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3. fejezet - A mezőgazdasági utak
vonalvezetése. Csomópontok.
1. 3.1 Bevezetés
A mezőgazdasági utakat úgy kell megtervezni, hogy azok biztonságosak és teljesítő képesek legyenek. Az ilyen
feltételeknek megfelelő utak vízszintes és magassági vonalvezetésének, valamint a burkolatszélek
vonalvezetésének olyannak kell lenni, amelyek megfelelnek a gépjármű, mezőgazdasági vontató és lassú jármű
mozgás geometriájának és dinamikájának. A vonalvezetés további eleme a csomópont, amelyet szintén hasonló
feltételekkel kell kialakítani.
A modul ismerteti:
• a vízszintes vonalvezetés elemeit,
• a klotoid átmeneti ív szerepét és tervezését,
• a vízszintes vonalvezetés elemeinek kapcsolatát,
• a magassági vonalvezetés jellegét,
• a biztonságos függőleges lekerekítő ívek tervezését,
• a túlemelések fogalmát,
• a túlemelés kifuttatását,
• a szélesítés fogalmát,
• a szélesítés kifuttatását,
• a csomópontok kialakítását.

2. 3.2 Mezőgazdasági utak vonalvezetése
Az út vonalvezetése évtizedekre, de esetenként évszázadokra szóló kötöttséget jelent. Az út egyes elemei
átalakíthatók, korszerűsíthetők, de a vonalvezetésen változtatni különösen nehéz, mert azzal számtalan érdeket
sérthetünk. A vonalvezetés tervezése ezért a tervező részéről komoly felelősséget követel.
A forgalom szempontjából az út tengelyvonalát úgy kell megtervezni, hogy az alkalmazott geometriai elemek
(egyenesek, körívek, átmeneti ívek, lekerekítő ívek, emelkedők) a járműmozgás dinamikájának és
mozgásgeometriájának egyaránt feleljenek meg, megteremtve ezzel a biztonságos közlekedés feltételeit,
lehetővé téve a gépjárművezető számára a haladást a tervezési sebességgel.
A tervezési sebesség a tervezés és kiépítés alapjául szolgáló, annak egyenletes színvonalát és biztonságát
megteremtő elméleti sebesség. Ennek alapján választjuk meg az út legkedvezőtlenebb szakaszain a műszaki
jellemzők szélső értékeit (1. táblázat). Ezáltal a vonalvezetés általános jellegét, valamint az út egységes műszaki
kialakítását a tervezési sebesség határozza meg.
1. rész: A vízszintes vonalvezetés fontosabb jellemzői

1. táblázat - Mezőgazdasági utak tervezési sebességtől függő fontosabb vonalvezetési
jellemzői
Tervezési
Átmeneti
Ívsugár Emelkedő
Megállási
sebesség
ív

Előzési

Redukált
előzési
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látótávolság
vt

Rmin

emax

Lmin

Uf

Ue

Ure

km/óra

m

%

m

60

120

8

34,0

65

400

240

50

80

9

28,8

50

360

200

40

45

10

22,7

35

160

20

25

11

17,6

25

120

10

15

11

-

-

2. rész: A magassági vonalvezetés fontosabb jellemzői

Domború lekerekítő sugár
Tervezési
megállási
sebesség

redukált
előzési

előzési

Homorú
lekerekítő
sugár

RUer

RUe

Rh

látótávolsághoz
vt

RUf

km/óra

m

60

1200

6000

1100

50

700

4000

800

40

350

3000

500

20

160

1500

250

10

-

150

A gépjárművezető előtt az út a térben, perspektív képben jelenik meg. Ennek a képnek optikai szempontból is
meg kell felelni a biztonságos vezetés feltételeinek.
Az út tervezője gyakorlati szempontok miatt a perspektív képet széttagolja, három vetületben végzi a tervezést:
• Az út vízszintes elemei (egyenes - átmeneti ív - körív) a helyszínrajzi tervezéskor rendeződnek helyszínrajzi
vonallá
• A magassági vonalvezetés elemei (emelkedők, esések, domború és homorú lekerekítések) a magassági
vonalvezetés kialakításakor válnak hossz-szelvénnyé.
• A burkolatszél vonalvezetése a keresztmetszet kialakításánál jelenik meg és hat vissza a vízszintes és
magassági vonalvezetésre.

2.1. 3.2.1 A vízszintes vonalvezetés
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A vízszintes vonalvezetés elemei az egyenes, a körív és az átmeneti ív.

2.1.1. 3.2.1.1 Az egyenes
Sík vidéken, hosszú völgyekben az egyenes természetes és célravezető vonalvezetési elem. Előnyös az előzések
szempontjából, kedvező a csomópontok környékén.
Domb és hegyvidéki szakaszon növeli a földmunka nagyságát, távlati képe merev, éjszaka a fényszórók vakítása
zavaró, monoton, egyhangú vezetést okoz, amely balesetveszélyt rejt magában.
A mezőgazdasági utaknál a tervezhető legnagyobb hosszra nincs előírás, mert az általában kialakuló hosszakon
a zavaró hatások nem válnak mértékadóvá.

2.1.2. 3.2.1.2 A körív
Az úttervezéskor arra törekszünk, hogy azt a legnagyobb sugarat válasszuk, amellyel a legjobban tudunk
alkalmazkodni a terephez és a környezethez. A legkisebb tervezhető sugarat a tervezési sebesség határozza meg
(Rmin a dinamikailag megengedett legkisebb sugár).
Törekedni kell a nagysugarú ívek tervezésére, mert ezzel elősegítjük a változatos vonalvezetést, csökkentjük a
közlekedési költségeket, növeljük a forgalombiztonságot.
Kis középponti szögnél, kis irányeltérésnél az ívek távlati képe kellemetlen törésként hat. Ezért a 6°-nál kisebb
középponti szögű ívek tervezését kerülni kell. Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor nagy sugarú (800-2500 m)
ívvel kell a kedvezőtlen képet mérsékelni.

2.1.3. 3.2.1.3 Az átmeneti ív
2.1.3.1. 3.2.1.3.1 Az átmeneti ív keletkezése
Átmeneti ív nélkül kis sugarú ívekben megfigyelhető, hogy a sebesen haladó gépjármű nem halad
párhuzamosan az út tengelyével, hanem az ív belső oldalára sodródik, távolodva a külső oldaltól („levágja a
kanyart”). Mivel eközben átlép az ellenkező irányú forgalmi sávba, illetve lesodródik az út padkájára,
balesetveszélyes helyzet alakulhat ki.
Ennek a jelenségnek az oka az, hogy amikor a gépjárművezető az egyenesből az R sugarú ív felé halad, a
kormányt egyenletesen forgatja, miközben a gépkocsi egy átmeneti íven halad. Amikor a kormányzott kerék
helyzete befordul az R sugarú ív befutásához szükséges elfordítási szögbe (ε), akkor a kormánykerék további
forgatása nélkül halad tovább, majd a volán egyenletes forgatásával lép ki körívből a egyenesbe a kormány
ellentétes irányú folyamatos forgatásával. Az átmeneti ív tengelybe illesztésével az út tengelye és a természetes
járműmozgás közötti összhangot teremtjük meg (3-1. ábra).

3-1. ábra Az egyenesből ívbe kanyarodó jármű pályája
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Állandó sebességnél és közel egyenletes kormányelfordításnál a kerék elfordulása is egyenletes, ezért a jármű
által leírt pálya görbülete is egyenletesen, lineárisan változik. Ennek a mozgásnak jól megfelelő görbe a klotoid
görbe, amelyet az úttervezésben átmeneti ívként használunk.
Az átmeneti ív elejében (ÁE) az egyenes és átmeneti ív közös pontjában (az érintési pontban) az átmeneti ív
sugara végtelen, görbület 0. Az átmeneti ív végénél (ÁV) a körív és átmeneti ív közös pontjába a sugár
megegyezik a körív R sugarával, görbülete 1/R. A klotoid görbe görbületének változása az ív hosszán
egyenletes, görbületi ábrája egyenes (3-2. ábra).

3-2. ábra Az átmeneti ív görbületi ábrája
Az ábra alapján a görbület egy közbenső l ívhossznál 1/r, az átmeneti ív L hosszának végénél 1/R. A két hasonló
háromszögből felírható:

3-1. egyenlet
innen:

3-2. egyenlet
Ez az klotoid görbe természetes egyenlete, amely kifejezi, hogy a klotoid görbe minden pontjában az R*L
állandó (m2). A klotoid jellemzésére ennek az értéknek a négyzetgyökét használjuk, amelyet paraméternek
nevezünk:

3-3. egyenlet
A klotoid egy spirális (3-3. ábra), amelynek kezdő szakasza alkotja az egyenes és az R sugarú körív közötti
átmenetet (3-4. ábra).
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3-3. ábra A klotoid átmeneti ív vonalának változása a paraméter szerint

3-4. ábra A klotoid kezdő része az átmeneti ív
Az átmeneti ív fő geometriai jellemzői (3-5. ábra):
X0 = a körív középpont vetülete a főérintőn, a körívközéppont abszcisszája,

3-5. ábra Az átmeneti ív fő geometriai jellemzői
• ΔR = a köríveltolás, a főérintő és a körív érintője közötti távolság,
• X = az átmeneti ív vetületi hossza, az átmeneti ív vége (ÁV) abszcisszája,
• Y = a végordináta,
• Th = hosszú érintő
5
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• Tr = rövid érintő
•

= a végérintő hajlása

2.1.3.2. 3.2.1.3.2 Az átmeneti ív szerepe a vonalvezetésben
Az átmeneti ív szerepe a vonalvezetésben kettős:
• közepes és kis sugarú ívekben az út tengelyét a természetes járműkormányzásnak megfelelő pálya vonalára
helyezi (dinamikai átmeneti ívek), megakadályozva ezzel, hogy a gépjármű áttérjen az ellenkező forgalmi
sávba, vagy lesodródjon a padkára;
• segíti a vízszintes és magassági vonalvezetés összehangolását, valamint a tengely illesztését a terephez
(vonalvezetési átmeneti ívek).
A dinamikai átmeneti ív hosszát úgy kell megválasztani, hogy az kielégítse a járműdinamikai feltételeket és
hosszán a túlemelés és szélesítés kifuttatható legyen. A dinamikai átmeneti ív hosszát a tervezési sebesség
alapján választjuk ki (2. táblázat.):

3-4. egyenlet

3-5. egyenlet
ahol: Lmin= a dinamikailag szükséges legkisebb átmeneti ívhossz
T = a túlemelés-kifuttatás hossza
A klotoid átmeneti ívet geometriai megfontolások alapján csak akkor lehet elhelyezni, ha a középponti szög (
) legalább a végérintő hajlásszögének(

) kétszerese. Így a dinamikailag legkisebb középponti szög:

3-6. egyenlet A dinamikailag szükséges legkisebb átmeneti ív hosszak és középponti szögek mezőgazdasági
utaknál

2. táblázat - A dinamikailag szükséges legkisebb átmeneti ív hosszak és középponti
szögek mezőgazdasági utaknál
Legkisebb Legkisebb
Tervezési
Ívsugár átmeneti középponti
sebesség
ívhossz
szög
vt

R

Lmin

km/ó

m

m

°

30

30

25,0

47,8

35

27,0

44,3

40

28,8

41,3

45

30,6

39,0

50

32,2

37,0

min
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40

50

60

55

33,1

34,5

60

34,5

33,0

70

37,3

30,6

80

39,9

28,6

90

42,3

27,0

100

44,6

25,6

110

45,7

23,9

120

47,8

22,9

130

48,5

21,4

140

44,3

18,2

150

40,6

15,6

160

37,4

13,4

170

34,6

11,7

180

32,0

10,2

190

29,8

9,0

200

27,7

8,0

2.1.4. 3.2.1.4 Egyenesek, körívek és átmeneti ívek kapcsolódása
Egyszerű körívek egyenesek között, átmeneti ív nélkül csak akkor tervezhetők, ha a körív sugara meghaladja az
útosztályra és a választott tervezési sebességre előírt, legkisebb sugár nagyságát értékét.
Átmeneti íves körívek a leggyakrabban használt vonalvezetési elemek. A dinamikailag szükséges legkisebb
átmeneti ívnél célszerű mindig hosszabbat tervezni a körülményeket mérlegelve.
Az átmeneti íves körívek lehetnek:
• szimmetrikusak, amikor a két átmeneti ív paramétere és hossza egyenlő: p1=p2, L1=L2. (3-6. ábra),
• aszimmetrikusak, amikor a körív két oldalán az átmeneti ív paramétere és hossza eltérő p1≠p2, L1≠L2 (3-7.
ábra).
Az aszimmetrikus átmeneti íves körívet akkor célszerű tervezni, amikor ezzel a megoldással a terephez jobban
tudunk simulni.
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3-6. ábra Szimmetrikus átmeneti íves körív

3-7. ábra Aszimmetrikus átmeneti íves körív
Az inflexiós átmeneti ívek ellentétes irányú átmeneti ívek, amelyek egymáshoz közös érintőjükön,
kezdőpontjukkal érintkeznek. Kedvező vonalvezetési elem, amellyel jól lehet simulni a terephez (3-8. ábra).

3-8. ábra Inflexiós átmeneti íves ellenív
Amennyiben az ellentétes irányú átmeneti íveket nem lehet inflexiósan csatlakoztatni, akkor célszerű közöttük
egy határozott hosszúságú (6 vt értéket meghaladó) egyenes szakaszt beiktatni. (3-9. ábra)
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3-9. ábra Átmeneti íves ellenív közbenső egyenessel
Ellentétes irányú körívek között a szélesítés és túlemelés kifuttatásához szükséges hosszúságú szakaszt kell
beiktatni (emin=ab1+ab2). Nagy sugarú körívek közvetlenül is csatlakoztathatók, ha szélesítést és túlemelést nem
kell terveznünk (3-10. ábra).

3-10. ábra Ellentétes irányú körívek helytelen (a) és megfelelő (b) csatlakozása
Az azonos irányú, egymáshoz érintőlegesen csatlakozó eltérő sugarú körívek a kosárívek. Nagy
sugárkülönbségeknél a hirtelen görbületváltozás miatt kedvezőtlenek. Tervezése indokolt lehet, amikor a két
azonos irányú körív között kialakuló rövid egyenes szakaszt kell kiejteni, aminek hatása a kosárívnél még
kedvezőtlenebb. Ilyenkor a kisebb sugarú ív sugarát úgy növeljük, hogy a két ív érintési pontja közös legyen.
Célszerű megoldás az is, hogyha a két ívet egy sugárral összevonjuk.

2.2. 3.2.2 A magassági vonalvezetés
Az út magassági vonalvezetése döntően befolyásolja a szállítások üzemköltségét, az útfenntartás költségigényét
és a biztonságos közlekedés feltételeit.

2.2.1. 3.2.2.1 A magassági vonalvezetés jellege és az emelkedők értékei
Az út magassági vonalvezetését emelkedőkből, lejtőkből, domború és homorú lekerekítő ívek sorozatából
alakítjuk ki.
A mezőgazdasági utak magassági vonalvezetésének jellegzetessége, hogy rugalmasan tudja követi a terep
alakulását, különösebb alacsonyabb tervezési sebességnél.
A mezőgazdasági utak magassági vonalvezetésének fő elemeit az 1. táblázat foglalja össze.
Törekedni kell arra, hogy a legnagyobb emelkedőt ne használjuk ki nagyobb hosszon, 0,5%-nél kisebb lejtőt a
megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében ne tervezzünk.
A megengedett emelkedő értékének alakulása:
• a 100 m-nél kisebb sugarú ívekben az emelkedőt 25-50%-al mérsékelni célszerű, a kanyarulati ellenállás
csökkentése érdekében (3. táblázat),
• rakodók, felkészítő helyek mellett lévő útszakaszokon az út emelkedője ne haladja meg a 3%-ot (kivételesen
5%-ot),
• 4 m-nél nagyobb nyílású hidaknál, a szerkezettől függően kerüljük az 5%-nál nagyobb emelkedőket,
• pótkocsis szerelvények rendszeres közlekedésénél biztonsági okokból 7%-nál nagyobb emelkedő csak
kivételesen tervezhető,
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• jeges útfelületen a járművek 9%-nál nagyobb eredő esésekor irányíthatatlanná válnak, az esés irányába
csúszva megindulnak. A felület eredő esése a hosszesésből és az oldalesésből tevődik össze, amelynek
javasolt összefüggő értékeit a 4. táblázat foglalja össze. A megengedett esést megközelítő útszakaszokon a
biztonságos téli közlekedést csak érdesítéssel, csúszásmentesítéssel (homokszórás, salakozás stb.) lehet
megteremteni.
• a nagy esésű pályaszakaszok erózió elleni védelme nagyon jelentős többletköltséget igényel, ezért a nagyobb
esésű utak létesítését már a hálózattervezéskor kerülni kell.
• a tehergépkocsik üzemanyag fogyasztása 4-5% fölött rohamosan emelkedik, amit már szintén a
hálózattervezésnél kell figyelembe venni.

3. táblázat - A megengedett emelkedő csökkentése R<100 m sugarú ívekben
Sugár

Emelkedő

R

csökkenése

m

%

-20

50

20-40

40

40-60

35

60-80

30

80-100 25

4. táblázat - A hosszesés határértékei jeges úton.
Oldalesés Hosszesés
%

%

2,0

9,0

3,0

8,5

4,0

8,0

5,0

7,5

6,0

7,0

2.2.2. 3.2.2.2 A hossz-szelvény lekerekítések alkalmazásának elvei
A hossz-szelvény lekerekítő ív sugarának tervezésekor három szempontot kell figyelembe venni:
• az előrelátás biztosítását forgalombiztonsági szempontból,
• az esztétikai és vonalvezetés összehangolási szempontot,
• utazáskényelmi, dinamikai szempontot.
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Az előrelátás biztosítása szempontjából elsősorban a domború lekerekítésekben hátrányos a túl kicsi lekerekítő
sugár. Ilyenkor a bukkanó két oldalán szembejövő gépjárművezetők nem látják egymást, sőt a féktávolságon
belül megjelenő akadályt sem veszik időben észre. A túl kis sugarú domború lekerekítés beláthatatlan útszakaszt
jelent, ami nem teremt kellő biztonságot, akadályozza az előzéseket. A helyes megoldás az, ha a tervezési
sebességtől függő lekerekítő íveket tervezünk.
A lapos lekerekítő ívek sugarát a körívpótló másodfokú parabolaképlettel számíthatjuk:

3-7. egyenlet
és innen:

3-8. egyenlet
A képlet használatakor feltételezzük, hogy az út vonala függőleges síkban fekszik, tehát vízszintes értelemben
egyenesben halad.
A gépjárművezető d=1,20 m szemmagassága megfelel az R sugarú ív y ordinátájának, az x abszcissza mellett.
Az x abszcissza a vizsgált szükséges előrelátás távolságával egyenlő.
Az előzési látótávolsághoz (Ue) tartozó R lekerekítő ív sugara (3-11. ábra):

3-9. egyenlet

3-11. ábra Az előzési látótávolságot biztosító lekerekítő sugár
A megállási látótávolságnak megfelelő lekerekítő ívet úgy kell meghatározni, hogy a gépjárművezető a tervezési
sebességhez tartozó fékúton (Uf) rálásson az útburkolat felszínére (3-12. ábra). Ennek megfelelően:

3-10. egyenlet

3-12. ábra A megállási látótávolságot biztosító lekerekítő sugár az akadály megpillantásához
Homorú lekerekítő ívben a gépjármű fényszórójának legalább a fékút hosszát kell bevilágítani. A gépjármű
h=0,75 m magasan lévő fényszórója
=1° nyílású fénysugár nyalábbal világítja meg az utat. Ennek alapján az
x Uf fékúttávolságban a körív ordináta (3-13. ábra):
11
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3-11. egyenlet

3-13. ábra A homorú lekerekítés minimális sugara
Az értéket a parabolaképletbe helyettesítve a homorú lekerekítő ív legkisebb értéke:

3-12. egyenlet
Az esztétikai szempontok és a vonalvezetés összehangolása érdekében mind a domború, mind a homorú
lekerekítő íveknél el kell kerülni a kis lekerekítő sugarat. Ennek hatására a lekerekítés kialakuló hossza túl rövid
lesz, ami az út távlati képében törésként jelentkezik. Ezt elkerülhetjük, ha a lekerekítő ív hossza:

3-13. egyenlet
ahol: Imin = lekerekítő ív hossza (m)
vt = tervezési sebesség (km/h)
A lekerekítő ív R sugara az I ívhossztól, a megelőző és a következő emelkedő-eső szakaszok (e1±e2)%
törésszögétől függ (3-14. ábra). Kis törésszögeknél az

3-14. egyenlet

3-14. ábra Esztétikai szempontbóL kívánatos lekerekítő ív sugara
Ennek alapján:

3-15. egyenlet
Innen az esztétikai szempontból kívánatos minimális lekerekítő ív sugara:
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3-16. egyenlet
Utazáskényelmi szempontból a lekerekítő ív sugara olyan nagy legyen, hogy a függőleges síkú körívben
kialakuló centrifugális gyorsulás ne legyen kellemetlen. A fellépő centrifugális gyorsulás:

3-17. egyenlet
ahol: a = a centrifugális gyorsulás (m/s2)
s = a sebesség (m/s)
R = függőleges ív sugara (m)
v = sebesség (km/h)
A megengedhető gyorsulás a= 0,5 m/s2 . Az R sugarat kifejezve, a gyorsulás megengedett értékét és v helyébe a
vt-t behelyettesítve kapjuk:

3-18. egyenlet

2.3. 3.2.3 Burkolatszélek vonalvezetése
A kis sugarú ívekben szükséges túlemelések és szélesítések kifuttatását a forgalombiztonság érdekében
gondosan meg kell tervezni, de ez nem elhanyagolható szempont a távlati képek formálásában sem.

2.3.1. 3.2.3.1 A túlemelés átmenetek kiképzése
A túlemelés-átmenetet a burkolat alkotójának elforgatásával alakítjuk ki. A forgatás tengelye a pályaszint, amit
mezőgazdasági utaknál a pálya tengelyében jelölünk ki. A forgatás közben ennek a pontnak a magassága nem
változik, ezért a hossz-szelvény tervezésekor is ezt a pontot tekintjük pályaszintnek. A burkolatszél magasságát
a pálya tengelyében tervezett hossz-szelvényhez képest számítjuk és ábrázoljuk.
Túlemelés alatt az egyenesben lévő burkolatszél és az ívben az egyirányú keresztdőlés miatt kialakuló
burkolatszél közötti relatív magasságkülönbséget értjük, amelynek nagyságát a keresztdőlések változásából
számítjuk ki. A kifuttatás kezdete és vége között lévő kifuttatási hosszon (T) a túlemelést lineárisan futtatjuk ki.
Egy közbenső keresztszelvényben kialakuló keresztdőlést a lineáris interpolálással meghatározott túlemelésből
számítjuk.
Az ívben kialakítandó egyirányú keresztdőlés nagyságát az ív sugara határozza meg. (5. táblázat)

5. táblázat - Az egyirányú keresztdőlés (túlemelés) értékei
Vízszintes

Egyirányú

körívsugár keresztdőlés
m

q%

15-50

5

50-100

4,5
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100-200

4

200-300

3

300-500

2

>500

d%

A túlemelés-átmenetet aszerint kell kialakítani, hogy az egyenesben milyen a keresztszelvény keresztdőlése. Ez
lehet (3-15.ábra):
• az egyenesben lévő egyoldalú esés iránya azonos a követő ív túlemelésének irányával,
• az egyenesben lévő egyoldalú esés ellentétes irányú a követő ív túlemelésének irányával,
• az egyenesben tetőszelvény (kétirányú oldalesés) van, az ívben egyirányú a keresztdőlés, azaz túlemelés van.
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3-15. ábra Túlemelés-átmenet kialakítása a burkolatszélek magasságának változtatásával pályatengely körüli
forgatással
2.3.1.1. 3.2.3.1.1 Az egyenesben lévő egyoldali esés megegyezik az ív oldalesésével
Ekkor a T túlemelés kifuttatási hosszon a d %-kal befelé dőlő burkolat alkotóját a pályatengely körül elforgatjuk
a q %-nak megfelelő értékre (3-15./a ábra). A külső burkolatszél m értéknek megfelelően felemelkedik (a belső
természetesen ennyivel süllyed). A túlemelés nagysága:

3-19. egyenlet
ahol: m = a túlemelés (m)
mq = a q % oldalesésből adódó magasságkülönbség (m)
15
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md = a d % oldalesésből eredő magasságkülönbség (m)
B = a burkolat szélessége (m)
q %, d % az oldalesések
A túlemelés hosszirányban a távolsággal egyenes arányban változik a T kifuttatási hosszon, a burkolatszél
vonala ezért egyenes mentén emelkedik. A burkolatszél vonalának emelkedése nem léphet túl egy Δe r % relatív
hosszesést:
• Δer %: 1,5%, ha a vt<40km/h
• Δer % 1,0%, ha a vt>40 km/h
A megengedett relatív hosszesés alapján számítható a minimális kifuttatási hossz:

3-20. egyenlet
ebből:

3-21. egyenlet
Tervezéskor a T értéknél rövidebb kifuttatási hossz nem tervezhető.
2.3.1.2. 3.2.3.1.2 Az egyenesben lévő egyoldali esés ellentétes az ív oldalesésével
Az ív oldalesésével ellentétes irányú d % egyirányú esésből úgy hozzuk létre a q % egyirányú dőlést, hogy a
burkolat alkotóját a tengelyben (a pályaszintben) lévő forgáspont körül T hosszon átforgatjuk addig, amíg a q
%-kal dőlő pályafél ki nem alakul (3-15./b ábra).
A túlemelés értéke:

3-22. egyenlet
a minimális kifuttatási hossz:

3-23. egyenlet
2.3.1.3. 3.2.3.1.3 Az egyenesben tetőszelvény, az ívben egyirányú oldalesés van
A tetőszelvény kialakítású felületből úgy érünk el a q % egyirányú oldalesésbe, hogy először a belső
burkolatszél változtatása nélkül, a külső burkolatfél alkotóját forgatjuk a pályatengely körül, amíg esése a belső
burkolatfél esésével megegyező lesz (nyeregátmenet szakasza). Ezután a belső és külső burkolatfelet, mint
alkotót együtt forgatjuk tovább a q%-nak megfelelő értékig (túlemelés átmenet szakasza). (3-15./c ábra.)
A túlemelés értéke:

3-24. egyenlet
a minimális kifuttatási hossz:
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3-25. egyenlet
A túlemelés kifuttatása két szakaszból, a nyeregátmenet (Ny) és a túlemelés átmenet (T’) szakaszból tevődik
össze.
A nyeregátmenet szakaszban alakul ki d % egyirányú oldalesés. Mivel a belső burkolatfél a szakasz teljes
hosszán d % oldaleséssel bír, a nyeregátmeneti szakaszon belső burkolatszél nem süllyed. A külső burkolatfél
esése –d %-tól +d %-ig változik. A külső és belső pályafelek közötti egyenesben kialakult törés végig
megmarad, de a törésszög a szakasz végére 0 %-ra csökken.
A túlemelés átmenet szakaszban (T’) alakul ki az egyirányú d % dőlésből a q %-os oldalesés. A belső
burkolatszél fokozatosan lesüllyed.
A nyeregátmenet minimális hossza

3-26. egyenlet
ebből:

3-27. egyenlet
A túlemelés átmenet minimális hossza

3-28. egyenlet
ebből:

3-29. egyenlet
A két szakasz összege a T kifuttatási hosszal egyenlő.
2.3.1.4. 3.2.3.1.4 A túlemelés átmeneti szakasz elhelyezése és a kifuttatás tervezése
A túlemelés-átmenet szakaszának elhelyezésekor a következőket kell figyelembe venni) (3-16. ábra):
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3-16. ábra A túlemelés átmeneti szakasz elhelyezése
• hosszú átmeneti íveknél (L>T) a túlemelés-átmenet szakasz végét az átmeneti ív végéhez kell illeszteni (316/a. ábra).
• amikor az átmeneti ív és a kifuttatás hossza közel egyforma (L~T), akkor az átmeneti ív hosszán futtatunk ki
(3-16/b. ábra).
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• rövid átmeneti íveknél (L<T), először célszerű megkísérelni az átmeneti ív hosszának növelését. Amennyiben
ez nem lehetséges, akkor a kifuttatás az egyenesben kezdődik és az átmeneti ív végénél fejeződik be (3-16/c.
ábra).
• tiszta köríveknél, ahol L=0, a túlemelés kifuttatási hosszának háromnegyede az egyenesbe, egynegyede a
körívbe essen (3-16/d. ábra). Nehéz terepviszonyok között a túlemelés átmenet egyik fele az egyenesbe,
másik fele a körívbe eshet (3-16/e. ábra).
• elleníveknél a túlemelés kifuttatás hosszát úgy kell elhelyezni, hogy a 0%-os (vízszintes) oldalesés az
inflexiós pont közelébe essen. (Ezen a szakaszon a vízelvezetést a hosszeséssel kell biztosítani.) Amikor
egyenesben tetőszelvényt tervezünk, a két körív közötti rövid egyenes szakaszon ezt nem alakítjuk ki, hanem
q1%-ot a kifuttatási hosszon át kell fordítani a q2%-ra.
• kosáríveknél a túlemelés átmeneti szakaszt a kisebb sugarú körívhez csatlakoztatjuk. Tiszta körívek
csatlakozásánál a kifuttatási hossz felét az egyik, másik felét a másik körívbe helyezzük.
• azonos irányú, de egyenessel csatlakozó ívek között tetőszelvényt nem alakítunk ki. A nagyobb sugarú ív
oldalesését a kisebb sugarú ívig megtartjuk. A túlemelés átmenet szakaszt a kisebb sugarú ívhez kapcsolva
helyezzük el. ezen a szakaszon a q1%-ból forgatással alakítjuk ki a q2%-ot.

2.3.2. 3.2.3.2 A burkolatszélek vonalvezetése pályaszélesítésnél
Az ívben haladó járművek nagyobb szélességű sávot igényelnek mozgásukhoz, mint egyenesben. Ennek oka,
hogy a nem kormányzott kerekek kisebb sugarú íven gördülnek, mint a kormányzottak. A szükséges szélesítést
úgy kapjuk, hogy az ívben mozgó jármű első külső és hátsó belső kerekének gördülési sugárkülönbségéből
levonjuk az egyenesben haladás nyomszélességét.
A legtöbb járműnél a nyomtávolság közel azonos, ezért a kerekek gördülési sugara helyett a tengelyek
középpontja által befutott ívsugarak különbségéből számítható a szélesítés nagysága. Az így kiszámított
pályaszélesítés (ΔB1) egy forgalmi sávra vonatkozik.
2.3.2.1. 3.2.3.2.1 A szélesítés nagysága
A pályaszélesítés (szélesítés) nagysága függ az ívsugár nagyságától, a jármű szerkezeti méreteitől
(tengelytávolságok, vonóhorog távolsága a hátsó tengelytől, vonórúd hosszától), a kormányzás rendszerétől,
valamint az ív középponti szögének (

) nagyságától.

A mezőgazdasági utakon közlekedő járművek közül a szélesítés meghatározásának szempontjából a pótkocsis
tehergépkocsi lesz a mértékadó. A többi jármű szélesítés igénye ezt az értéket nem haladja meg, ezáltal a
KRESZ előírásainak megfelelő normál építésű járművek is zavartalanul közlekedhetnek a mezőgazdasági
utakon.
A pótkocsis tehergépkocsi szélesítés igényének kiszámításához ismerni kell az első tengely R1 fordulási sugarát,
a hátsó tengely R2 fordulási sugarát valamint a szerelvény méreteit:
• a1=tehergépkocsi tengelytávolsága (m),
• a2=a vonóhorog távolsága a gépkocsi hátsó tengelyétől (m),
• a3=a pótkocsi vonórúdjának hossza (m),
• a4= a pótkocsi tengelytávolsága (m),
A szélesítés mértéke:

3-30. egyenlet
ahol: R1 = az első tengely fordulási sugara,
R2 = a hátsó tengely fordulási sugara
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Tekintsük R1 értéket ismertnek. Ebből a sugárnagyságból kiindulva, az a1, a2, a3, a4 méretek segítségével a
kapcsolódó derékszögű háromszögekből Pythagoras tételének felhasználásával az R5 értéke számítható (3-17.
ábra).

3-17. ábra Pótkocsis tehergépkocsi helyzete és a szélesítés igénye ívben
A részletes levezetés mellőzésével az egy forgalmi sávra vonatkozó szélesítés értéke:

3-31. egyenlet
Feltételezve, hogy az első tengely által leírt ív
• egy forgalmi sávos utaknál megegyezik a tengelyvonallal,
• két forgalmi sávos utaknál a külső és belső sávok középvonalának átlagos sugara a tengelyvonal sugarával
helyettesíthető.
Az R1= R behelyettesítés elvégzése után:

3-32. egyenlet
Sorbafejtéssel és az egyenlet átrendezésével kapjuk az egyszerűen használható közelítő képletet, amellyel egy
forgalmi sáv szélesítési igényét számítani lehet:
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3-33. egyenlet
A jármű mozgásából adódóan a jármű csak akkor foglalja el valóban a ΔB 1 teljes szélesítést, ha az ív középponti
szöge elegendő nagy és eléri az R sugártól függő határértéket. Amennyiben a középponti szög ennél az értéknél
kisebb marad, akkor a szélesítés értékét egy arányossági tényezővel csökkenteni célszerű.
A 6. táblázat az egy forgalmi sávra vonatkozó pályaszélesítést adja meg az R sugár és az
függvényében pótkocsis tehergépkocsit figyelembe véve.

középponti szög

6. táblázat - Pályaszélesítés kissugarú ívekben egy forgalmi sávra vonatkoztatva
ív sugara Szélesítés mértéke
R

10°

30°

60°

90°

m

középponti szög esetén

120° 150° 180°

m
15

0,80 1,30 1,80 2,15 2,50

2,65

2,75

20

0,65 1,05 1,50 1,80 1,95

2,00

2,00

25

0,55 0,95 1,30 1,50 1,55

1,55

1,55

30

0,50 0,85 1,15 1,25 1,25

1,25

1,25

40

0,45 0,70 0,95 0,95 0,95

0,95

0,95

50

0,40 0,65 0,75 0,75 0,75

0,75

0,75

60

0,35 0,60 0,60 0,60 0,60

0,60

0,60

80

0,30 0,45 0,45 0,45 0,45

0,45

0,45

100

0,25 0,35 0,35 0,35 0,35

0,35

0,35

120

0,25 0,30 0,30 0,30 0,30

0,30

0,30

150

0,20 0,25 0,25 0,25 0,25

0,25

0,25

200

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,20

0,20

250

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,15

0,15

2.3.2.2. 3.2.3.2.2 A szélesítés kifuttatása
Az egyenesből ívbe, illetve az ívből egyenesbe forduló járművek a szélesítést csak fokozatosan növekedve,
illetve fokozatosan csökkentve veszik igénybe. A kifuttatás pontos vonala egy üldözőgörbének felel meg. A
pályaszélesítés kifuttatása ilyen gondos szerkesztéssel csak a domb- és hegyvidéki utak kis sugarú íveiben
válhat szükségessé. Más esetekben megelégedhetünk a kevesebb munkát igénylő, de kellő pontosságot nyújtó
megoldásokkal, mint amilyen a kifuttatás
• kétszeres sugarú belső ívvel,
• a tengelyvonal átmeneti ívének hosszán.
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2.3.2.2.1. 3.2.3.2.2.1 A szélesítés kifuttatása kétszeres sugarú belső ívvel
A szélesítés kifuttatás vonala a kétszeres sugarú előív. Elsősorban tiszta körívvel tervezett íveknél használható
módszer, de megfelel a klotoid átmeneti ívvel tervezett tengelyvonalnál is (3-18. ábra).

3-18. ábra Szélesítés kifuttatása kétszeres sugarú előívvel
A kifuttatási és kitűzési adatok számítása (3-18. ábra):
• Számítjuk a szélesített belső ív sugarát (Rb) és a kifuttató kétszeres ívsugarat (2Rb):

3-34. egyenlet
• A belső ív köríveltolásának értéke:
• tiszta körívnél:

3-35. egyenlet
• klotoid átmeneti ívnél:

3-36. egyenlet
• Meghatározzuk a kifuttató kétszeres sugarú ív félhosszának érintő irányú vetületét:

3-37. egyenlet
A kifuttatás teljes hossza 2ab, a kifuttatás fele az egyenesbe, fel az ívbe esik. A szélesítés az a b távolságon ΔB/2,
2ab távolságon pedig ΔB. A kifuttatási szakaszon belül a kifuttatás lineáris interpolálással számolható.
2.3.2.2.2. 3.2.3.2.2.2 A szélesítés kifuttatása a tengelyvonal átmeneti ívének hosszán
A szélesítés értéke az ÁE-ben kezdődik, majd fokozatosan növekedve az ÁV-ben éri el a ΔB értéket (3-19.
ábra). Lineáris kifuttatásnál a szélesítés a távolsággal egyenes arányban nő. A szélesítés a közbenső pontokban
aránypárral számítható:
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3-38. egyenlet
ahol: ΔBl = az l távolsághoz tartozó szélesítés (m),
l = az átmeneti ív hossza az ÁE-től (m),
L = az átmeneti ív teljes hossza (m),
ΔB = a szélesítés értéke a kifuttatás végén (m).

3-19. ábra Szélesítés kifuttatása a tengelyvonal klotoid átmeneti ívhosszán

3. 3.3 Csomópontok
A különböző irányokból érkező utak a forgalmat útcsatlakozásokon, útkereszteződéseken és útelágazásokon
keresztül vezetik át. A csomópont két vagy több út találkozási helye, ahol a különböző forgalmi áramlatok
mindegyike – vagy egy része – között kapcsolat van. Röviden: a csatlakozó utak forgalmát átvezető
létesítmények a csomópontok.
A mezőgazdasági úthálózaton egyszintű csomópontokat alakítanak ki, amelyek lehetnek:
• útcsatlakozások: háromágú, T csomópontok,
• útkeresztezések: négyágú csomópontok,
• útelágazás: háromágú, Y alakú csomópontok,
• táblabejárók.

3.1. 3.3.1 A csomópontok kialakításának alapelvei
A csomópontok geometriai tervezését a forgalom nagysága és a közlekedő járművek sajátosságainak
megfelelően kell végezni, mindig szem előtt tartva a
• biztonság,
• teljesítőképesség,
• gazdaságosság
hármas követelményét.
A forgalom biztonsága érdekében a csomópontoknak a következő tulajdonságokkal kell rendelkezni:
• jól észrevehető,
• jól áttekinthető,
• jól felfogható,
• jelezhető,
• járható.
Jó észrevehetőség érdekében a csomópontot belátható útszakaszra kell tervezni. A gépjárművezető idejében
ismerje fel, hogy csomóponthoz közeledik. Ezért a csomópont legjobb helye a homorú lekerekítő ív, legrosszabb
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helye a beláthatatlan domború lekerekítő ív. Sík vidéki mezőgazdasági utaknál célszerű a felismerhetőséget
optikai eszközökkel (pl.: egyes fák telepítésével) fokozni.
A jó áttekinthetőség biztosítja, hogy a gépjárművezető a csomópontba érve jól be tudja látni az összes veszélyes
helyet, a keresztezési pontokat.
A felfoghatóság biztosítja a csomóponthoz érve a tennivalók egyszerű felismerését. Ezért a csomópont ne
legyen bonyolult.
A jelezhetőség biztosítja a közúti jelzőtáblák és burkolati jelek elhelyezésére szolgáló területek létrehozásával a
megkívánt irányokba történő biztonságos haladást.
A járhatósággal biztosítja azt, hogy a pótkocsis tehergépkocsik és a speciális mezőgazdasági erő- és
munkagépek a kis sugarú ívekben is kellően szélesített forgalmi sávon és burkolaton haladhassanak. Ne
fordulhasson elő, hogy a jármű kereke a padkára kerüljön, vagy felmásszon a kiemelt szegélyre.
A csomópont teljesítőképességét mindig a fővonal teljesítőképességének biztosításával kell megteremteni.
A gazdaságosság szempontjait azért kell szem előtt tartani, mert a csomópontok kialakítása tetemes
többletköltséget igényel. A forgalom nagysága eleve meghatározza a kiépítés színvonalát, ami egyben
meghatározza a minimális költségeket is.
Egy mezőgazdasági úthálózaton belül azonos típusú csomópontokat kell kialakítani.
Forgalomszabályozás szempontjából a csomópont lehet:
• szabályozás nélküli (jobb kéz szabály szerinti), amelyet a gyűjtő és telepi belső utaknál alkalmazunk,
• szabályozott csomópontok, amelyekben szabványos közúti jelzőtáblákkal szabályozunk. Ilyen csomópontot
kell tervezni mindig, amikor a közúthoz csatlakozunk, vagy ha fővonalon a forgalom ÁNF>500 E/nap.
Földút és közút csatlakozásánál a földutat a területileg illetékes közlekedési hatóság előírásai szerinti hosszban
burkolattal kell ellátni a sárfelhordás megakadályozása érdekében, illetve második forgalmi sávot kell
kialakítani, a bekanyarodó járművek részére.

3.2. 3.3.2 A csomópontok kialakítása
Az egyszintű csomópontoknak több típusa ismert. Ezek közül a fővonal forgalmának függvényében kell
kiválasztani azt a típust, amelyet az adott körülmények között tervezni kell. A mezőgazdasági úthálózatok
forgalma alapján a hálózaton belül elég a legegyszerűbb csomópontot megvalósítani.
A mellékirány tölcsér alakú szélesítésével kiképzett csomópont kialakítása:
• a főirány forgalmi sávjai változatlanul haladnak át, (az esetleges vezetősáv szaggatott vonal),
• a mellékirány betorkollása tölcsérszerűen kiszélesedik, lehetővé téve a pótkocsis szerelvények kielégítő
fordulását,
• a mellékirányban a két forgalmi sávos utakat legalább 15 m hosszban záróvonallal kell elválasztani, hogy a
járművek a helyes oldalon, a főirányból lefordulók akadályozása nélkül várakozzanak,
• a mellékirányban elhelyezett „Elsőbbségadás kötelező” vagy „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla
szabályozza az áthaladási elsőbbséget. Mezőgazdasági úthálózaton a jelzőtáblás szabályozás elhagyható
ekkor az áthaladás a jobbkéz szabály szerinti.

3.2.1. 3.3.2.1 A csomópontok helyszínrajzi viszonyai
A csomópontok alakját a becsatlakozó utak helyszínrajzi viszonyai befolyásolják. A legkedvezőbb helyzet az,
amikor a mellékirány merőlegesen fut rá a főirányra. Az ettől eltérő ferde hajlások is gyakoriak. A csomópontok
ezekhez az adottságokhoz bizonyos mértékig igazodhatnak, de mindig el kell kerülni a túl lapos szembejövő
keresztezési irányokat és a rosszul belátható csomóponti részek kialakulását.
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A csatlakozás és keresztezés a beláthatóság és a jó rákanyarodás érdekében közel merőleges legyen, de
elfogadható a 60° és 120° közötti csatlakozás is.
Rendszerint jó megoldás, ha a ferde mellékirányokat a csomópont közvetlen közelében derékszögben ráhajlítjuk
a főirányra. A rávezetés ívének sugara legalább 50 m legyen(3-20. ábra). Ez a megoldás:
• kedvező a jó látási viszonyok megteremtése miatt,
• hangsúlyozza a mellékirány alárendelt szerepét geometriai, építési megoldásokkal,
• a gépjárművetőt erőteljes sebességcsökkentésre sarkallja.

3-20. ábra Lapos elágazás átalakítása.

3.2.2. 3.3.2.2 A burkolatszélek vonalvezetése a csomópontokban
A mezőgazdasági utak kis forgalmú csomópontjaiban a saroklekerekítést körívvel alakíthatjuk ki. Ennek előnye
az egyszerű tervezés, építés és a kisebb helyigény, hátránya, hogy vonala nem követi jól a jármű szélesítés iránti
igényét.
A sarok lekerekítések vonalát úgy kell megtervezni, hogy az biztosítsa a csomópont jó járhatóságát. Ennek
feltétele, hogy a pótkocsis tehergépkocsi fordulásához szükséges ívsugarak meglegyenek, továbbá a kellő
burkolatszélesítések is rendelkezésre álljanak.
A lekerekítő sugár legkisebb mérete számítható (3-21. ábra):

3-39 egyenlet
ahol: Rb = a lekerekítő sugár
Rtmin = a jármű első tengelyének közepe által befutott ív minimális fordulási sugara
B = a burkolat szélessége
ΔB1 = egy forgalmi sáv szélesítése
= a csatlakozás szöge
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3-21. ábra saroklekerekítés körívvel
A mezőgazdasági utaknál a belső ív sugara legalább az alábbi legyen:
• pótkocsis szerelvényeknél: 15 m,
• nagy tehergépkocsiknál: 12 m,
• közepes tehergépkocsinál: 10 m.

3.2.3. 3.3.2.3 A táblabejárók kialakítása
A mezőgazdasági utak és a termőterület kapcsolatát biztosítják a táblabejárók. Ezek alacsonyabb rendű
csomópontoknak tekinthetők, amelyeken a járhatóságot mindenképpen biztosítani kell (3-22. ábra).
A 3-22. c. ábrarészen bemutatott rövid lejáró előnye, hogy a befordulást biztosítja, de nem nyúlik be a
termőterületbe, zavarva a mezőgazdasági munkákat.
A táblabejárók alatt az árkot áteresztőkkel kell átvezetni.

3-22. ábra Táblabejárók

3.3. 3.3.3 A látótávolságok biztosítása a csomópontokban
A csomópont területén és a hozzá csatlakozó útszakaszon biztosítani kell a jó beláthatóságot annak érdekében,
hogy a csomóponthoz közeledő járművek vezetői idejében észlelhessék és szemmel tarthassák egymást. A
csomópontok ágai között ezért megfelelő oldalhosszúságú látóháromszöget kell szabadon tartani, és ezek
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területén a látást akadályozó építményt, növényzetet (facsoportokat, cserjéket) és egyéb létesítményeket nem
szabad elhelyezni.
A szabályozatlan csomópontokban mindenképpen, a szabályozottakban lehetőleg biztosítani kell, hogy a
csomóponthoz közeledő gépkocsik legalább az Uf fékutaknak megfelelő megállási látótávolságokkal képzett
látási háromszögek sarokpontjaiból megláthassák egymást (3-23. ábra).

3-23. ábra Látóháromszögek a megállási látótávolságok szerint
Mezőgazdasági utak csomópontjaiban a mezőgazdasági növények magassága miatt ilyen nagyságú területet
szabadon hagyni a termőterület kihasználása miatt nem lehet. Az időszakosan lecsökkenő biztonság ideje
rövidíthető, ha ezekre a területekre olyan növényeket telepítünk, amelyek nem emelkednek 1,20 m-nél
magasabbra a burkolatszél fölé.
Minden csomópontban megkövetelhető, hogy a szabályozatlan csomópontokban óvatos vezetés mellett a
burkolatszél előtt, vagy az „Állj! Elsőbbségadás kötelező”, illetve az „Elsőbbségadás kötelező” táblák előtt kb. 3
m-re álló jármű vezetője a főúton jobbról jövő járművet U j távolságról, a balról közlekedőt Ub távolságból meg
tudja látni (3-24. ábra). A szabadon tartandó háromszögek hosszabb oldalát képező U j és Ub látótávolságokat
azzal a feltételezéssel számítjuk, hogy az álló jármű biztonságos keresztező mozgásához vagy balra
befordulásához t=10 s időre van szüksége, a jobbra beforduláshoz pedig csak t=5 s időre. Ennek alapján az
Uj=2,8∙vt, az Ub= 1,4∙vt (méter), ahol a vt a fölérendelt út tervezési sebessége (km/h). (7. táblázat).

3-24. ábra Látóháromszögek az elindulási (keresztezési) látótávolságok szerintElindulási (keresztezési)
látótávolságok

7. táblázat - Elindulási (keresztezési) látótávolságok

27
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A mezőgazdasági utak
vonalvezetése. Csomópontok.

Tervezési
sebesség Uj

Ub

vt
km/h

m

100

280 140

90

250 130

80

220 110

60

170 85

50

140 70

40

112 56

30

84

42

20

56

28

Mezőgazdasági utakon gyakran ezek a hosszak sem biztosíthatók egész évben. Ilyenkor az elsőbbséggel
rendelkező főirányban olyan sebességkorlátozást kell állandóan vagy ideiglenesen előírni, amely mellett a
látótávolság már biztosított.

4. 3.4 Összefoglalás
A modul a mezőgazdasági utak vízszintes és magassági vonalvezetésének elemeit és szabályait ismertette olyan
mélységben, hogy a mezőgazdasági utakkal foglalkozó mérnökök kellő mélységű ismereteket szerezzenek és
ennek alapján a terveket értelmezni tudják.
Megismerték:
• a vízszintes vonalvezetés elemeit,
• a klotoid átmeneti ív szerepét és tervezését,
• a vízszintes vonalvezetés elemeinek kapcsolatát,
• a magassági vonalvezetés jellegét,
• a biztonságos függőleges lekerekítő ívek tervezését,
• a túlemelések fogalmát,
• a túlemelés kifuttatását,
• a szélesítés fogalmát,
• a szélesítés kifuttatását,
• a csomópontok kialakítását.
Ellenőrző kérdések:
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• Melyek a vízszintes vonalvezetés elemei?
• A klotoid átmeneti ív szerepe és tervezése.
• A vízszintes vonalvezetés elemeinek kapcsolata.
• A magassági vonalvezetés jellege.
• A biztonságos függőleges lekerekítő ívek tervezése.
• A túlemelések fogalma.
• A túlemelés kifuttatása.
• A szélesítés fogalma.
• A szélesítés kifuttatása.
• A csomópontok kialakításának elvei.
• A csomópontok kialakításának geometriája.
• A csomóponti látótávolságok értelmezése.
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