés 

céljából (6-14. ábra). 

A felület beköthető iszapolással is. Ekkor egy cm vastag iszapos homokréteget terítünk a zúzottkő rétegre, majd 

erre kerül a kiékelő zúzalék. Ezt bő locsolás mellett kell behengerelni, ami az iszapos homokpépet a hézagokba 

nyomja. Ezután újabb 2 cm vastag védőhomokot terítünk el a felületen és két hétig a már ismert utókezelésnek 

adjuk át. 

A szakaszos szemeloszlású makadám burkolatként és alapként egyaránt használható. Burkolatként azonban a 

gumiabroncsos forgalom szívóhatásának csak akkor tud ellenállni, ha felületi bevonást helyezünk rá, vagy a 

látszólagos kohézió fenntartása érdekében biztosítjuk az állandó optimális nedvességtartalmat, pl. kalcium 

kloridos kezeléssel. A kiékeléshez mészkőzúzalékot használva, – annak cementálódása miatt – a szerkezet 

jobban ellenáll a gumiabroncsos forgalomnak. A mészkő kisebb kopószilárdsága miatt az ilyen utak száraz 

időszakban azonban nagyon porosak. 

Nagy gumiabroncsos forgalom hatására a vízzel kötött makadám burkolatok fenntartási igénye jelentősen 

megnő, amit folyamatosan megvalósítani nehézkes. 

3.2.2.3. 6.3.2.2.3 Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap 

A kötőanyag nélküli alaprétegek építéséhez felhasználható legkorszerűbb anyag a szigorú szemeloszlási 

követelményeket kielégítő, csak zúzott anyagból előállított keverék. Ezt az anyagot a saját kőbányával 

rendelkezők tudnák előnyösen használni, mert jó tömörítést feltételezve minden forgalmi terhelést jól elviselő, 

gazdaságos alapréteg építhető belőle. 
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3.2.3. 6.3.2.3 Aszfaltmakadám burkolatok 

Az aszfaltmakadám burkolatok átmenetet képeznek a makadám rendszerű és a tömör aszfalt pályaszerkezeti 

rétegek között. Teherbírásukat a durva szemcsékből álló, érdes, nagy belső súrlódású, jól kiékelt kőváz 

biztosítja. 

Kötőanyagként higított bitument vagy bitumenemulziót használhatunk. 

A nyitott szemszerkezetű aszfaltmakadám burkolatokat záróréteggel kell ellátni a vízzárás biztosítása 

érdekében. Ez lehet felületi bevonás, vagy egyéb vékony rétegben felhordható aszfaltválaszték. 

Az aszfaltmakadám burkolatok hátrányos tulajdonságaik miatt a közúti gyakorlatból kiszorultak. 

Mezőgazdasági utak pályaszerkezeteként előnyei és viszonylag alacsony építési költségei miatt alkalmazhatók, 

főként ott, ahol a kivitelező rendelkezik a szükséges gépparkkal, illetve az építési anyagot a közeli kőbányából 

biztosítani lehet. 

Az aszfaltmakadám burkolatok permetezéssel (itatott aszfaltmakadám) kötőzúzalék felhasználásával 

(kötőzúzalékos aszfaltmakadám) és keveréssel (kevert aszfaltmakadám) készülnek. 

3.2.3.1. 6.3.2.3.1 Itatott aszfaltmakadám 

A vízzel kötött makadámburkolatok bitumenes kötőanyaggal készített fejlettebb, permetezéssel készülő 

változata, amely egyben az aszfalt burkolatok legegyszerűbb építési módja. 

Permetezéssel a bitumenadagolást nem lehet pontosan beállítani. A bizonytalan kötőanyag adagolás miatt 

gyakran alakulnak ki „izzadó” vagy „sovány” foltok, illetve csíkok a burkolatok felületén, amit ki kell javítani. 

Az így épített szerkezet végleges tömörsége csak a forgalom hatására alakul ki – ezért utántömörödők –, 

azonban a túl nagy forgalom alatt könnyen deformálódik. Építésük közepes mezőgazdasági forgalomig 

javasolható. 

Az építés fő lépései a következők: 

• zúzottkő pálya készítése, 

• kötőanyag kipermetezése, 

• zúzalékterítés. 

Az itatott aszfaltmakadámot (6-15. ábra.) teherbíró, gondosan letisztított és profilba hozott alaprétegre kell 

építeni (kavics, mechanikai stabilizáció, zúzottkő stb.). 

Az itatott aszfaltmakadám a korábbi előírások szerint különféle változatban lehetett megépíteni, amely lehetővé 

tette a réteg variálható alkalmazását. Az új előírás szerint az itatott aszfaltmakadámnak egy változatát ismeri, 

ami a felhasználási kört leszűkíti. További tárgyalásainknál az itatott aszfaltmakadám korábbi és jelenlegi 

változatait is ismertetjük. 

A teherbíró alapra 5–7 cm vastagságú zúzottkő pályát kell építeni. Ehhez NZ 22/32, illetve NZ 32/56 mm 

szemnagyságú zúzott követ kell az úttükörben elteríteni, majd behengerelni. Az így elkészített zúzottkő pályára 

ki kell permetezni a bitument, majd azonnal el kell teríteni a kiékelő zúzalékot és be kell tömöríteni. Ezt az első 

itatást egy második itatás is követheti, amikor kevesebb kötőanyagot permeteznek ki és kevesebb kiékelő 

zúzalékot terítenek el. 
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6-15. ábra Itatott aszfaltmakadám 

Az első itatáskor 4 kg/m2 bitument permetezünk ki, és azonnal elterítjük a 22 kg/m2 NZ 11/22 mm 

szemnagyságú kiékelő zúzalékot. A zúzalékot nehéz úthengerrel a hézagokba nyomjuk. Ezután következik a 

második itatás és zúzalékterítés, amelyhez 2 kg/m2 higított bitument és 18 kg/m2 KZ 8/11 zúzalékot használunk 

fel. Ezt a réteget is úthengerrel tömörítjük. 

A kiékelő zúzalék impregnált zúzalék is lehet. Impregnáláskor a száraz zúzalékot 2% bitumennel kell 

összekeverni. A felületet ekkor jól és egyenletesen bevonja a bitumen, de a zúzalékszemek még nem tapadnak 

össze, tehát szórhatók. 

A hazai gazdasági útépítés gyakorlatában az itatott aszfaltmakadám négy típusát ismerik : 

• It-90 jelű itatott aszfaltmakadám kétszeri itatással és kiékeléssel készül. A zúzottkő laza terítési vastagsága 6 

cm (90 kg/m2), a kész szerkezet tömör vastagsága záróréteg nélkül 6 cm. 

• It-5 jelű itatott aszfaltmakadám csökkentett vastagságban, egyszeri permetezéssel és kiékeléssel készül. A 

zúzottkő laza terítési vastagsága 5 cm, a kész szerkezet tömör összvastagsága záróréteggel 5,5 cm. 

• It-7 jelű aszfaltmakadám normál vastagságban, kétszeri permetezéssel és kiékeléssel készül. A zúzottkő laza 

terítési vastagsága 7 cm, tömör összvastagsága záróréteggel 7,5 cm. 

• It-F jelű itatott aszfaltmakadám normál vastagságban, egyszeri permetezéssel és kiékeléssel készül A zúzottkő 

laza terítési vastagsága 7 cm, tömör összvastagsága záróréteggel 7,5 cm. 

3.2.3.2. 6.3.2.3.2 Kötőzúzalékos aszfaltmakadám 

 
6-16. ábra Kötőzúzalékos aszfaltmakadám 

A kötőzúzalékos aszfaltmakadám az itatott aszfaltmakadám fejlettebb változata. Ennél a szerkezetnél a zúzottkő 

pályát nem permetezéssel és zúzalékterítéssel, hanem keverőgépben előre megkevert és melegen vagy hidegen 

elterített és behengerelt kötőzúzalék köti be (6-16. ábra). 

A kötőzúzalékos aszfaltmakadámot zúzottkő alapra, vagy más teherbíró rétegre kell megépíteni. A teherbíró 

alapra 5–7 cm vastagú zúzottkő pályát kell építeni NZ 22/32, vagy NZ 32/56 zúzottkőből az itatott makadám 
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szerkezetekhez hasonlóan. Ezt a réteget 1,5 kg/m2 higított bitumennel kell alápermetezni, amely a szemcsék 

megfelelő kenését biztosítja. Erre a rétegre helyezzük el egy, vagy két részletben a keverőgépben higított 

bitumennel összekevert folytonos szemeloszlású zúzalékot, a kötőzúzalékot. A gazdasági utak építésénél 

tervezhető típusai: 

• Köt-35 egyrétegű kötőzúzalékos aszfaltmakadám. A Z 22/45, vagy NZ 22/32 jelű zúzottkőből készített réteg 

laza vastagsága 6 cm (90 kg/m2). A kötőzúzalék terítés egy rétegben 25 kg/m2, majd 10 kg/m2 pótlást kap a 

kiegyenlítéshez. Kopórétegbe építve 20 kg/m2 kevert záróréteggel azonnal lezárandó. 

• Köt-60 kétrétegű kötőzúzalékos aszfaltmakadám. A Z 22/45, vagy NZ 22/32 jelű zúzottkőből készített réteg 

laza vastagsága 6 cm (90 kg/m2). A kötőzúzalékot kétszer 25 kg/m2 mennyiségben terítik szét, rétegenként 

betömörítve, további 10 kg/m2 kötőzúzalékot használva a kiegyenlítésre. Kopórétegbe építve 20 kg/m2 kevert 

záróréteggel azonnal lezárandó. 

• Köt-5 jelű kötőzúzalékos aszfaltmakadám csökkentett vastagságú, egy kötőzúzalékos réteggel bekötött 

változat. A NZ 22/32 zúzottkő réteg laza terítési vastagsága 5 cm (75 kg/m2). A kötőzúzalék egy rétegben 40 

kg/m2 és 10 kg/m2 kiegyenlítő réteg, összesen tehát 50 kg/m2 mennyiségű. Összes tömör vastagság 

záróréteggel 6–7 cm. 

• Köt-7/a jelű kötőzúzalékos aszfaltmakadám normál vastagságú, egy kötőzúzalékos réteggel bekötött változat. 

A NZ 32/56 zúzottkő réteg laza terítési vastagsága 7 cm. A kötőzúzalék egy rétegben 40 kg/m2 és 10 kg/m2 

kiegyenlítőréteg, összesen tehát 50 kg/m2 mennyiségű, összes tömör vastagság záróréteggel 7,5–8,5 cm. 

• Köt-7/b jelű kötőzúzalékos aszfaltmakadám az általában használt normál vastagságú, két kötőzúzalékos 

réteggel bekötött változat. A NZ 32/56 zúzottkő réteg laza terítési vastagsága 7 cm. A kötőzúzalék két 

rétegben 30+30 kg/m2 és 10 kg/m2 kiegyenlítőréteg, tehát összesen 70 kg/m2 mennyiségű. Összes tömör 

vastagsága záróréteggel 8–9 cm. 

• Köt-7/c jelű aszfaltmakadám alapként alkalmazott réteg, amely egy réteg kötőzúzalékos bekötéssel készül. A 

NZ 32/56 zúzottkő réteg laza terítési vastagsága 7 cm. Az egy rétegben elterített kötőzúzalék mennyisége 35 

kg/m2. Kiegyenlítő és záróréteg nem készül. Összes tömör vastagság 7–8 cm. 

3.2.3.3. 6.3.2.3.3 Kevert aszfaltmakadám 

Az aszfaltmakadám burkolatok legnagyobb teherbírású és legnagyobb stabilitású változata a kevert 

aszfaltmakadám, amely teljes egészében keveréssel előállított szerkezet. Az igényektől függően készíthető egy, 

két sőt három rétegben is. 

A kővázuk szakaszos eloszlású, a kötőanyag higított bitumen, amelynek mennyiségét a felhasznált zúzalék 

szemnagysága határozza meg. 

A kevert aszfaltmakadám két fajtája ismert (6-17. ábra): 

• KM-120 jelű kevert aszfaltmakadám burkolat 120 kg/m2 összmennyiséggel, 6 cm vastagságban, két rétegben 

készül. Az alsó, durvább réteg kialakításához 80 kg/m2 mennyiségű anyagot használunk. Beépítéskor az 

elterített alsó réteget 3–5 hengerjárattal részlegesen tömörítik, majd erre épül lehetőleg még aznap a finomabb 

felső réteg, amelyet 4–6 hengerjárattal kell betömöríteni. A végleges tömörítést a forgalom fogja elvégezni. A 

hengerlés hőfoka a higított bitumen lassú keményedése miatt ekkor nem lényeges. 

• KM-60 jelű aszfaltmakadám-szőnyeg 60 kg/m2 anyag felhasználásával készül 3-3,5 cm vastagságban egy 

rétegben. Készítésére és építésére értelemszerűen alkalmazhatók az előbb elmondottak. 
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6-17. ábra Kevert aszfaltmakadám 

3.2.4. 6.3.2.4 Tömör aszfalt alapok és burkolatok 

A tömör aszfaltból készülő meleg bitumenes alap-, kötő- és kopórétegek anyaga a betonelv alapján összeállított 

kőváz, töltőanyag és utibitumen kötőanyag hézagszegény keveréke. A keveréket forró állapotban keverőgépben 

keverik össze és forró állapotban építik be. A beépített aszfalt jelentéktelen utántömörödést szenved a forgalom 

alatt, amelynek végén továbbra sem tölti ki teljesen a hézagokat a bitumen. A kész szerkezet szabad 

hézagtartalma az anyagokra jellemző, tervezett mennyiség, amely az aszfalt stabilitását biztosítja. 

A kőváz legnagyobb szemcseátmérője, szemeloszlása, szemcseformája, a bitumen minősége és mennyisége 

befolyásolja a kész keverékek tömöríthetőségét, stabilitását, kopásellenállását, felületi struktúráját, valamint a 

beépíthető réteg vastagságát. 

Az aszfaltbeton burkolatok nagy teherbírással és jó felületi tulajdonsággal rendelkeznek. Nagy forgalmú 

mezőgazdasági utak drága, de hosszú élettartamú, kis fenntartási igényű burkolata. A meleg bitumenes útalapok 

az aszfaltbeton burkolatok alaprétegeként valamint záróréteggel ellátva mezőgazdasági utak burkolataként 

építhetők meg. 

3.2.4.1. 6.3.2.4.1 Tömör aszfaltok választékai és felhasználási területük 

A tömör aszfaltok választékainak jelölése a választék nevének rövidítését (AC alap) és a legnagyobb 

szemcseátmérőt jelző számból áll, külön „F” betűvel jelölve a fokozott igénybevételre kialakított anyagokat és 

„NM” jelöléssel a nagy modulusú aszfaltokat. 

A meleg bitumenes alapréteg (AC alap) nagy forgalmú utak alsó és felső alaprétegeként, mezőgazdasági utaknál 

záróréteggel ellátva burkolatként használható. Mezőgazdasági utak pályaszerkezetében előnyösen használható, 

mert: 

• ára kedvező a készítéséhez felhasználható helyi homokos-kavics miatt, 

• teherbírása és stabilitása a mezőgazdasági utak forgalmának megfelel, amennyiben az előírt összetétel és a 

gondos beépítés biztosított, 

• könnyen bedolgozható a sok gömbölyű szemcse miatt. 

A meleg bitumenes alapok keveréktípusai: 

AC 16 alap AC 22 alap AC 32 alap AC 32 alap (F) 

A kötőréteg (AC kötő) feladata, hogy a kopórétegben fellépő vízszintes irányú feszültséget lecsökkentve az 

alaprétegre juttassa, valamint a kopóréteg és a felső alapréteg együttdolgozását, összekötését biztosítsa. Ezeket a 

feladatokat akkor tudja a kötőréteg ellátni, ha nagy belső súrlódású anyag felhasználásával készítjük a keveréket 

és a réteg tömörsége megfelelő. A nagy belső súrlódású anyag miatt bedolgozása nehéz, ami sokszor vezet 

tömörítési hiányosságokhoz. 

A kötőréteg keveréktípusai: 
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AC 11 kötő AC 16 kötő (NM) AC 22 kötő AC 22 kötő (F) AC 22 kötő (NM) 

Kötőréteget csak nagy forgalmi terheléseknél kell építeni, kisebb forgalmú utakon és mezőgazdasági utakon 

építése szükségtelen. Ilyenkor a kopóréteg közvetlenül az alapra kerül. 

Az AC kopó jelű aszfaltbeton kopóréteg keveréktípusait a pályaszerkezet legfelső rétegébe, a kopórétegbe 

építik. Feladata, hogy rajta a forgalom gyorsan, biztonságosan és alacsony költséggel bonyolódjon. 

Az aszfaltbeton kopóréteg keveréktípusai: 

AC 4 kopó AC 8 kopó AC 11 kopó AC 11 kopó (F) AC 16 kopó (F) 

Az F jelű aszfalt kopóréteg keverékeket a mezőgazdasági utak pályaszerkezetének építésénél nem használjuk. 

A tömör aszfaltok további választékai: 

• a zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA 4, SMA 8(F), SMA 11 (F)), 

• az öntött aszfalt (MA 4, MA 8, MA 11, MA 11(F)), 

amelyeket a mezőgazdasági útépítésben nem használunk. 

4. 6.4 Összefoglalás 

A modul ismertette a hajlékony pályaszerkezetek felépítését, a rétegek szerepét. A mezőgazdasági utak 

pályaszerkezetének tervezésekor szem előtt tartandó műszaki közgazdasági problémát elemezte. Bemutatatja az 

egyedi pályaszerkezet tervezés módszerét az AASHO nagyminta kísérlet alapján. Ismerteti a tervezés másik 

vonulatát, a típus pályaszerkezetek felhasználását, amely alapján gyors tervezés valósítható meg. A 

pályaszerkezet rétegei különféle anyagokból épülhetnek fel, amelyek műszakilag azonos értékű rétegrendet 

hoznak létre. A mezőgazdasági utak építéséhez felhasználható legfontosabb anyagokat bemutatja. Az útépítés 

költségeinek jelentős részét a pályaszerkezet építési költségei határozzák meg, ezért annak tervezése és építése 

komoly átgondolt munkát igényel a tervezőtől. 

Megismerték: 

• a követelményeket a pályaszerkezettel szemben, 

• a pályaszerkezetek felépítését, 

• a pályaszerkezet tervezés műszaki közgazdasági problémáit, 

• az egyedi pályaszerkezet tervezést, 

• a méretezést az AASHO szerint, 

• az egyenérték-vastagság fogalmát, 

• az egységtengely-áthaladás fogalmát, 

• a tervezési forgalomértelmezését, 

• a mértékadó talajteherbírást, 

• a tervezett egyenérték-vastagságot, 

• a védőréteg szerepét és tervezését, 

• a pályaszerkezet felépítésének elvét, 

• pályaszerkezet tervezését típus pályaszerkezetek alapján, 

• a mezőgazdasági utak pályaszerkezetének anyagait, 
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• a stabilizációkat, 

• a makadám rendszerű pályaszerkezeteket, 

• az aszfaltmakadám pályaszerkezeteket, 

• a meleg aszfaltokat. 

Ellenőrző kérdések: 

• Ismertesse a követelményeket a pályaszerkezettel szemben. 

• Ismertesse a pályaszerkezetek felépítését. 

• Melyek a pályaszerkezet tervezés műszaki közgazdasági problémái? 

• Ismertesse az egyedi pályaszerkezet tervezés folyamatát. 

• Ismertess a méretezést az AASHO szerint. 

• Mit fejez ki az egyenérték-vastagság? 

• Mit fejez ki az egységtengely-áthaladás? 

• Ismertesse a méretezéshez használt tervezési forgalom meghatározását. 

• Mi a mértékadó talajteherbírás? 

• A tervezett egyenértékvastagság meghatározása. 

• A védőréteg szerepe és tervezése. 

• A pályaszerkezet felépítésének elve. 

• Ismertesse a pályaszerkezet tervezését típus pályaszerkezetek alapján. 

• Ismertesse a mezőgazdasági utak pályaszerkezetének anyagait. 

• Ismertesse a talajstabilizációs rétegeket. 

• Ismertesse a makadám rendszerű pályaszerkezeteket. 

• Ismertesse az aszfaltmakadám pályaszerkezeteket. 

• Ismertesse a meleg aszfaltokat. 
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