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Épüljön több beton útburkolat

TX Active Cement
új anyag a légszennyezés ellen

„Csapatjátékos vagyok”

I. Hagyományos Országos 
Tűzoltóverseny - Kőszeg

MAÚT alapján - 2006. július 1-től
hatályba lépett előírások

Végre igazi kánikulában tíz szép nap

A Holcim Awards aranyérmes projektjei 
az EASA 2006 konferencián

Környezetvédelmi táborokat
szervezett a Holcim

Nemzetközi rendezvények
cement és beton témákban

A középpontban az ember áll

Tisztelt Olvasónk! on-line hírlevél

Richard Skene-t, a Holcim elnökét, vá-
lasztották a HBLF igazgatójává

Beton a kidobott üvegből?

„Duna Dráva a Tehetségekért” 
Ösztöndíj Program - II.

 A megfelelő minőségű és szerkezetű közlekedési hálózat a gazdasági fejlődés egyik meghatározó 
tényezője. A hazai közúthálózat minőségi jellemzői (teherbírása, tartóssága, balesetveszélyessége), 
valamint a gyorsforgalmi úthálózat kis sűrűsége jelenleg nem elégítik ki a növekvő forgalmi igénye-
ket. A közlekedési infrastruktúra fejlődési üteme kisebb, mint az igénybevétel növekedése. Közútja-
ink aggasztó állapotának egyik tényezője a növekvő forgalom, különösen a nehézjárművek okozta 
igénybevétel. Az úthálózat nagy részének teherbírása legfeljebb 100 kN tengelyterhelésre megfelelő, 
az EU-követelmény 115 kN. A növekvő forgalom és terhelés mellett a felújítási költségek rohamos 
gyarapodásával kell számolni. 

szmog-szintek már akkor is, ha olyan cementet használnak városi 
útfelszíneken, amelyek mindössze 15 százalékban tartalmaznak TX 
Active anyagot. A TX Active anyaggal kezelt cement tonnánkénti 
ára körülbelül 110 euró, az azt nem tartalmazó cementté 100 euró.  
 Az Italcementi egy korábbi újítása volt az öntisztuló cement. 
További kísérletek vezettek a TX Arca, majd pedig a TX Active 
kifejlesztéséhez. 
         Dow Jones - Milánó 
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ÉPÜLJÖN TÖBB BETON ÚTBURKOLAT!

TX ACTIVE CEMENT - ÚJ ANYAG A LÉGSZENNYEZÉS ELLEN
 Az Italcementi SpA olasz cég a 
légszennyezés elleni küzdelem példáj-
aként igyekszik beállítani bergamói 
kutatóközpontját, amelynek építését 
2009-ben fejezik be. A laboratóriumi 
épületben minden betonfelületet a 
TX Active elnevezésű, speciálisan el-
őállított cementtel kezelnek, amely a 
fény hatására felgyorsítja az autókban 

és fűtőrendszerekben használt fosszilis fűtőanyagok égése során ke-
letkező légszennyező anyagokat lebomlását. 
 „A TX Active egy igazi iparosított megoldás a városi környezet-
szennyezés problémáira” - mondta Carlo Pesenti, aki a piaci tőké-
sítés szempontjából a világ első tíz cementgyártó cége közé tartozó 
Italcementi vezetője. A TX Active felgyorsítja a természetes oxi-
dációt a fotokatalízis nevű folyamat révén. A nap ibolyán túli su-
garainak hatására titán-dioxid nitrogén-oxidokkal és kén-dioxiddal 
lép reakcióba, és ártalmatlan gázokká, illetve sóvá alakítja át őket. 
Tesztek bizonysága szerint a TX Active, mint építőanyag alkalmazá-
sával akár 70 százalékkal csökkenthető a légkörben előforduló nit-
rogén-oxidok - a savas eső legfőbb forrásának - mennyisége. 
 Az új termék, amelyet az Italcementi idén nyáron hozott forga-
lomba, még nem nyert széles körű alkalmazást. Mindenesetre a 
cég szerint nagymértékben, akár 50 százalékkal is csökkenthetők a 

(folytatás a 4. oldalon)
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ÚT 2-1.153:2006 A változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák 
követelményei (Hatálytalanítja az ÚT 2-1.153:2000 A változtatható 
jelzéstartalmú közúti jelzőtáb-lák követelményei című útügyi műszaki 
előírást.) 

ÚT 2-3.208:2006 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.208:2000 Útépítési beton burkolatalapok ter-
vezési előírásai című útügyi műszaki elő-írást.)

ÚT 2-3.210:2006 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
(Hatálytalanítja az ÚT 2-3.210:2000 Pályalemezekből visszanyert beton 
újrafelhasználása („másodbeton”) című útügyi műszaki előírást.)

SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

 A betonburkolatok alkalmazása mind az épít-
tető, mind az útfenntartó és használó számára 
nemzetgazdasági, ökonómiai vagy környezeti 
szempontból egyaránt előnyökkel jár. A Magyar 
Cementipari Szövetség ezért vette programjába 
az útbetonok fokozott alkalmazásának elősegí-
tését. Az ismeretterjesztéstől kezdve a szakmai 
rendezvények és bemutatók szervezéséig, jelen-
tős anyagi ráfordítással, változatos módon igyek-
szik a cél elérését előmozdítani. Fontos partnere 
ebben a Magyar Útügyi Társaság, amely a szak-
emberek összefogásával törekvéseink szakmai 
alátámasztását biztosítja. Együttműködésünk 
eredménye többek között az a három Útügyi 
Műszaki Előírás, amelyet a MAÚT munkacso-
portja az MCSZ támogatásával, a betonburkola-
tokkal kapcsolatban dolgozott ki. Ugyanígy ké-
szült az útpályaszerkezetek életciklus elemzésére 
szolgáló tanulmány, valamint a költség-előny 
analízishez alkalmazható számítási módszereket 
értékelő összeállítás. 
 A korszerű műszaki előírások kiadása a tartós 
utak építésének alapfeltétele. Az ÚT 2-3.201 sz. 
Útügyi Műszaki Előírás a beton pályaburkolatok 
építési előírásait, követelményeit tartalmazza. 

Kidolgozását nemcsak a betonburkolatok elő-
térbe kerülése, hanem az európai betonszabvány 
hazai bevezetése is indokolta. A műszaki előírás 
a földmű, a burkolat alap és a pályaburkolat 
szerkezeti kialakításának ismertetése után a be-
tonok és azok alapanyagainak követelményeivel 
foglalkozik. A cementre vonatkozó előírás – a 
korszerű felfogásnak megfelelően – nemcsak a 
klinkercementek, hanem a kiegészítő anyagot 
tartalmazó portlandcementek alkalmazását is 
lehetővé teszi. Az építési előírások a létesítési 
szabályokat, a minőségi követelmények az alkal-
masság és tartósság jellemzőit tartalmazzák. A 
speciális munkafázisokat 6 melléklet ismerteti. 

„A betonburkolat ökológiai 

előnye, hogy a bontásra kerülő 

betont újra fel lehet használni.”

 Az elmúlt időszakban szakértői munkabizott-
ság foglalkozott a hazai közúti helyzet felülvizs-
gálatával és javaslatok kidolgozásával. Meg-
állapításuk szerint az egyes, a közúthálózaton 
mutatkozó hibák – mai ismeretek szerint – a pá-
lyaszerkezetbe beépített anyagoknak a forgalom 
és az időjárás együttes igénybevételével szembe-
ni, nem kielégítő ellenállására, az alkalmazott 
pályaszerkezet típusra és a méretezési gondo-
latmenetre vezethetők vissza. A következtetés 
kézenfekvő: olyan tartós, kis felújítás-igényű 
utakat kell építeni, amelyek képesek kiszolgálni 
a mind forgalomban, mind tengelyterhelésben 
növekvő közlekedési igényeket.
 A szakértői bizottság a forgalmi kategóriá-
kat felülvizsgálva javasolta az „R” (rendkívül 
nehéz) osztály bevezetését: 2015-re a gyorsfor-
galmi úthálózat 20 %-a e terhelési kategóriába 
kerül. Az R osztályba tartozik már jelenleg az 
M0 déli szektora és néhány éven belül az autó-
pályák fővárostól mért 70-100 km-es távolságra 
eső szakaszaira is ez lesz a jellemző. A bizottság 
több, a rendkívüli forgalmi terhelésnek megfe-
lelő pályaszerkezeti és technológiai alternatíva 
gazdaságosságát vizsgálta. Megállapította, hogy 
a hézagaiban vasalt, betonburkolatú pályaszer-
kezet alkalmas a nagy igénybevétel elviselésére. 
A teljes életciklus költségek (a 35 éves időszak-
ra diszkontált építési, fenntartási és úthasználói 
költségek) tekintetében a betonburkolat ver-
senyképes más útburkolatokkal szemben.
 A betonburkolat előnyeit e lap hasábjain 
is többször tárgyaltuk. Az előnyöket a hosszú 
élettartam mellett a kisebb felújítási igénnyel, a 
hőmérsékleti hatásokkal szembeni ellenállással 
szokták jellemezni, a betonút nem nyomvályú-
sodik. Kedvező tapadása a használat során alig 
változik, a hosszabb élettartam kevesebb javí-
tással és forgalomkorlátozással jár, világos színe 
is nagyobb forgalombiztonságot eredményez. A 
környezetvédelmi előnyök (a talaj- és vízszen-
nyezési kockázat kisebb, a zajhatás megfelelő 
felületképzéssel kézben tartható, az elbontott 
burkolat teljes egészében újrahasznosítható) fel-
értékelik a beton alkalmazását. A gyors és nagy 
teljesítőképességű betonok a javítások és útlezá-
rások lerövidítését teszik lehetővé.

 Az Út 2-3.211 sz. Útügyi Műszaki Előírás a 
beton- és kompozitburkolatú pályaszerkezetek 
méretezését szabályozza. A kompozitburkolat 
vasalt, teherviselő betonlemezre épített, nagy-
modulusú aszfaltkeverék kopórétegből áll. A 
méretezési alapelvek és előírások ismertetése 
mellett a típus-pályaszerkezetek kiválasztására 
ad útmutatást. A szabvány az E – R (nagyon 
nehéz – rendkívül nehéz) forgalmi terhelési 
osztályokban javasolja a kompozit-burkolatok 
alkalmazását. 
 A betonburkolat ökológiai előnye, hogy a 
bontásra kerülő betont újra fel lehet használni. 
Az ÚT 2-3.210 sz. előírás a pályalemezekből 
visszanyert beton újrafelhasználását szabályozza. 
A bontással és további előkészítéssel visszanyert 
adalékanyagból új beton készíthető. A vissza-
nyerés és a betonkészítés szigorú előírásainak 
betartásával teljes értékű beton állítható elő.
 Az útburkolatok kiválasztására, a pályaszer-
kezetek teljes élettartam költségeinek meg-
állapítására Magyarországon nincs elfogadott 
eljárás. Külföldi tapasztalatok szerint a teljes 
életciklus költségek alkalmasak a nagyobb inf-
rastrukturális beruházásokkal kapcsolatos dön-
tések megalapozására. Ezért hézagpótló az a 
tanulmány, amelyet a MAÚT munkabizottsága 
e tárgyban készített. Két külföldön alkalmazott 
módszer bemutatása után az Egyesült Királyság-
ban használatos modellt tartja Magyarországra 
is adaptálhatónak. Az életciklus elemzés ered-
ménye megalapozza a megrendelő döntését, 
amely visszahat saját költségeire ugyanúgy, mint 
az úthasználókéra. A módszer értékeli a beton 
más burkolatokkal szembeni tartóssági előnyét.  
 A pályaszerkezetek kialakításával kapcsolatos 
költség-előny vizsgálatokkal foglalkozik a másik 
tanulmány. Az értékelemzés módszerével mu-
tatja be, hogy a nemzetgazdasági szemléletben 
végrehajtott beruházások, továbbá az üzemel-
tetést és a használók költségeit is figyelembe 
vevő költség-előny vizsgálat milyen gazdasági 
eredménnyel jár. A költségszámítási modell és a 
többi bemutatott módszer aláhúzza a gazdálko-
dói szemléletmód alkalmazásának jelentőségét. 
 Az MCSZ és a MAÚT együttműködése ke-
retében kidolgozott előírások és tanulmányok 
elősegítik a betonburkolatok előnyeinek érté-
kelését és a címben kijelölt cél megvalósulását: 
épüljön több beton útburkolat!

ÉPÜLJÖN TÖBB BETON ÚTBURKOLAT! (folytatás az 1. oldalról)

A MAÚT DOLGOZTA KI - 2006. július 1-jétől hatályba lépett előírások

ÚT 2-3.211:2006 Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerke-
zetek méretezése (Hatálytalanítja az ÚT 2-3.211:2000 Betonburkolatú 
útpályaszerkezetek méretezése című útügyi műszaki előírást.)

ÚT 2-3.407:2006 Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű 
közúti hidak szigetelé-sének készítése bitumenes lemezekkel (Hatály-
talanítja az ÚT 2-3.407:2000 Közúti hidak szigetelése II. Vasbeton pá-
lyalemezű közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel 
című útügyi műszaki előírást.)

ÚT 2-3.201:2006 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, kö-
vetelmények (Hatálytalanítja az ÚT 2-3.201:2000 Beton pályaburkolatok 
építése. Építési előírások, követelmények című útügyi műszaki előírást.)




