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5. fejezet - A mezőgazdasági utak 
alépítményei 

1. 5.1 Bevezetés 

A mezőgazdasági utak alépítményei: 

• a földművek 

• és a műtárgyak. 

Az útépítésben földműnek nevezzük a rézsűkkel határolt tömörített talajtömeget, amely bevágásban vagy 

töltésben helyezkedik el. A műtárgyak az alépítmény nem földből készült részei (támasztófalak, csőáteresztők, 

hidak stb.). 

A mezőgazdasági utak alépítményeinek kialakítása alapvetően fontos az út állékonyságának biztosítására. Mivel 

az alépítmények egyik része talajból készül, másik része a talajjal szoros kapcsolatban áll, ezért a 

mezőgazdasági utak alépítményének kialakításakor a talaj legfontosabb műszaki tulajdonságait ismerni kell. A 

bevágásban vagy töltésben lévő tömörített talajból készülő földművek állékonyságát a rézsűhajlások gondos 

megválasztása biztosítja, de egyben ez meghatározza azt is, hogy mekkora területet használunk fel az útépítés 

céljaira. A földmű helyes kialakítása, majd védelme tehát egy fontos műszaki, közgazdasági probléma. A 

földmű állékonyságát támasztófalakkal lehet biztosítani. Ezek növelik az útépítés költségeit, de ha megépítésük 

elkerülhetetlen, akkor a lehető legegyszerűbb megoldást kell megvalósítani. Főként a síkvidéki mezőgazdasági 

utak kereszteznek kisebb-nagyobb vízfolyásokat, amelyeket kishidakkal hidalunk át. Ezek pályáját az út 

pályájába be kell illeszteni, ami feltételezi a legalapvetőbb híddal kapcsolatos ismereteket. 

A modul ismerteti: 

• a földművek részeit, 

• a talajalkotók jellemzőit, 

• a talajok osztályozását, 

• a földmű és a pályaszerkezeti rétegek teherbíróképességének mérését, 

• a tömörség fogalmát és jellemzését, 

• a töltésépítéshez felhasználható talajokat és a rézsűk meghatározását 

• a töltések alapozását, 

• a bevágások tervezését, 

• a földművek romlását és védelmét, 

• a mozgósítandó földtömeg kiszámítását és az elosztás elveit, 

• a támasztófalak tervezésének elveit, kialakításukat, 

• a kishidak kialakításának elveit. 

2. 5.2 Földművek 

Általános megfogalmazás szerint földműnek nevezzük a földből készült, vagy a földben földmunkával 

kialakított szabályos alakzatú, önálló rendeltetésű vagy más építmény részét alkotó létesítményeket. 

A földművek részei (5-1. ábra): 
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• a földmű koronája, amelyet a koronaszélesség jellemez; 

• a földmű koronaszintje, a korona tengelyében mért szintmagasság; 

• a földmű rézsűi, amelyek lehetnek töltési rézsűk, bevágási rézsűk és árok rézsűk; 

• a töltési rézsűk talppontja, illetve talpvonala; 

• a bevágási rézsűk körömpontja, illetve körömvonala; 

• a műszelvény szélessége. 

 
5-1. ábra Földművek részei 

A földmű koronaszintjét és koronaszélességét a földmű rendeltetése és elhelyezkedése határozza meg. 

A földmű kialakítása szerint lehet: 

• töltés, 

• bevágás, 

• vegyes szelvény. 

A töltést hordozó, illetve a bevágás kialakítására szolgáló érintetlen talajtömeget termett talajnak, vagy nőtt 

földnek nevezzük. 
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A rézsűhajlás jelölésére és értelmezésére többféle megoldást találunk. A gazdasági útépítésben a rézsű hajlását a 

rézsű és a vízszintes által bezárt szög cotangenseként értelmezik, amelyet olyan formában adnak meg, hogy a 

nevezőben 4 szerepel (pl.: 4/4, 5/4, 6/4, stb.). A rézsű ilyen értelmezése mellett a rézsűhajlás tizedes törttel is 

megadható (pl.: 6/4 rézsű=1,5 rézsű). A víz- és vasútépítés a rézsű hajlását tangens függvény szerint értelmezi. 

Jelölésekor az egységnyi rézsűmagassághoz tartozó vízszintes vetület hosszát tünteti fel (pl.: 1:1,5 azaz a 

korábbiak szerint a rézsű 6/4). 

2.1. 5.2.1 TALAJOK 

2.1.1. 5.2.1.1 A talaj alkotórészeinek értelmezése és jellemzésük 

A talaj, mint háromfázisú diszperz rendszer szilárd, folyékony és légnemű anyagok különböző arányú keveréke. 

Szilárdnak tekintjük ebben a rendszerben a 105 C°-on súlyállandóságig kiszárított talajrészt, míg az eközben 

eltávozott vizet folyékony fázisnak nevezzük. A teljes térfogatra kiegészítő hányad a légnemű fázis. 

A talaj szilárd részének jellemzésére szolgál a testsűrűség, amely a hézagmentes talajtömeg térfogategységnyi 

mennyisége: 

 
5-1. egyenlet 

ahol: ρs  = a talaj testsűrűsége (g/cm3) 

md  = a súlyállandóságig szárított talaj tömege (g) 

Vs = a súlyállandóságig kiszárított talaj hézagmentes térfogata (cm3), amit piknométerben lehet meghatározni. 

A talajok testsűrűségét az ásványi összetétel határozza meg és a talajt alkotó ásványok átlagos testsűrűségeként 

értelmezhető. Az ásványi talajok testsűrűsége szűk határok között változik, ezért a kisebb pontosságot igénylő 

talajmechanikai számításokhoz táblázatból is kivehető ez az adat (1. táblázat.) 

1. táblázat - Talajok átlagos testsűrűsége 
 

Talaj 

Testsűrűség 

ńs 

g/cm3 

Kavics, homok 2,65 

Lösz, 

homokliszt 

homokos iszap 
2,67 

Iszap 2,70 

Sovány agyag 2,75 

Kövér agyag 2,80 

A folyékony fázis jellemzésére szolgál a víztartalom. Ez kifejezi, hogy a 105 C°-on szárítással eltávolított 

vízmennyiség hogyan aránylik a kiszárított talaj tömegéhez. 

 
5-2. egyenlet 

ahol: w = a talaj víztartalma (%), 
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mn  = a talaj nedves tömege (g), 

md  = a 105 C°-on kiszárított talaj tömege (g). 

2.1.2. 5.2.1.2 A halomsűrűség 

A háromfázisú talajra jellemző mennyiség a teljes tömeg és a teljes térfogat arányát kifejező viszonyszám, a 

halomsűrűség. 

A halomsűrűséget laboratóriumban úgy határozzuk meg, hogy a talajminta nedves, vagy száraz tömegét 

viszonyítjuk a talajminta térfogatához. Eszerint a nedves, vagy a százaz halomsűrűséget kapjuk: 

 
5-3. egyenlet 

 
5-4. egyenlet 

2.1.3. 5.2.1.3 A talaj szilárd alkotórészei 

A talaj szilárd része különböző nagyságú szemcsék halmazából áll, amelyek aránya meghatározza a talaj 

alapvető tulajdonságait. A tág határok között mozgó szemcsék halmazából az átmérők alapján közel azonos 

tulajdonságú csoportokat lehet kialakítani. A szabvány által meghatározott osztályozást az 2. táblázat foglalja 

össze. 

2. táblázat - A szemcsék méretének megnevezése 
 

Szemcsecsopo

rt 
Szemcse 

frakció 
Jelölé

s 
Szemcseméret, 

mm 

Nagyon durva Kőtömb LBo >630 

 
Görgeteg Bo 200-630 

 
Macskakő Co 63-200 

Durva Kavicsok Gr 2,0-63 

 
durva kavics CGr 20-63 

 közepes 

kavics 
MGr 6,3-20 

 
apró kavics FGr 2,0-6,3 

 
Homokok Sa 0,063-2,0 

 
durva homok CSa 0,63-2,0 

 közepes 

homok 
MSa 0,20-0,63 

 
finom homok FSa 0,063-0,20 

Finom Iszapok Sí 0,002-0,063 



 A mezőgazdasági utak alépítményei  

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
durva iszap CSí 0,020-0,063 

 
közepes iszap MSí 0,0063-0,020 

 
finom iszap FSí 0,0020-0,0063 

 
Agyag Cl ≤0,0002 

A talajalkotó szemcsék nagyságát, ezek eloszlását és a kiválasztott átmérők közé eső mennyiséget 

(tömegszázalékát) szemeloszlási vizsgálattal állapítjuk meg. A vizsgálat eredményét szemeloszlási görbén 

ábrázoljuk (5-2. ábra). A több nagyságrendet átfogó átmérőtartomány miatt a szemeloszlási görbét 

semilogaritmikus rendszerben ábrázoljuk. 

 
5-2. ábra Szemeloszlási görbe 

A szemeloszlási görbe egy összegező (integráló) görbe, amelynek egy pontja megmutatja, hogy egy bizonyos 

átmérőjű szemcsénél kisebb szemcsék összesen hány százalékban vannak jelen a halmazban. 

A szemeloszlási görbe ismeretében értékes következtetéseket vonhatunk le a talaj műszaki tulajdonságairól. A 

meredek lefutású szemeloszlási görbe közel azonos átmérőjű szemcsékből álló talajra jellemző, amelynek 

stabilitása vízzel és erőhatásokkal szemben kicsi. Jóval kedvezőbb tulajdonságú a lapos, több frakciót átmetsző 

szemeloszlás, mert a jobb térkitöltés, a folyamatos kitámasztás miatt ezek mindig stabilabbak, vízállóságuk 

pedig növekszik. Fagyveszélyesség szempontjából azonban az egyenletes szemeloszlás a kedvezőbb. 

A szemeloszlási görbe lefutása tehát a talaj fontos jellemzője, amelyet az egyenlőtlenségi mutató jellemez: 

 
5-5. egyenlet 

ahol: U = az egyenlőtlenségi mutató, 

d60  = a 60 súlyszázalékhoz tartozó átmérő (mm), 

d10  = a 10 súlyszázalékhoz tartozó átmérő (mm). 

A kis egyenlőtlenségi mutató meredek lefutású görbét jelöl (U=1 az azonos átmérőjű gömbök halmaza) lapos 

görbéknél értéke több száz is lehet. Az U=2-5 egyenlőtlenségi együtthatóval jellemezhető homoktalajok 

(futóhomok) megjelenése földmunkánál okozhat nehézséget. Vízzel telítve ezek sűrű folyadékként viselkednek, 

amelyek vízáramlás hatására folyadékhoz hasonlóan viselkednek, ezért folyós homoknak is nevezzük. 

A szemeloszlási görbéről határozható meg a hatékony (vagy effektív) szemnagyság (de), amely közelítőleg 

megegyezik a d10 átmérővel. Ez a talaj vízáteresztő képességére ad tájékoztatást. 

2.1.4. 5.2.1.4 Konzisztenciahatárok 

Valamely anyag konzisztenciáján az anyagi összefüggés állapotát értjük, amelyet puha, gyúrható, kemény stb. 

szavakkal jellemezünk. 

A konzisztenciahatár az a víztartalom, amelynél a kötött talaj egy bizonyos állapotba kerül. A 

konzisztenciahatár megállapításának módja az, hogy valamilyen eljárással a talaj víztartalmát a 

konzisztenciahatár víztartalmára beállítjuk, majd meghatározzuk ehhez az állapothoz tartozó víztartalmat. 



 A mezőgazdasági utak alépítményei  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A konzisztenciahatárok közül legfontosabbak a folyási határ és a sodrási (plasztikus) határ, valamint a belőlük 

képzett indexszám, a plasztikus index. Ennek alapján osztályozzuk a kötött talajokat. 

2.1.4.1. 5.2.1.4.1 Folyási határ 

A talaj víztartalma akkor van a folyási határon, amikor a talaj a folyós és a szilárd állapot határán van, sűrű 

péphez hasonló és a lejtőkön saját súlya alatt lecsúszik. 

Meghatározására a Casagrande készüléket használjuk. Eszerint a talaj akkor van a folyási határ víztartalmán 

(wL), amikor a Casagrande készülék csészéjébe helyezett talajpépbe húzott szabványos kialakítású árok a csésze 

1 cm magas ejtegetése közben 25 ütésre 1 cm hosszan összefolyik (5-3. ábra). 

 
5-3. ábra Casagrande készülék és a folyási egyenes 

A vizsgálat elvégzésekor különböző víztartalmak mellett meghatározzuk az összefolyáshoz tartozó ütésszámot. 

Az összetartozó ütésszám (n) és víztartalom (w %) értékeket semilogaritmikus rendszerben ábrázoljuk, a 

vízszintes, logaritmikus beosztású tengelyen az ütésszámot, a függőleges, aritmetikus beosztású tengelyen a 

víztartalmat. A kapott pontok egy egyenes - a folyási egyenes - mentén helyezkednek el, ahonnan a 25 

ütésszámhoz tartozó víztartalom leolvasható (5-3. ábra). 

A folyási határ a talajok osztályozására alkalmas talajfizikai jellemző, amelynek értéke a szemcsés talajoktól a 

kötött talajok felé egyre nő: 

• a homoké 15-20 %, 

• a homokliszté 20-30 %, 

• az agyagé 40-150 %. 

Azok a talajok, amelyek folyási határa magas, építési szempontból kedvezőtlenek, mert erősen összenyomódók 

és csúszásra hajlamosak. 

A természetes talaj víztartalma csak olyan külső hatásra juthat a folyási határ közelébe, amely a talaj 

átgyúrásával annak szerkezetét tönkreteszi. 
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2.1.4.2. 5.2.1.4.2 Sodrási (plasztikus) határ 

Azt a víztartalmat, amelynél a talaj képlékeny állapotból merev állapotba megy át, plasztikus (képlékenységi) 

vagy sodrási határnak nevezzük (wp). A sodrási határ az a legkisebb víztartalom, amelynél a talajból kisodort 3-4 

mm szálak töredezni kezdenek. 

A talaj megmunkálása, illetve fejthetősége, földmunka végzése a sodrási határ állapotában a legkedvezőbb, mert 

ekkor igényli a legkisebb erőt és nem ragad a szerszámhoz sem. A sodrási határ a következőképpen változik: 

• homoknál nincs, nem értelmezhető, 

• homokliszt: 17-20 % (nem határozható meg mindig), 

• iszap: 20-25 %, 

• agyag: 25-50 %. 

2.1.4.3. 5.2.1.4.3 Plasztikus index 

A folyási és sodrási határ különbsége a plasztikus index (Ip) 

 
5-6. egyenlet 

Ez az érték jellemző a talajok kötöttségére, ezért a kötött talajok osztályozásának alapja. Azoknak a talajoknak, 

amelyeknek nincs plasztikus határuk, plasztikus indexük sem értelmezett. Ezek a szemcsés talajok, mint a 

kavics és a homok. A hazai lösz talajokat jellemző „homokliszt talajok” 0-10 % plasztikus indexe azt jelenti, 

hogy a sodrási határ víztartalmához képest pár százalék víztartalom növekedés hatására a talaj folyóssá válik. 

Iszap talajok plasztikus indexe 10-15 %, míg az agyagoké 15 % fölött helyezkedik el. 

2.1.5. 5.2.1.5 Talajok osztályozása 

A talajosztályozások célja, hogy a műszaki felhasználás szempontjából azonos tulajdonságú talajcsoportokat 

alakítsunk ki néhány talajfizikai jellemző alapján, majd a talajcsoport többi tulajdonsága alapján 

következtessünk a vizsgált talaj egyéb tulajdonságaira. 

A talajosztályozási rendszerek mindegyike önkényesen választja meg az osztályozás alapját, ezért csak néhány 

szempontot tudnak kielégíteni. 

A magyar talajosztályozás alapvetően két csoportra osztja a talajokat: 

a.) szerves a talaj, ha a szervesanyag tartalom > 2 tömeg%-nál. 

b.) szervetlen talajok azok, amelyeknél a szervesanyag tartalom <2 tömeg %- nál. 

Az ásványi talajok osztályozásakor: 

• a durva szemcséjű (szemcsés) talajokat a szemeloszlás alapján osztályozzuk, ha az iszap-agyag tartalmuk 

súlyaránya (S0,063) ≤ 40% és a plaszticitási indexük Ip≤10% 

• a finom szemcséjű (kötött) talajokat a plaszticitási jellemzők alapján osztályozzuk, ha az iszap és 

agyagtartalmuk súlyaránya (S0,063) ≥ 40% és a plaszticitási indexük Ip≥10% (3. táblázat). 

A szemcsés talajok osztályozása a szemeloszlási görbéjük alapján történik. A talaj elnevezését diagram 

segítségével állapíthatjuk meg a szemcsés összlet kavics (d>2,0 mm), homok (2,0 mm>d>0,063 mm) és iszap-

agyag (d<0,063 mm) tartalma alapján (5-4. ábra). 
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5-4. ábra A talajok osztályozása a szemeloszlás alapján 

A finom szemcséjű talajok osztályozása a 3. táblázat szerint történik. 

3. táblázat - A finom szemcséjű talajok osztályozása 
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Plaszticitási index 
Csoportnév Megnevezés 

IP% 

<10 Nem plasztikus Szemeloszlás alapján 

10-15 Kissé plasztikus Iszap 

15-20 
Közepesen plasztikus 

Sovány agyag 

20-30 Közepes agyag 

>30 Nagyon plasztikus Kövér agyag 

A homokliszt (d= 0,1-0,02 mm, Ip= 0-5%), iszapos homokliszt (Ip=5-10 %) nem szabványos elnevezés, de a 

hazai talajok mintegy 50%-át kitevő lösz ezekkel a jellemzőkkel bír, tulajdonságai pedig jelentősen 

befolyásolják az útépítés feltételeit és körülményeit (erózióveszély, fagyérzékenység stb.) 

A talajok közelítő helyszíni osztályozását kellő gyakorlattal tapintással és szemrevételezéssel is el lehet végezni. 

2.1.6. 5.2.1.6 A tömörség jellemzése 

A földművek tömörségét a tömörségi fokkal jellemezzük. A tömörségi fok (Trρ) a vizsgált talaj száraz 

halomsűrűsége (ρd) és a legnagyobb száraz halomsűrűség (ρdmax) viszonyát fejezi ki: 

 
5-7 egyenlet 

A legnagyobb száraz halomsűrűséget tömörítési vizsgálattal (Proctor vizsgálattal) kell meghatározni. A 

vizsgálat közben szabványos méretű edénybe, előírt fajlagos tömörítő munkával, öt rétegben egyazon 

víztartalom mellett a talajt betömörítjük, majd meghatározzuk a talaj víztartalmát és száraz halomsűrűségét. A 

vizsgálatot többféle víztartalom mellett el kell végezni és az eredményeket diagramban kell ábrázolni. A 

vizsgálat eredménye egy jellegzetes maximummal bíró görbe – a Proctor-görbe – lesz (5-5. ábra). A görbe 

legmagasabb pontja a legnagyobb száraz halomsűrűség (ρdmax), az ehhez tartozó víztartalom az optimális 

tömörítési víztartalom (wopt). 
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5-5. ábra Proctor-görbe 

A hazai előírások szerint a tömörítési vizsgálatot módosított Proctor vizsgálat szerint kell elvégezni, amikor 4,6-

szor nagyobb tömörítő munkával tömörítik be a talajt, mint az egyszerű Proctor vizsgálatnál. 

A vizsgált talaj száraz halomsűrűségét a földműből vett ismert térfogatú talaj száraz tömegéből a tömeg és 

térfogat hányadosaként számítjuk ki. 

A kapott eredmények szerint a földmű: 

• nagyon laza 0< Trρ<15% 

• laza 15< Trρ<35% 

• közepesen tömör 35< Trρ<65% 

• tömör 65< Trρ<85% 

• nagyon tömör 85< Trρ<100% 

A mezőgazdasági utak földművének tömörsége elfogadható, ha 

• a pályaszerkezet alatt 0,50 m vastag talajréteg tömörsége 

hajlékony pályaszerkezet alatt (zúzottkő, aszfalt) Trρ>90% 

merev pályaszerkezet alatt (beton) Trρ>95% 

• a földmű alsóbb rétegeiben Trρ>85% 

2.1.7. 5.2.1.7 A földmű és a pályaszerkezeti rétegek teherbíró képességének 
mérése 

Az utak pályaszerkezetének teherbírása nagymértékben függ a földmű teherbírásától. A teherbíró képességi 

vizsgálatoknak az a célja, hogy segítségével a földmű, az egyes pályaszerkezeti rétegek, illetve a teljes 

pályaszerkezet terheléssel szembeni ellenállását és a deformáció nagyságát, illetve ezek változását 
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meghatározzuk, amely értékeket aztán a pályaszerkezet méretezésére, építés közbeni minőség ellenőrzésre és 

kész burkolat állapota időbeli változásának jellemzésére használhatunk fel. A teherbíró képesség 

meghatározható: 

• CBR % meghatározásával (földmű jellemzésére), 

• tárcsás teherbírási vizsgálattal (földmű, alap, burkolat jellemzésére), 

• a rugalmas alakváltozás mérésével. 

2.1.7.1. 5.2.1.7.1 A CBR% meghatározása 

A CBR % (Californian Bearing Ratio) a talaj teherbírásnak jellemzésére Californiában kidolgozott viszonyszám, 

amelyet a pályaszerkezet tervezéséhez, illetve építés közbeni ellenőrzéshez használunk fel. 

A CBR % egy olyan százalékban kifejezett viszonyszám, amely azt mutatja meg, hogy az adott talaj teherbírása 

hogy viszonyul az összehasonlítási alapul választott szabványos felépítésű tömör zúzottkő réteg teherbírásához. 

A vizsgálat 29 mm átmérőnél kisebb szemcséket tartalmazó talajon végezhető el a következőképpen: Proctor 

vagy CBR edénybe zavart talaj mintát tömörítünk rétegenként a kísérlet céljainak megfelelő tömörségi fokra. 

Ezután a talajmintát az 5-5. ábrán vázlatosan bemutatott nyomógépbe tesszük, és egy 50 mm átmérőjű hengert 

nyomunk a mintába, miközben mérjük a terheléshez tartozó benyomódást. Az így kapott terhelés—behatolás p-s 

görbét egy szabványgörbéhez hasonlítjuk, amelyet egy előírt tömörségű tömör zúzottkő rétegen állalapítottak 

meg. Ehhez a 2,5 és 5,0 mm behatoláshoz tartozó fajlagos terheléseket hasonlítjuk össze, 100 %-nak véve a 

szabványos felépítésű tömör zúzottkő rétegben mért fajlagos terhelés nagyságát. A kapott értéket százalék 

formájában adjuk meg (5-6. ábra). 

 
5-6. ábra CBR vizsgálat laboratóriumban 

 
5-8. egyenlet 

illetve: 

 
5-9. egyenlet 

ahol: p2,5 ill. p5,0 - a 2,5 ill. 5,0 mm benyomódáshoz tartozó nyomás (kN/m2) 

7000, ill. 10500 a fenti benyomódásokhoz tartozó nyomás (kN/m2) a szabványos zúzottkő rétegen (mely 13,7 

illetve 20,6 kN benyomó erőnek felel meg). 

A két érték közül a nagyobb a talajra jellemző CBR %, melynek közelítő értékelése a következő: 

• CBR=2-4 % gyenge elázott, vagy nem tömör földmű, 

• CBR=5-7 % közepesen méréskelt teherbírású földmű, 

• CBR=7-15 % megfelelő teherbírású földmű, 

• CBR=16-20 % jó és kiváló teherbírású földmű. 
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A CBR %-ot főként laboratóriumi vizsgálatokkal határozzák meg a pályaszerkezet tervezésének időszakában. 

Ekkor a földműre jellemző mértékadó CBR%-al jellemzik a talaj teherbírását. 

A CBR % helyszíni meghatározása alkalmas az elkészült földmű teherbírásának ellenőrzésére. A vizsgálatot 

ilyen célból ritkábban hajtják végre, mert az eredmény csak vékony – mintegy 10 cm vastag – talajrétegről ad 

felvilágosítást. 

2.1.7.2. 5.2.1.7.2 A teherbíróképesség meghatározása tárcsás módszerrel 

Tárcsás berendezéssel az elkészült földművön, vagy a kész burkolaton mérhetjük a teherbíróképességet. A 

burkolaton mért teherbíróképesség a burkolat és a földmű együttes teherbíróképességére lesz jellemző. 

A vizsgálat közben 30 cm átmérőjű tárcsát terhelünk (pl. hidraulikus emelő és tehergépkocsi ellensúly 

segítségével). (5-7. ábra) A terhelést lépcsőzetesen adjuk a tárcsára – kivárva a konszolidációt – miközben 

mérjük az egyes terhelési lépcsők hatására bekövetkező deformációkat. (Ez a berendezés alkalmas 50 mm 

átmérőjű terhelőhenger benyomásával CBR % helyszíni meghatározására is.) A p=400 kN/m2 terhelés elérése 

után tehermentesítjük a tárcsát, majd másodszor is elvégezzük a terhelést. A két terhelés adataiból 

megszerkesztjük a terhelés-behatolás (p-s) görbéket (5-7. ábra) 

 
5-7. ábra Tárcsás teherbírás vizsgálat 

Az első terhelés görbéje az origóból indul és meredekebb, a második görbe – a maradó alakváltozás miatt – az s 

tengelyből a maradó alakváltozás értékétől indul és laposabb. 

Az E2 (MN/m2) teherbíróképességi modulust a második görbe alapján számítjuk: 

 
5-10. egyenlet 

ahol: r = 0,15 m a tárcsa sugara, 

p = 0,400 MN/m2 a legnagyobb nyomás, 

s = a legnagyobb nyomáshoz tartozó süllyedéskülönbség (a második göbe elején és végén mért süllyedések 

különbsége m-ben). 

A kapott E2 modulus értékelése a földműveken a következő: 

• E2=10-25 MN/ m2 gyenge, elázott nem tömör földmű, 

• E2=30-40 MN/ m2közepesen gyenge teherbírású földmű, 

• E2=40-80 MN/ m2  megfelelő teherbírású földmű, 
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• E2=80-120 MN/ m2  jó és kiváló teherbírású földmű. 

2.1.7.3. 5.2.1.7.3 A pályaszerkezet teherbírásának jellemzése a rugalmas alakváltozások 
alapján. 

A terhelés hatására a pályaszerkezet deformálódik, kialakul egy behajlási teknő (5-8. ábra). A behajlási teknő 

hosszirányú metszetében a kerék alatt homorú ív alakul ki, amely egy domború ívvel fut ki az eredeti felszínre. 

Vékony útpályaszerkezeteknél tapasztalható, hogy a domború szakasz felülemelkedik az eredeti felszínen, majd 

egy homorú ívvel fut vissza az eredeti felszínbe. 

A behajlási teknő hosszirányú metszetében a lehajlásvonalban kialakuló teknő legmélyebb pontja és az eredeti 

felszín közötti különbség a teherbírás egyik jellemzője, amit behajlásnak nevezünk (s). 

A teherbírás másik jellemezője a kerék alatt kialakuló homorú ív sugarának nagysága. Nyilvánvaló, hogy a 

fárasztási igénybevételnek kitett burkolat ott fog megrepedni, ahol a hajlítás a legnagyobb mértékű, azaz az ív 

sugara (R1) a legkisebb. A törés szempontjából ezért a hajlítás sugara lesz a döntő és nem pedig a behajlás 

nagysága. Ezért, ha a burkolatra nézve veszélyes alakváltozást vizsgáljuk, tulajdonképpen a hajlított burkolat 

görbületi sugarát kell mérni és elemezni. Az ilyen irányú fejlesztések folynak. A kutatási eredmények és a 

tapasztalatok alapján előre jelezhető, hogy a görbületi sugár alakjából és nagyságából kiinduló 

állapotértékelések előtt bíztató jövő áll az erdészeti útépítésben, amelynek eredményei kiterjeszthetők a 

mezőgazdasági útépítés területére is. 

 
5-8. ábra. A lehajlásvonal, a behajlás és a görbületi sugár 

A pályaszerkezet teherbírásának jellemzésére jelenleg még a terhelés hatására kialakuló rugalmas alakváltozás 

nagyságát használják, amelyet billenőkaros behajlásmérővel (Benkelman tartóval), vagy ejtősúlyos 

behajlásmérő készülékkel (Falling Weight Deflectometer) határozhatunk meg. 

A rugalmas alakváltozások alapján történik a hajlékony pályaszerkezetek megerősítésének tervezése. 

2.1.7.3.1. 5.2.1.7.3.1 Az alakváltozások mérése billenőkaros behajlásmérővel (Benkelman 
tartóval) 

A behajlásmérő (Benkelman tartó) a kétkarú emelő elvén működik, amelynek egyik végén mérőcsúcsot 

alakítanak ki, másik végére mérőórát rögzítenek az elmozdulás nagyságának mérésére. 

A mérést úgy kell elvégezni, hogy a terhelt tehergépkocsi hátsó ikerabroncsa közé a maximális behajlás helyén 

– a kerék felfekvési középpontjába – elhelyezett 1:1 arányú mérőkarokkal rendelkező behajlásmérőről 

leolvassuk a terhelt állapotot jellemző értéket, ezután a tehergépkocsit előre legalább 3 m távolságra küldjük (5-

9. ábra). A pályaszerkezet ekkor rugalmasan visszaugrik, a mérőórán újabb leolvasást teszünk és a két érték 

különbségét képezve megkapjuk az elmozdulás nagyságát. Ezt az 50 kN keréksúlyra – lineáris összefüggést 

feltételezve – átszámított alakváltozást nevezzük behajlásnak. 
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5-9.ábra. A behajlámérés alapelve 

A kézi behajlásmérést a fenti meghatározás szerint el lehet végezni, az automata mérőkocsi módszere azonban 

ettől eltérő. A folyamatosan végzett mérés miatt az automata mérőkocsi a berendezés mérőcsúcsát a kerék elé 

helyezi el és ehhez, mint kiindulási állapothoz viszonyítja a behajlás nagyságát, ami bizonyos eltérést ad az 

eredeti behajlásméréshez viszonyítva. 

Vékony pályaszerkezeteken az 1:1 arányú mérőkarokkal kialakított kézi behajlásmérővel végzett 

behajlásméréseknél problémát jelenthet, hogy a berendezés állványának lábai a pályaszerkezet deformálódó 

szakaszára eshetnek. A Német Demokratikus Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között meglévő kutatási 

együttműködésben kísérleti utakon végzett vizsgálatokban szerzett tapasztalatok alapján a vékony 

pályaszerkezetnél az ebből származó hiba jelentős lehet. 

A vázolt két probléma kiküszöbölésére ezért a behajlásmérés módosítását javasoltuk a következőképpen. Azért, 

hogy a behajlásmérő talpai a tehergépkocsitól távolabb kerüljenek, a tapogatócsúcs felé eső mérőkart 2-

szeresére kellett megnyújtani, tehát a mérőkarok aránya így 2:1 lett (5-10. ábra). 

 
5-10. ábra A módosított behajlásmérő 

További módosítást javasoltunk a mérési módszerben is. A mérőcsúcsot nem a kerék felfekvésének vonalába, 

hanem az elé kell helyezni (5-11. ábra). Ezáltal a kerék áthaladásakor a pályaszerkezet először benyomódik, a 

mérőóra negatív szélső értéket jelez, majd a kerék továbbhaladásakor rugalmasan visszaugrik, a mérőóra pozitív 

szélső értéket mutat. 

 
5-11. ábra Módosított behajlásmérés 
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A mérési adatok feldolgozása történhet hagyományos grafikus, számításos eljárással, vagy számítógéppel 

támogatott programmal. Mindkét esetben először a mérési adatokat ábrázoljuk hossz-szelvényszerűen, majd: 

• el kell különíteni a homogén teherbírású útszakaszokat, 

• ki kell számítani az útszakaszok teherbírását jellemző sm mértékadó behajlás nagyságát. 

A homogén útszakaszok kiválasztása szubjektív értékeléssel, vagy megfelelő programmal automatikusan 

történik. Ez utóbbi esetben is fontos, hogy az értékelő személy az informatikai segítséggel kijelölt szakaszok 

határait felülvizsgálja. 

A homogén teherbírású szakaszra jellemző mértékadó behajlás: 

 
5-11. egyenlet 

ahol: sm = a mértékadó behajlás 

 = az átlagos behajlás 

c = 2,0 megbízhatósági szorzó 

sz = a szórás 

A mértékadó behajlást pályaszerkezetek méretezéséhez használjuk. Amennyiben ezt az átlag alapján végeznénk 

el, akkor az esetek 50%-ában alulméreteznénk a pályaszerkezetet. Ennek a hányadnak a csökkentésére a 

mértékadó behajlást a szórásmező felső szélében kell meghatározni úgy, hogy a szórásmező egy előre 

meghatározott hányada a mértékadó behajlás alá essen. A c megbízhatósági szorzó értéke a: 

• kézi behajlásmérővel végzett méréseknél 2,0 ami azt jelenti, hogy az összes adat 97,72%-kal kisebb a 

mértékadó behajlásnál, 

• automata behajlásmérésnél a mérési módszerek különbségét kiküszöbölő tényező figyelembevétele mellett 

1,6 ami a szórásmező 94,52%-ának kihasználását jelenti. 

Javasoljuk, hogy a mezőgazdasági utakon a mértékadó behajlás számításához a 

c = 2,0 

értéket használjuk. 

Az átlagos behajlás: 

 
5-12. egyenlet 

ahol: si = a módosított mérési eljárással, tavasszal (márciustól májusig), +5 és +20 °C pályaszerkezet 

hőmérséklet között mért és 50 kN keréksúlyra átszámított behajlás 

n = a mérési adatok száma 

A szórás a korrigált szórás képletével számítható: 

 
5-13. egyenlet 

521732. A teherbírás meghatározása ejtősúlyos (FWD) berendezéssel 
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Az ejtősúlyos behajlásmérő készülék (Falling Weight Deflectometer) jelenleg az egyik legkorszerűbb mérési 

eszköz, amellyel a pályaszerkezet teherbírására következtetni tudunk. 

A készülék egy adott magasságból leejtett súllyal szimulálja a mozgó kerék által okozott terhelést és így sokkal 

alkalmasabb a forgalom okozta ismétlődő, dinamikus terhelések szimulálására, mint a statikus, vagy félig-

statikus terhelések. A terhelési idő csupán 25–30 ms (millsecundum) ami körülbelül egy 60–80 km/h 

sebességgel közlekedő tehergépkocsi igénybevételeivel egyenlő. 

A különböző ejtősúlyos berendezések más-más távolságban és hosszon 5-8 pontban mérik a lehajlásvonal egy-

egy pontját, ami lehetővé teszi a lehajlásvonal részletesebb elemzését. 

A berendezés általános felépítése: 

• 9-15 db behajlásmérő (geofon), melyek a terhelés középpontjától egészen 2-3 m-es távolságig állíthatóak, 

• 1 db tárcsa alatti erőmérő cella, 

• 1 db infravörös felületi hőmérsékletmérő, 

• Terhelési idő 25-30 ms. 

A behajlás érzékelők (geofonok) elhelyezkedését az 5-12.ábra mutatja. 

 
5-12. ábra A geofonok elhelyezkedése 

A készülékkel nyert adatok: 

• tárcsaközépen mért alakváltozást közvetlenül kapjuk, 

• a behajlási teknő alakja, amelyet a geofonok által mért elmozdulások elemzésével kapunk. 

A mérési eredmények közül a tárcsaközépen mért alakváltozás a kézi behajlásmérővel mért értékekkel (s) 

egyenértékű, azok többletinformációt nem horddoznak. 

A behajlási teknő alakja lényegesen több információt szolgáltat. A fárasztás igénybevételének kitett burkolat 

ugyanis ott fog megrepedni, ahol a hajlítás a legnagyobb mértékű. A törés szempontjából a hajlítás sugara (R) 

lesz a döntő és nem pedig a behajlás nagysága. Ezért, ha a burkolatra nézve veszélyes alakváltozást vizsgáljuk, 

tulajdonképpen a hajlított burkolat görbületi sugarát kell mérni és elemezni. 

2.2. 5.2.2 Töltések tervezése 

2.2.1. 5.2.2.1 A töltések építéséhez felhasználható talajok 

A töltések tervezésekor először el kell dönteni, hogy a rendelkezésre álló talaj töltés építésére alkalmas-e. 

Általában kimondható, hogy töltés építésére a jól tömöríthető, jól vízteleníthető, eróziónak ellenálló, nem 

fagyveszélyes, teherbíró és állékony talajok alkalmasak. Ezt megítélni 

• a talajfizikai jellemzők (w, Ip stb.), 

• a tömörítési tulajdonságok (ρdmax, wopt, Proctor-görbe alakja stb.) 
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• a nyírószilárdság (τ), valamint változása a víztartalom változásának függvényében, 

• a vízáteresztő képesség, 

• a kapilláris tulajdonságok, 

• a fagyveszélyesség 

alapján lehet. Az egyes talajcsoportokat általánosságban a következőképpen minősíthetjük töltésépítés 

szempontjából: 

• Töltés építésére legmegfelelőbbek a vegyes szemeloszlású, jól osztályozott (U>5) homok- és kavicstalajok. A 

szögletes, poliéderes szemcsékből álló talajok nagyobb belső súrlódásuk miatt nehezebben tömöríthetők, mint 

a gömbölyű szemcsékből állók, de teherbírásuk magasabb. Töltésbe a futóhomok (U < 5) beépítését kerülni 

kell, mert az nehezen tömöríthető, valamint építés közben a szél elhordhatja a korábban megépített réteget. A 

szemcsés talajból épült töltések vízáteresztő képessége jó, kapilláris vízemelése kicsi, jellemző rájuk a 

tömbfagyás. 

• Az átmeneti talajok (homokliszt és iszaptalajok) még könnyen kiszáradnak, az optimális tömörítési 

víztartalomnál alacsonyabb víztartalmon viszonylag jól tömöríthetők. Kapilláris vízemelésük jó, a vizet 

gyorsan, magasra emelik. Kis plasztikus és folyási indexük miatt könnyen folyóssá válnak, ami teherbírás 

csökkenéshez vezet, ezért gondos víztelenítést kívánnak. A vízutánpótlás megszüntetése után gravitációs úton 

könnyen kiszáradnak. Térfogatváltozásuk csekély, fagyveszélyesek. A lösz, amely mint talaj ebbe a csoportba 

sorolható, erózióveszélyes és roskadásra hajlamos. 

• A kötött talajok nedvesen a munkaeszközhöz tapadnak, a száraz rögöket pedig nehéz szétmorzsolni. Vízzel 

szemben ellenállóbbak. Nehezebben nedvesednek el, mert vízáteresztő képességük alacsony, kapillárisan a 

vizet lassabban emelik, nagyobb plasztikus és folyási indexük miatt pedig nehezebben válnak folyóssá. 

Átázás után azonban ezeket a talajokat gravitációs úton vízteleníteni nem lehet. Kevéssé vagy alig 

fagyveszélyesek, de erősen térfogatváltozóak. 

2.2.2. 5.2.2.2 A rézsűhajlás meghatározása 

A töltési rézsűk hajlásszöge táblázatból vagy állékonysági vizsgálattal állapítható meg. A mezőgazdasági utak 

töltéseinek rézsűhajlását akkor határozhatjuk meg táblázatból (4. táblázat), ha: 

• a töltés alatti altalaj teherbíró, 

• a töltésbe épített anyag jó minőségű és közel azonos tulajdonságú, 

• a töltést előírás szerint tömörítik. 

4. táblázat - Mezőgazdasági utaknál javasolt rézsűk 
 

Talaj neme 

Töltés magassága 
Bevágás 

mélysége 

méter 

0–

3 
3–

6 
6–

9 
9–

12 
0–3 

3–

6 
6–

9 
9–

12 

méter 

Homok 7/4 8/4 6/4 7/4 8/4 

Homokliszt, lösz 6/4 7/4 8/4 5/4 
6/

4 
7/4 
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Homoklisztes iszap 5/4 6/4 5/4 6/4 

Sovány agyag 4/4 6/4 7/4 8/4 4/4 5/4 

Kövér agyag 4/4 6/4 7/4 8/4 4/4 8/4 

Kavics, erősen kavicsos 

talaj 
6/4 7/4 5/4 6/4 

Szikla 4/8 4/6 4/5 
4/1

0 
4/

8 
4/6 

Magas töltések határolását költségkímélési és esztétikai okok miatt nem szokás egyetlen rézsűhajlással 

kialakítani, hanem azt összetett rézsűkkel építjük meg. Töltéseknél ez a harangszelvény (5-8. ábra), amelynek 

kialakításával földmunka takarítható meg. Az egyes szintek magassága és hajlása állékonysági vizsgálattal 

határozható meg. 

 
5-13. ábra Harangszelvény 

Nagyobb töltések tervezésekor, különösen kedvezőtlen altalajviszonyok között, vizsgálni kell az altalaj 

összenyomódásának mértékét és az alaptörés előfordulásának veszélyét is. 

A különböző minőségű talajokból épülő töltések felső részébe a kedvezőbb tulajdonságú talajt kell beépíteni 

2.2.3. 5.2.2.3 Töltések alapozása 

A helyszínen lévő talaj és a ráépített töltés együttdolgozását a töltésalapozás biztosítja. Általános szabály, hogy 

a töltést humuszmentes, tuskótól és vastagabb gyökerektől megtisztított talajra kell építeni a legalsó rétegtől 

kezdve rétegenként gondosan tömörítve. A töltésalapozás módját: 

• az altalaj teherbíró képessége és 

• a terep keresztdőlése 

határozza meg. 

Teherbíró talajon a töltésalapozás módját elsősorban a terep keresztdőlése alapján lehet eldönteni. 

Közel vízszintes terepen, ha a humuszlefejtés után nagyon sima felület alakult ki, a felszínt célszerű 

talajszaggatóval, vagy más módon érdesíteni. Ezzel kialakul az altalaj és a töltés megfelelő kapcsolata, egyben 

ellensúlyozzuk a töltés alján fellépő vízszintes erőket is. 

A meredekebb keresztdőlésű terepen a felszínt úgy kell átalakítani, hogy a töltés lecsúszását megakadályozzuk: 

• 10–30% között a talaj felszínét lépcsőzni kell (5-9. ábra) 

• 30%-ot meghaladó keresztdőlésnél a terepet fogazni kell (5-10. ábra) 
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5-14. ábra Töltések alapozása lépcsőzéssel 

 
5-15. ábra Töltések alapozása fogazással 

A fogak alján szivárgót kell kialakítani homokos kavicsba ágyazott dréncső vagy száraz kőrakat formájában. A 

szivárgó hosszesése 1–2% legyen. A keresztirányú vízelvezetésről 20–30 méterenként kell gondoskodni. 

A lépcsőzés és fogazás műszakilag kifogástalan megoldás. Nagy kézimunka igényük miatt építésük csak akkor 

javasolt, amikor a szerkezet állékonysága azt feltétlenül megköveteli (pl. töltések szélesítése, háttöltés és földmű 

csatlakoztatása stb.). Általában megfelelő biztonságot nyújt: 

• 3–10% keresztdőlésű terepen a felszín szintvonal irányú szántása, 

• 10–40% keresztdőlésű területeken a termett talaj felszínének szintvonal irányú hullámossá tétele, amit az 

esésvonal irányában mozgó dózerrel alakítunk ki. 

Puha, nem teherbíró talajon vagy tőzeges területen a töltéseket geotextíliára alapozzák (5-11. ábra). A 

különböző vastagságú és szakítószilárdságú geotextíliák (Bidim, Fibertex Vlies PP, GRADEX stb.) 

nemezeléssel, vagy szövéssel készülő, műanyag alapanyagú, vízáteresztő szövetek, amelyek a talaj 

nyírószilárdságát megnövelik és gyorsítják a konszolidációt. Ennek eredményeként csökken az alaptörés 

veszélye és az építés utáni összenyomódás mértéke. 
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5-16. ábra töltésalapozás geotextíliával 

2.3. 5.2.3 Bevágások tervezése 

Bevágások tervezésekor a helyi talajjal, mint adottsággal kell számolni. Tervezéskor a talaj fejthetőségét (fejtési 

osztályát), valamint az állékony rézsűhajlásokat kell meghatározni. A talajok fejtési osztályát táblázatból 

állapíthatjuk meg (5. táblázat). 

A bevágási rézsű hajlása a talaj és a rézsűmagasság függvényében táblázatból választható ki, ha a talaj 

rétegeződése kedvező és a talajviszonyok sem okoznak problémát (4. táblázat). Meredekebb rézsűket választva, 

vagy különleges rétegeződésben, illetve a talajvíz várható kedvezőtlen járulékos hatásakor a biztonságot 

állékonysági vizsgálattal kell igazolni. A bevágási rézsűk általában meredekebben alakíthatók ki a töltési 

rézsűknél. 

Közel egyenletes állékonyságú talajban kialakított mély bevágások magas rézsűit is célszerű – a töltési 

rézsűkhöz hasonlóan – összetett rézsűvel megtervezni. Az így kialakuló csésze szelvény (5-12. ábra) esztétikus 

és a földmunka mennyiségét csökkenti. Esztétikai és állékonysági szempontból egyaránt javasolható a bevágási 

rézsű és a termett talaj találkozásánál a körömpont környékét lekerekíteni. 

 
5-17. ábra Csészeszelvény kialakítása 

Az erózióra veszélyes, függőleges rétegek mentén elváló löszben a függőlegeshez közelítő rézsűt kell 

kialakítani, amit övárokkal védünk a felszíni vizek erodáló hatásától. A lepergő talajt a rézsű talpvonala és az 

árok között kialakított vendégpadka fogja fel, amivel megóvható az árok a feltöltődéstől (5-13 ábra). 
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5-18. ábra Löszben kialakított bevágás 

A hegyoldalba épített kisebb teljes bevágások völgy felőli oldalát ki kell nyitni, a talajt el kell távolítani, mert 

így a hófúvásveszély csökkenthető (5-14. ábra). 

 

5-19. táblázat - Völgy felé kinyitott bevágás5. táblázat Talajok fejtési osztálya 
 

Fejtési 

osztály 

Szilárdsági 

állapot 
Megnevezés 

Testsűrűség 

(kg/m3) 
A fejtés módja és 

eszközei 

I. Laza talaj 
Laza homok Laza 

agyagos homok Laza 

termőtalaj Tőzeg stb. 

1500 

1600 

1200 

600 

Lapáttal és ásóval 

könnyen fejthető 

II. 
Gyengén 

kötött talaj 

Nedves homok 

Homokos kavics Könnyű 

lösz-szerű homokos agyag 

Nedves, laza lösz, lágy 

sós talaj Apró és közepes 

kavics 15 mm-ig Tömör 

termőföld fű gyökérzettel 

Tőzeg és termőföld 30 

mm átmérőig terjedő 

gyökérzettel Homok és 

termőföld kaviccsal és 

1900–2100 

1800 1600 

1600 1700 

1400 1100 

1650 

1750 

Ásóval, lapáttal, 

kevés csákányozással 
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zúzalékkal keverve 

Felhányt, leülepedett talaj, 

kavics és 

zúzalékkeverékkel stb. 

III. Kötött talaj 

Összetömörödött meszes, 

vagy egyéb sókkal kötött 

homok Kövér, lágy 

agyag, jura korabeli vagy 

morénás zárványokkal 

Nehéz homokos kavics 

Durva kavics, nagy 

szemcsés folyami kavics 

és zúzalék 15–40 mm-ig 

Száraz lösz, természetes 

nedvességű kaviccsal 

keverve Termőföld, vagy 

tőzeg 30 mm-nél nagyobb 

átmérőjű gyökérzettel 

Homokos agyag 

kőzúzalékkal, vagy 

kaviccsal és 

épülettörmelékkel 

keverve stb. 

1900–2200 

1800 

1750 

1750 

1800 

1400 

1900 

Lapáttal, állandó 

csákányozással, 

csákány lapos 

végével. 

Kavicsos, köves 

talajok csákány 

hegyes végével 

fejthetők. 

IV. 
Erősen 

kötött talaj 

Tömör agyag, benne 

kemény és lágy jura 

korabeli zárványokkal 

Kövér agyag és nehéz 

homokos agyag, benne 

kőzúzalék, kavics, 

épülettörmelék, legfeljebb 

25 kg-ig terjedő nagy 

kövekkel, legfeljebb 10%-

os nagykő tartalommal 

Csákány lapos végével 

fejthető kemény szikes 

talaj 

Agyaggal kötött 

konglomerátum, 

legfeljebb 50 kg-os 

kőtömbökkel, ha a 

kőtömbök nem tesznek ki 

többet a kitermelt anyag 

10%-ánál 

Palás agyag 

Nagy szemű kavics 90 

mm átmérőig, legfeljebb 

10 kg-os kövekkel 

keverve stb. 

1950 

1950 

2000 

2000 

1950 

Lapáttal, csákány 

hegyes végével és 

bontórúd esetleges 

alkalmazásával 

V. 
Sziklás 

talaj 

Tömör megkeményedett 

lösz és megkeményedett 

sós talaj 

1800 

1850 

Részben kézi erővel, 

bontórúddal, 

csákánnyal, 

fejtőkalapáccsal és 
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Megcementesedett építési 

törmelék 

Nem mállott kohászati 

salak 

Lágy márga és kovaföldes 

tömör agyag 

Moréna legfeljebb 10–

30%, 50 kg-os kőtömb 

tartalommal (Ha a kőtömb 

tartalma 30%-nál 

nagyobb, a talaj a VI. 

kategóriába tartozik.) 

Barnaszén 

Lágy kőszén 

Lágy krétakőzet 

Kemény karbonkori 

agyag 

Gyengén cementesedett 

konglomerátum 

Különféle nem kemény 

pala 

Gipsz stb. 

1500 

1900 

2100 

1200 

1300 

1550 

1950 

1900–2200 

2000 

2200 

ékkel, helyenként 

robbantások 

alkalmazásával 

VI. Szikla 

Tufa és habkő 

Lyukacsos, hasadékos, 

lágy mészkő 

Tömör kréta 

Antracit 

Közepes keménységű pala 

Közepes keménységű 

márga 

Repedéses puha homokkő 

Mészcementtel kötött 

kavicsos konglomerátum, 

üledékes kőzetből stb. 

1100 

1200 

2600 

1500 

2700 

2300 

1900 

Fejtőkalapáccsal, 

ékkel, bontórúddal, és 

robbantással 

VII. 
Tömör 

szikla 
 

2800 Csak robbantással 

2.4. 5.2.4 Földművek romlása 

A földművek romlását a talaj belső ellenállásának csökkenése okozhatja, de előidézheti a megnövekedett külső 

terhelés, a hibás tervezés és kivitelezés is. A helyesen kialakított töltésalapozás, az optimális tömörítési 
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víztartalom környékén végzett gondos tömörítés és szükség esetén a megfelelően biztosított rézsűk mellett a 

romlások nem, vagy csak nagyon ritkán következnek be. 

Nem foglalkozunk részletesen azokkal a romlást előidéző jelenségekkel és megszüntetésükkel, amelyek az 

altalaj kedvezőtlen tulajdonságaiból adódnak (kedvezőtlen rétegeződés, átázott puha agyagtömeg lassú kúszása 

stb.). Az ilyen okokra visszavezethető jelenségek kialakulásakor részletes talajmechanikai vizsgálatokat kell 

végezni és a megoldást erre támaszkodva esetenként kell kidolgozni. 

2.4.1. 5.2.4.1 Bevágások romlása 

A bevágások romlása lehet: 

• hámlás, 

• rézsűcsúszás. 

Hámláskor a rézsű felületéről a talaj foltokban válik le. Előidézi: 

• a meredekebb rézsű, 

• a felszín átázása, 

• a kiszáradás miatti pergés, 

• a rázkódás és a rézsűvédelem hiánya. 

 
5-20. ábra Bevágási rézsű hajlásának csökkentése 

Javítani lehet a rézsűhajlás csökkentésével (5-15. ábra) és rézsűbiztosítással, valamint a felszíni vizek 

elvezetésével, övárokkal. 

Rézsűcsúszáskor csúszólapok mentén nagyobb földtömegek mozdulnak el. Oka az egyensúly megszűnése, 

amelyet előidézhet: 

• a megengedettnél meredekebb rézsű, 

• a nyírószilárdságot csökkentő átázás, 

• alávágás, 

• többletterhelés és rázás. 

A rézsűcsúszások javításakor a lecsúszott földtömeget el kell távolítani, lépcsőzéssel új talajt kell beépíteni és az 

előidéző okokat meg kell szüntetni. A rézsű hajlását csökkenteni kell (5-16. ábra), a felszínen érkező vizet 

övárokkal, a szivárgó vizet szivárgó rendszerrel összegyűjtve kell elvezetni. 
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5-21. ábra Bevágási rézsű csúszásának helyreállítása 

2.4.2. 5.2.4.2 Töltések romlása 

A töltések romlása lehet: 

• hámlás, 

• kagylósodás, 

• rézsűszakadás, 

• töltésroskadás, 

• mállás, 

• szétcsúszás. 

A hámlás oka és javításának módja azonos a bevágási rézsűk hasonló romlásánál tárgyaltakkal. A kagylósodás 

egy nagyobb méretű hámlás, amikor is a földtömeg mélyebb, de rövid kagylós csúszólap mentén mozdul el. 

Előidéző oka a hámláshoz hasonló, ezért javítása is ugyanaz (5-17. ábra). 

 
5-22. ábra Töltés hámlásának és kagylósodásának helyreállítása 

A rézsűszakadáskor a töltés jelentős része talpponti csúszólap mentén mozdul el, amit a tömörítetlen töltésekben 

általában az átázás vált ki. A lecsúszott földtömeg eltávolítása után a töltés megmaradt részét lépcsőzni vagy 

fogazni kell, majd az új töltést gondosan tömörítve kell megépíteni (5-18. ábra). Az állékonyságot fióktöltéssel 

fokozhatjuk. 
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5-23. ábra Töltési rézsűszakadás helyreállítása 

Töltések mállásának kialakulásában is jelentős szerepet játszik a tömörítetlenség. A tömörítetlen töltésbe építés 

közben beszivárgó jelentős mennyiségű víz hatására a kötött talajból épülő töltések anyaga felpuhul és önsúlya 

hatására deformálódik (5-19. ábra). Javítani csak teljes talajcserével lehet, mert a kötött talajból épített töltés 

anyagát gravitációs úton nem lehet vízteleníteni. 

 
5-24. ábra Töltések mállása 

Töltésroskadásnál a töltés keresztmetszete torzul (5-20. ábra), amit előidézhet a hiányos tömörítés, vagy az el 

nem távolított humuszréteg. A jelenség építés után már néhány hónappal, maximum egy évvel később kialakul. 

A folyamat nem állítható meg, mert az utólagos tömörítés a töltés mélyebb rétegeiben hatástalan. Amennyiben a 

jelenség csak a töltési vállak környezetében alakul ki, úgy azok újraépítésével a károsodás megszüntethető. 

 
5-25. ábra Töltés roskadása 
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5-26. ábra Töltések szétcsúszása 

Töltés szétcsúszásakor a töltés anyaga alámetsző csúszólapok mentén mozdul el, amelynek oka az altalaj nem 

megfelelő vagy lecsökkent teherbírása (5-21. ábra). Javításkor az elmozdult földtömeget el kell távolítani, a 

felszíni vízelvezetés hiányosságait meg kell szüntetni, az épen maradt töltésrész és az altalaj víztelenítését 

szivárgókkal meg kell oldani. Az állékonyságot fióktöltés is növelheti. 

2.5. 5.2.5 Földművek védelme, rézsűvédelem 

A megfelelő hajlású és kialakítású rézsűvel határolt, gondosan tömörített és teherbíró altalajra épített földművek 

hosszú ideig megőrzik állékonyságukat. Az idő múlásával megváltozott – általában megnövekedett – 

mechanikai igénybevételek, és az éghajlati tényezők együttes hatására azonban a földművek romlása 

megindulhat. Ezek a rongálódások a földmű legkényesebb részéből, a rézsűkből indulnak ki, tehát a földművek 

védelménél a rézsűk védelmére kell összpontosítani. A tájba harmonikusan illeszkedő, célszerű és egyben 

gazdaságos megoldás, ha ehhez a munkához természetes anyagokat használunk fel, de a különösen nehezen 

kezelhető területeken jól beválnak a különböző kialakítású műanyaghálók. 

A gyepesítés a rézsűvédelem egyik legegyszerűbb módja. A rézsű felületére 15–20 cm humuszos talajt kell 

elteríteni, majd ebbe kézzel a fűmagot elvetni. Nyers rézsűfelületet vízsugaras gyepesítéssel vethetünk be. A 

gyepesítés másik módja a gyeptéglázás. 

Rézsűk védelmét szolgálja az élő vagy száraz anyagból készített rőzsefonás, amelyet szintvonal irányában, 

szakaszosan a sorok között átfedést létrehozva, vagy rácsosan helyezhetünk el a rézsűn (5-22. ábra). Az élő 

rőzsefonáshoz jól sarjadó fűz-, éger- és nyárhajtásokat használhatunk. 
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5-27. ábra Rőzsefonás 

A földművek fokozott védelmét jelenti a kőláb és kőrézsű (5-23. ábra). Ezeket kötőanyag nélküli un. száraz 

falak formájában építjük meg. Építőanyaguk fagyálló, szilárd, kissé idomított (faragott) terméskő. 

Korszerű megoldás a korrózióálló fémhuzal- vagy műanyaghálóban összefogott terméskőből, az un. kőkosárból 

vagy gabionból épített falazat. 

 
5-28. ábra Kőláb, kőrézsű és gabion 

2.6. 5.2.6 A mozgatandó földtömeg kiszámítása 

Az építési terv részét alkotó költségvetés elkészítéséhez ismerni kell a földmunka nagyságát. Ehhez ki kell 

számítani a földfejtés és beépítés mennyiségét, illetve a föld szállításának távolságát. Ezt a munkát 

földtömegszámításnak, illetve földtömeg elosztásnak nevezzük. 

2.6.1. 5.2.6.1 A földtömeg kiszámítása 

A két keresztszelvény, vagy két szintvonal közé eső test köbtartalmát kellő pontossággal számíthatjuk a 

következőképpen: 

 
5-14. egyenlet 

ahol: Q = a keresztszelvények közötti földtömeg 

t1 = első keresztszelvény területe 

t2 = második keresztszelvény területe 

h = keresztszelvények távolsága 

A köbtartalom kiszámításához szükséges területeket meghatározhatjuk: 

• grafikus terület meghatározással, trapézokra bontással (lefogással, greifolással) 

• planimetrálással, 
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• numerikus terület meghatározással. 

2.6.2. 5.2.6.2 A földtömeg elosztása 

A földtömeg elosztásakor a bevágásból kikerülő földanyag elhelyezését, illetve a töltések építéséhez szükséges 

földanyag biztosítását tervezzük meg. 

A földtömegelosztásnál a következő fogalmakat használjuk: 

• Földfejtés: a termett talaj fellazítása, szállítható állapotba hozása, szállítójárműre rakással. 

• Földmozgatás: a szállítójárműre rakott talaj elszállítása, beleértve a földmunkagéppel végzett szállítást is. 

• Szállítási távolság: a kitermelés és elhelyezés súlypontja közötti távolság. 

• Szállítási szakasz: az a lehatárolt szakasz, amelyben a hiány és a felesleg kiegyenlíti egymást. 

• Elhelyezés: a föld elterítése a rendeltetési helyen (általában depóniába). 

• Beépítés: a föld elterítése és réteges tömörítése a rendeltetési helyen. 

• Tömörítés: az az eljárás, amikor a talajt az előírt tömörségű állapotba hozzuk. 

• Karos földmunka: emberi erővel végzett földmunka. 

• Karolás: az emberi erővel végzett földmozgatás. (Vízszintesen max. 4,0 m, függőlegesen max. 2,0 m). 

• Keresztszállítás: a tengelyre merőleges (keresztszelvényen belüli) szállítás. 

• Hossz-szállítás: a pályatengely irányába történő szállítás. 

• Depónia: a bevágási felesleg elhelyezésére szolgál. 

• Anyagárok: a töltési hiány pótlására szolgáló talaj kinyerésének helye. 

• Fejtési osztály: a talaj osztályozása fejthetőség szerint. 

• Lazulás: a bevágásban, vagy anyagárokban kitermelt földanyag térfogatnövekedése. (Gépi földmunkánál, 

kisméretű földműveknél elhanyagolható.) 

2.6.2.1. 5.2.6.2.1 Az elosztás tervezése 

A földtömegelosztást táblázatosan (esetleg grafikusan) készítjük el. A szelvények közötti földtömeg kiszámítása 

után meghatározzuk a szelvényben felhasználható földmennyiséget, amelyet keresztirányú szállítással 

mozgatjuk. A szelvényben felhasználható földmennyiség ismeretében a töltési és bevágási földtömegek 

összehasonlításával kiszámítható a felesleg és a hiány nagysága: 

• Töltés < Bevágás Szelvényben felhasználható = Töltés 

• Felesleg = Bevágás - Töltés 

• Töltés > Bevágás Szelvényben felhasználható = Bevágás 

• Hiány = Töltés - Bevágás 

• Töltés = Bevágás Szelvényben felhasználható = Töltés = Bevágás 

• Felesleg = 0 

• Bevágás = 0 Szelvényben felhasználható = 0 

• Hiány = Töltés 

• Töltés = 0 Szelvényben felhasználható = 0 
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• Felesleg = Bevágás 

A felesleg és hiány ismeretében a hosszirányú földmozgatást kell megtervezni. Ekkor döntünk a hiányok 

pótlásáról és a feleslegek elhelyezéséről. A földművet ehhez olyan szakaszokra bontjuk, amelyekben a hiányok 

és a feleslegek kiegyenlítik egymást. Egy-egy szakaszban összegezzük a földmozgatás fajtáit (szelvényben 

felhasználva, illetve bevágásból töltésbe vagy bevágásból depóniába vagy anyagárokból töltésbe), végül 

feltüntetjük az összes földmozgatás mennyiségét is. A szállítási szakaszok kijelölése és a számítások elvégzése 

után a földmozgatás távolságát kell meghatározni. A földtömegszámítás és elosztás végén javaslatot kell tenni a 

földfejtő-szállító eszközre és fel kell tüntetni a talaj fejtési osztályát. 

A földmozgatás távolsága a felesleg illetve a hiány súlypontjainak távolsága. A földtömegek súlypontját a 

földtömeg felében értelmezzük. 

2.6.2.2. 5.2.6.2.2 A földtömeg elosztásakor figyelembe vett szempontok 

A földtömegelosztásnál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

• a fejtés és tömörítés módja, 

• a szállítás módja és költsége, 

• az építmény által elfoglalt terület gazdasági célja és értéke, 

• a földmű méretei és a szükséges műtárgyak költségei. 

A földtömegelosztás tervezésénél fontos szempont figyelembe venni a földmunkával érintett terület (földmű, 

depónia, anyagárok) közgazdasági illetve eszmei értékét. Értékes területeken nem képezhetők depóniák, nem 

létesíthetők anyagárkok. Amennyiben nem lehet megközelítőleg teljes földtömeg kiegyenlítést megvalósítani, 

akkor a depóniákat és anyagárkokat csak értéktelenebb területen lehet kialakítani, amely a szállítási távolságot 

növelni fogja. 

Különös gondosságot igényel a humuszdepóniák elhelyezése és kialakítása. Fontos, hogy a humuszkezeléshez 

szükséges területek rendelkezésre álljanak, illetve olyan helyen legyenek kialakítva, ahol a humusz további 

felhasználása könnyedén megoldható. 

3. 5.3 MEZŐGAZDASÁGI UTAK MŰTÁRGYAI 

Műtárgyaknak nevezzük az út alépítményének nem földből készülő létesítményeit. Ezek rendeltetésük szerint 

lehetnek: 

• támasztófalak, amelyek töltések vagy bevágások földanyagát támasztják meg, 

• hidak, illetve áteresztők, amelyek vízfolyások fölötti átvezetésre szolgálnak, 

• alul-, illetve felüljárók, amelyek két közlekedési pálya külön szintű keresztezését biztosítják, 

• alagutak, amelyek a térszín alatti zárt vonalvezetést teszik lehetővé. 

A gazdasági útépítéseknél a fenti csoportok közül a támasztófalak és a hidak, illetve az áteresztők fontosak, mert 

a forgalom nem igényli a keresztező közlekedési pályák forgalmának külön szintű átvezetését, a terepviszonyok 

pedig nem indokolják a terep alatti zárt vonalvezetés megvalósítását. 

A műtárgyak létesítése erősen megnöveli az alépítmény költségeit, ezért arra kell törekedni, hogy olyan 

egyszerű megoldásokat alkalmazzunk, amelyek a műszaki igényeket kielégítik, a mezőgazdálkodás feltételei 

között megvalósíthatók és lehetőség szerint helyi anyagokat használnak fel. Ennek a törekvésnek kedvez az, 

hogy ezeknek az utaknak a földművei viszonylag kicsik, és nem kereszteznek nagyobb vízfolyást. Ez már 

önmagában azt jelenti, hogy a gazdasági utak műtárgyai is kicsik, szerkezetük ezért egyszerű lehet. Törekedni 

kell azonban még így is arra, hogy a műtárgyak számát megfelelő vonalvezetéssel csökkentsük (pl.: hossz-

szelvény tervezésekor a nagy keresztdőlésű terepen a teljes koronaszélességet termett talajra tesszük, csökkentve 

ezzel a támfalak számát.) 
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A műtárgyak létesítésénél fontos szempont, hogy azokat környezetbe illesszük. A műtárgyak formája, vonalai 

simuljanak a környezetbe, építőanyaguk pedig legyen jellemző a tájra, így azok nem hatnak idegenül, 

megjelenésüket a természetes környezethez tartozónak érezzük. A műtárgyak formai kialakításakor mindig 

törekedni kell arra, hogy az anyag, a szerkezet és a forma egységét megteremtsük, mert ezzel már eleve 

biztosítható az építmény harmonikus megjelenése. 

3.1. 5.3.1 Támasztófalak 

A földtömegek állékonyságát biztosító műtárgyak a támasztófalak. Ezeket akkor kell építeni, amikor a földmű 

belső ellenállásai által megengedett rézsűknél meredekebb rézsűkkel kellene a földművet határolni. Ennek oka 

lehet, hogy a rendelkezésre álló terület szűkebb, mint amit a földmű állékony rézsűvel elfoglal (pl. patak 

partján); vagy olyan méretű földművet kellene építeni, amely jelentős földmozgatással jár, nagy rézsűi pedig 

rombolnák a táj képét. Ilyen helyeken meg kell vizsgálni, hogy a kiterjedtebb méretű földmű támasztófal nélkül, 

vagy a kisebb földmű támasztófallal jelenti-e a gazdaságosabb és esztétikusabb megoldást. 

Feladatuk szerint a támasztófalakat három csoportba oszthatjuk: 

• Bélésfalak biztosítják a bevágások állékonyságát. Ezekre a földnyomáson kívül általában egyéb terhelés nem 

hat (5-24/a. ábra). 

• Támfalak a töltést megtámasztó támasztófalak. Ezek a földnyomáson kívül még a pálya és a forgalom terheit 

is viselik. Ide sorolhatók pl.: a hídfők és azok szárnyfalai is (5-24/b. ábra). 

• Borítófalak védik a bevágási vagy töltési rézsűk felületét. Feladatuk kimondottan csak védelmi jellegű, rájuk 

terhelés nem hat (5-24/c. ábra), de önsúlyukkal a rézsű állékonyságát növelhetik. 

A támasztófalakat felülről a korona zárja le, külső – levegővel érintkező – fala a homokfal, talajjal érintkező 

felülete a hátfal. A támasztófalak hátfalához a háttöltés csatlakozik. 

 
5-29. ábra Támasztófalak a./ bélésfal, b./ támfal, c./ borítófal 

A támasztófalak szerkezeti kialakításuk szerint lehetnek: 

• súlytámasztófalak, 

• talpas támasztófalak, 

• vasalt földtámfalak. 

Ezek a háttöltésben lévő talajtömeget különböző mértékben vonják be az állékonyság biztosításába. (A 

támasztófalak kialakítására még számos megoldás létezik. A támasztófalak kialakításának további lehetőségeit 

mutatja be Pálossy–Scharle–Szalatkay: Földtámfalak c. műve.) 

A súlytámasztófalak a megtámasztott földtömeg egyensúlyát saját súlyukkal biztosítják (5-25. ábra). Ehhez 

jelentős önsúllyal kell rendelkezniük, ezért kialakításuk zömök. Kedvezőtlen, hogy építőanyag-igényük nagy, 
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előnyük, hogy építésük egyszerű. A súlytámasztófalak építőanyaga terméskő vagy beton, amelyhez célszerű a 

helyi előfordulású anyagot felhasználni. A hagyományos útépítésben ez a típus terjedt el. 

 
5-30. ábra Különböző hátfal kialakítású súlytámasztófalak 

A talpas támasztófal az egyensúly biztosításába bevonja a háttöltés földtömegének talplemez fölött elhelyezkedő 

részét is (5-26. ábra). Ezáltal a támasztófal önsúlya csökkenthető, kevesebb anyag felhasználásával megépíthető. 

A talplemezben és a falazatban fellépő jelentős hajlító nyomatékból származó húzó igénybevétel miatt csak 

vasbetonból építhető, aminek az építési költségei magasabbak. Az összetettebb építési mód, a vonatkozó 

szigorúbb építési előírások szakképzett munkaerőt igényelnek. A lakott területektől távoli építési helyen a 

kivitelezésük is bonyolultabb, ezért a gazdasági útépítésben nem terjedtek el. 

 
5-31. ábra Talpas támasztófalak 

A háttöltés anyagát teljes mértékben bevonja az állékonyság biztosításába a vasalt talajból épülő támasztófal, a 

vasalt talajtámfal. A háttöltés talajának anyagszerkezeti tulajdonságát ekkor – a vasbeton elvéhez hasonlóan – a 

talajba beépített, húzószilárdsággal rendelkező anyagból készült szalagokkal javítjuk meg. Ennek hatására a 

talaj húzószilárdság felvételére lesz képes, nyírószilárdsága megnő, mechanikai tulajdonságai kedvezőbbé 

válnak. A betétekhez előregyártott homlokfalelemek csatlakoznak, amelyek megakadályozzák a felület 

leomlását és erózióját (5-27. ábra). A korrózióálló acélbetétekkel együttdolgozó talajtömeg hagyományos 

töltésépítési módszerrel megépíthető. 
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5-32. ábra Vasaltföld támasztófal 

Az acélbetétekhez csatlakozó homlokelemek előregyárthatók (acélból vagy vasbetonból) és a helyszínen 

szerelési munkával összeállíthatók. A folytonos felületet képező homlokfalelemek áttört formában is 

kialakíthatók. Gazdasági utaknál kedvezően használható az a megoldás, amikor a betétekhez egy, a vízszintessel 

60–80 fokos szögben felhajlított acélháló – az úgynevezett zsaluzórács – kapcsolódik. A háttöltés talaját a 

zsaluzórácsra erősített georács és geotextília tartja meg. A homlokfal felületén így a háttöltés talaja jelenik meg, 

amely növényzettel betelepíthető. A fémbetéteket ekkor georács helyettesíti (georáccsal erősített talajtámfal). (5-

28. ábra) 

 
5-33. ábra Georáccsal erősített talajtámfal 

A támasztófalak végeinek csatlakoztatását a földműhöz a támfal magasságának fokozatos csökkentésével, vagy 

a földmű lezárásával oldhatjuk meg. A földmű lezárására szárnyfalat, vagy töltést lezáró kúpot kell építeni. A 

szárnyfal anyaga megegyezik a támfal anyagával (5-29. ábra). 
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5-34. ábra Támfal és földmű csatlakozása szárnyfallal 

A töltést lezáró kúpok földből, kővel burkolt földből és kőből készülhetnek. A földkúp rézsűje megegyezik a 

csatlakozó földmű rézsűjével. A kőkúp rézsűje a támfalnál 1/2, a burkolt földkupé 4/4, ami folyamatosan 

változik úgy, hogy a földmű rézsűjéhez csatlakozzon (5-30. ábra). 

A földkúpot jól tömöríthető talajból kell készíteni, 20–25 cm-es rétegekben gondosan tömörítve. A kővel 

burkolt földkúp burkolata fagyálló kőből készül 25–30 cm vastagságban, 10–15 cm kavics vagy soványbeton 

ágyazatba rakva. A falazott kőburkolat betonlábazatra támaszkodik, amelyet úgy kell kialakítani, hogy a 

rézsűben csúszólap ne alakulhasson ki és az alapozási sík a fagyhatár alá kerüljön. 

 
5-35. ábra Töltést lezáró kúpok 

A szárazon rakott kőkúp beton vagy falazott kő alapon nyugszik, felülete gondosan hézagolt. Csak kemény, 

fagyálló kőből készíthető. A 25–30 cm nagyságú kövek úgy felhasználhatók, ahogy a bányából kikerülnek. 

3.2. 5.3.2 Kishidak 

Az utak gyakran kereszteznek olyan akadályokat, amelyeket nem lehet, vagy nem gazdaságos megkerülni, de 

szintbeli csatlakozásuk sem megengedett. Azokat a műtárgyakat, amelyek utat, vasutat, csatornát vagy vezetéket 

vezetnek át valamilyen akadály felett, hidaknak nevezzük. 

A mezőgazdasági utak átvezetésére szolgáló hidak általában az utat valamilyen kis vízfolyás felett vezetik át, 

méretei ennek megfelelően csekélyek. A hidaknak azt a csoportját, amelyek nyílása 2 m-nél kisebb, vagy 

helyszínen csömöszölt, illetve előregyártott csövekből készülnek, szélességük pedig nagyobb az áthidalt 

nyílásnál, átereszeknek nevezzük. 

A hidakat különböző szempontok szerint osztályozhatjuk: 

• rendeltetés szerint lehetnek közúti, vasúti, vagy egyéb (gyalogos, vegyes forgalmú stb.) hidak, 

• terhelési fokozat szerint a közúti hidakat A, B vagy C terhelési osztályba sorolják, 

• tervezett életkor szerint megkülönböztethetünk állandó és ideiglenes (provizorikus) hidakat, 

• a főtartó statikai rendszere szerint gerendahidak, lemezhidak, ívhidak, kerethidak stb. lehetnek, 

• a híd építőanyaga szerint megkülönböztetünk fából, acélból, vasbetonból és kőből készült hidakat. 

Az osztályozást még további szempontok szerint is lehetne folytatni (keresztmetszeti kép, áthidalt akadály, 

mozgathatóság stb.), azonban gyakorlatunkban ezekre már nincs szükség. 

A hidak tervezését műszaki előírások alapján kell elvégezni, ezek szinte minden tervezői lépésről valamint a 

tervezés és építés összehangolásáról rendelkeznek. (Korábban ezeket Közúti Hídszabályzatnak, Vasúti 

Hídszabályzatnak nevezték). A mezőgazdasági utakon épülő hidak tervezését és építését a közutakra érvényes 

műszaki előírások alapján kell végezni. 

3.2.1. 5.3.2.1 A híd szerkezeti elemei 

A hidak fő szerkezeti egységei: 

• az alépítmény, 
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• a felszerkezet, 

• az alátámasztások és 

• hídtartozékok. 

Az alépítményhez soroljuk a hídfőket és pilléreket. Ezek feladata a felszerkezet terheinek továbbítása a talajra. 

A hídfő az előbbieken kívül biztosítja a csatlakozó töltés lezárását is. A mezőgazdasági utak hídjai jellemzően 

keskeny akadályokat hidalnak át, ezért pillérekkel nem szükséges a felszerkezetet alátámasztani, vagyis hídjaink 

zöme egynyílású. 

A hídfő szokásos elrendezése: alaptest, felmenőfalazat a szerkezeti gerendával, amelyhez a szárnyfalak és a 

töltést lezáró kúpok csatlakoznak. 

A felszerkezetet általában két részre oszthatjuk: pályaszerkezetre és főtartóra. A pályaszerkezet a 

tulajdonképpeni hídpálya a felépítményekkel és a burkolatokkal, amely a forgalom lebonyolítására szolgál. A 

pályatartók a pályaszerkezet és a főtartó közötti kapcsolatot biztosítják. A főtartószerkezet maga a főtartó, a 

csatlakozó és egyéb merevítésre szolgáló segédszerkezetekkel (szélrács, keresztkötések stb.) együtt. Gyakran 

ezek a szerkezeti részek nem különülnek el, mert a különböző feladatokat egyszerre látják el (pl.: a monolit 

vasbeton hidaknál). 

Az alátámasztások a felszerkezetre ható terhelőerőket közvetítik az alépítményre. Ezek a főtartót alátámasztó 

saruk, csuklók, ingák. Kialakításuknál fogva ezek teszik lehetővé a főtartó szabad elfordulását, illetve 

hosszirányú méretváltozását. 

Hídtartozékok azok a szerkezetek, amelyek szegélyezési, pályalezárási, víztelenítési és különféle védelmi 

feladatokat látnak el. Ide soroljuk például a korlátokat, kerékhárítókat, víznyelőket stb. 

3.2.2. 5.3.2.2 A híd jellemző adatai 

A hidakat különböző méreteik jellemezik (5-31. ábra): 

• A hídnyílás vagy szabad nyílás (l) a hídfők homloklapjai, illetve a pillérek oldalfelületei között, közvetlenül 

az alátámasztások alatt mért hossz, 

• A támaszköz (lx) a saruk elméleti támaszpontjai között mért hossz. Lemezhidaknál, ahol a főtartó közvetlenül 

a hídfőre fekszik az 5%-kal növelt hídnyílás, amelybe a lesarkítást is be kell számítani. 

 
5-36. ábra Hidat jellemző adatok 

• A hasznos szélesség (lh) a kiemelt szegélyek, vagy ha ilyen nincs, a korlátok közötti távolság. Amennyiben 

nincs korlát a hídon, akkor a híd 50-50 cm-rel csökkentett szélessége tekinthető hasznos szélességnek. 

• A pályaszint: a hídpálya tengelyének hídközépen mért abszolút magassága. 

• A szerkezeti magasság az a függőleges távolság, amelyet a pályaszint és a szerkezet alsó éle között 

mérhetünk. 
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• A hídtengely és az áthidalt akadály tengelye által bezárt szög (α), amelynek alapján megkülönböztetünk 

merőleges hidat (α = 90°) és ferde hidat. (A ferdeségre jellemző hegyesszög α < 90°). A ferde hidak lehetnek 

jobb és bal ferdeségűek, aszerint, hogy a hídtengely irányába nézve a híd jobb, illetve bal oldala van 

előretolva (5-32. ábra). Ferde hidaknál a hídnyílást az akadály tengelyére merőlegesen mérjük. A támaszközre 

két értéket szokás megadni: 

• Ferde támaszköz a híd hossztengelye irányában mért támaszköz, 

• Merőleges támaszköz az alátámasztásra merőlegesen mért támaszköz. 

• Alaprajzi elrendezés szempontjából megkülönböztetünk egyenes tengelyű és íves hidakat. Íves hidaknál az ív 

vízszintes síkú görbületi sugarát meg kell adni. 

• A híd neve az egyértelmű azonosítást segíti elő. Ennek tartalmazni kell a híd közlekedési útvonalon pontosan 

rögzített helyét, valamint utalni kell az áthidalt akadály földrajzi megnevezésére is. Ezért meg kell jelölni a 

községet, az utat, a híd középpontjának szelvényezési értékét, továbbá az áthidalt akadály nevét. 

• A híd tengelyei közül az átvezetett létesítmény tengelyével egybeeső az x, a másik az y tengely. 

 
5-37. ábra Ferde hidak értelmezése 

3.2.3. 5.3.2.3 Hídpályák kialakítása 

A hídpályák méretei és vonalvezetése alkalmazkodjon a csatlakozó út méreteihez, magassági és vízszintes 

vonalvezetéséhez. 

A hídpálya szélességét a csatlakozó út szélessége határozza meg. Arra kell törekedni, hogy a híd kocsipálya 

(útpálya) szélessége a csatlakozó út burkolatszélességénél nagyobb legyen. Ezen kívül a híd keresztmetszeti 

kialakítása és elrendezése a szerkezeti hossztól (l), a pályaszint és az áthidalt akadály legmélyebb pontja közti 

magasságkülönbségétől (m), valamint az út vízszintes sugarától (R) is függ (5-33. ábra). 
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a) külsőségben, ha l≤10,0 m; h≤4,0 m és R>200 m 

b) külsőségben, ha 10,0<l≤20,0 m vagy l≤ 10,0 m és h>4,0 m vagy R<200 m 

c) külsőségben, ha l>20,0 m. 

A főtartó szerkezeti szélességét (a szélső főtartók külső síkja között mért távolságot, illetve a főtartó lemez 

szélességét) két méret egybevetésével kell meghatározni. A két méret közül a nagyobbat kell a főtartó minimális 

szerkezeti szélességének választani: 

 
5-15. egyenlet 

illetve: 

 
5-16. egyenlet 

ahol: lymin = a főtartó minimális szerkezeti szélessége 

lh = a hasznos szélesség 

t = a hídtartozékok elhelyezésére szolgáló többlet szélesség 

K = az út koronaszélessége 

A híd szélességét további tényezők is befolyásolják. 

A hídon és átereszen átvezethető az út burkolata önmagában, vagy a burkolat a töltés egy részével együtt (5-34. 

ábra). Az átvezetett töltésrészt túltöltésnek nevezzük. A töltési rézsűk miatt kialakuló szélességi növekedést 

ebben az esetben figyelembe kell venni. 
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5-39. ábra Túltöltés 

A túltöltés lehetővé teszi, hogy keskenyebb, de magas, vagy szélesebb, de alacsony szerkezetet hozzunk létre. A 

két megoldás közül azt célszerű megvalósítani, amelyik kisebb falazatmennyiséggel biztosítja a szükséges 

vízátbocsátó keresztmetszetet. 

Az íves útszakaszra kerülő hidakat célszerű úgy kialakítani, hogy a híd tengelye egyenes legyen. Ekkor a híd 

szélességét úgy kell megállapítani, hogy az ívdarab – a koronaszélesség, sugár, a kiegészítő sáv és a szélesítés 

figyelembevételével – a hídon elférjen (5-35. ábra). 

 
5-40. ábra Ívben fekvő híd szélessége 

Az ívben fekvő híd minimális hasznos szélessége ekkor: 

 
5-17. egyenlet 

ahol: B = az út burkolatszélessége egyenesben, 

ΔB = szélesítés, 

k = a kiegészítő sáv szélessége, 

 

 
5-18. egyenlet 

l’  

 
5-19. egyenlet 

l = hídnyílás, 

K0 = hídfő koronaszélessége. 
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A hídpálya burkolata kialakítható tetőszelvény formájúra és egyirányú keresztdőléssel. Fontos, hogy a 

csatlakozó út és a hídpálya burkolata illeszkedjen egymáshoz. A keresztdőlések a védő, vagy kiegyenlítő beton, 

illetve a burkolati rétegek kiképzésével alakíthatók ki. Az egyirányú keresztdőlés létrehozható a hídfők 

koronájának megdöntésével is. 

A híd hosszirányú lejtése a csatlakozó út hossz-szelvényébe illeszkedjen. Az út hosszirányú lejtése változatlanul 

átvezethető a boltozott hidakon, illetve akkor, ha a túltöltés kellő magasságú. A pálya hosszesését egyébként 

3,0∼3,5%-ra kell mérsékelni, megakadályozva ezzel a hosszirányú erők túlzott növekedését. A lejtés 

csökkentését már jóval a híd előtt el kell kezdeni. Függőleges lekerekítőívek beiktatásával elkerülhető, hogy az 

út magassági vonalvezetésében hirtelen törés következzen be. 

A jó vízelvezetés érdekében célszerű bizonyos hosszirányú esést kialakítani (beton- és aszfaltburkolatoknál 

0,5%). Vízszintes útszakaszokon azonban a tetőszelvény és a víznyelők elhelyezése is biztosítja a megfelelő 

vízelvezetést. 

A hídon elhelyezett burkolat fajtáját is a csatlakozó út pályaszerkezete határozza meg. Az út forgalmi sávjainak 

burkolatát a hídon lehetőleg változatlanul kell átvezetni. Amennyiben az úton nincs burkolat (földút) vagy az 

nem felel meg az úttervezési előírásoknak, a hídon akkor is megfelelő burkolatot kell elhelyezni. Az eltérő 

anyagú burkolatok jó csatlakoztatásáról gondoskodni kell. A burkolatok tervezésénél figyelembe kell venni, 

hogy azok bizonyos minimális vastagság alatt nem készíthetők el. A burkolatokat ezért olyan vastagra kell 

tervezni, hogy a legvékonyabb részen se legyen ennél a minimális vastagságnál vékonyabb. 

3.2.4. 5.3.2.4 A hidak szerkezeti elemei 

A hidak szerkezeti elemeinek kialakítását szerkesztési szabályok rögzítik. Ezek a szerkesztési szabályok 

meghatározzák az egyes elemek anyagát, ennek függvényében pedig legkisebb és legnagyobb méreteit, 

formájukat. A szerkesztési szabályokat az érvényben lévő szabványok, műszaki irányelvek foglalják össze. 

A mezőgazdasági útépítés szempontjából a híd szerkezeti elemeinek kialakítása nem játszik szerepet, ezért 

azokra nem térünk ki. 

4. 5.4 Összefoglalás 

A modul ismertette a mezőgazdasági utak alépítményeinek kialakítását. Eközben bemutatta a talajt, mint 

építőanyagot, a földművek tervezésének elveit, a földművek tönkremenetelét és védelmét, a támasztófalak 

kialakításának elveit, valamint a kishidak legfontosabb jellemzőit. 

Megismerték: 

• a földművek részeit, 

• a talajalkotók jellemzőit, 

• a talajok osztályozását, 

• a földmű és a pályaszerkezeti rétegek teherbíróképességének mérését, 

• a tömörség fogalmát és jellemzését, 

• a töltésépítéshez felhasználható talajokat és a rézsűk meghatározását 

• a töltések alapozását, 

• a bevágások tervezését, 

• a földművek romlását és védelmét, 

• a mozgósítandó földtömeg kiszámítását és az elosztás elveit, 

• a támasztófalak tervezésének elveit, kialakításukat, 

• a kishidak kialakításának elveit. 
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Ellenőrző kérdések: 

• Ismertesse a földművek részeit. 

• Ismertesse a talajalkotók jellemzőit. 

• Ismertesse a talajok osztályozását. 

• Hogyan mérjük a földmű és a pályaszerkezeti rétegek teherbíróképességét? 

• Ismertesse a tömörség fogalmát és jellemzését. 

• Jellemezze a töltésépítéshez felhasználható talajokat. 

• Ismertesse a töltési rézsűk meghatározását. 

• Milyen töltésalapozásokat ismer? 

• Ismertesse a bevágások tervezését. 

• Ismertesse a földművek romlását. 

• Ismertesse a földművek (rézsűk) védelmét. 

• Ismertesse a mozgósítandó földtömeg kiszámításának és az elosztásnak az elveit. 

• Ismertesse a támasztófalak tervezésének elveit, kialakításukat. 

• Ismertesse a kishidak kialakításának elveit. 
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