
A ktizutfeilesztds tii lehet6s6gei
ll. Nemzetkozi Betonut Szimpozium

A kozritfejleszt6s tij m6djai16l, 21.
szdzadi technol6gidi16l is sz6 esett
a ll. Nemzetkdzi Betonft Szimpozi-
umon. A Magyar CementiPari Szo-
vets6g (MCSZ) 6s a Magyar Utugyi
Tdrsasdg (trlnUl dltal szervezett
el5addssorozal a Magyar Tudomd-
nyos Akad6mia dfszterm6ben ren-
dezt6k meg 2007. 6Prilis 24-6n.
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Az orszdg koztiti forgalm6nak hetven szdza-
l6kAt az orszdgos kozulhAl6zat vi sel i. E n nek
hdromnegyed r6sze terheli a gyorsforgalmi
utakat 6s a f5utakat. Az orszdgos koztlthd-
lozat szolgdltatdsi szinvonala az ezredlor-
dul6ra csak korl6tozottan k6pes teljesiteni
az orszilg dtalakul6 gaTdasdga 6s a tdrsa-
dalom dltal tdmasztott ig6nyeket. Ugyanak-
kor a kozutak allapota az orszAg bizonyos
r6gionak fejl5d6s6t is akaddlyozza,hiszen a
tertiletfejleszt6s alapjdt is ez jelentheti.
A neh6zforgalom nagyardnyri noveked6se,
az ism6tlcjd5 nydri csricsh5m6rs6kletekkel
pdrosulva kik6nyszeriti az [t6pit6s gyakor-
lat6ban a technol6giak megujitasdt. Az ak-
tudlis dllapotok figyelembev6tel6vel [j p6-
lyaszerkezetekre van sztlks6g, amelyek k6-
pesek felvenni a forgalombol szArmaz6 ter'
heket. E celok el6res6hez a nagyobb telje-
sitm6ny(, merev beton, i l letve kUlonleges
anyagokb6l k6szul5, a termikus fesztilts6-
geknek ellenall6 f6lmerev aszfalt pdlyaszer-
kezetek alkalmasak.

Az eur6oai betonburkolat-epft6si m6dsze-
rek egys6gess6 vdltak, az alkalmazott
technologia f5 jellegzetess6ge, hogy a cs[-
sz6zsalus 6pit6si modszer ma mdr szinte
kizdrolagos. A beton 6sszet6tel6nek kis
vdltoztatdsdval jelent6sen befolydsolhat6k
az anyag tulajdonsagai, igy fejlesztett6k ki
a nagy szildrdsagd, nagy teljesit5k6pess6-
gLi betonokat, amelyek jol tr: ir ik a h5m6r-
s6klet ingadozAsil es az inlenztu forgalmi
terhel6seket. A legtObb kulf6ldon 6p(tett
betonburkolat h6zagolt, 6s a kereszth6za-
gokban is teherdtad6 vasalds van. Ezt a
gyakorlatot koveti az rit6pft6s szempontjd-
b6l szdmunkra p6lda6rt6kf Ausztria, N6-
metorszdg 6s Svdjc.
Az itthon elv6gzett vizsgdlatok 6s a proba-
szakaszok 6pit6sei azt mutatj6k, hogy a ko-
zelmfltban a gyorsforgalmi utakon jelentke-

z6 prob16mdknak szdmos, egymdssal ossze-
ftigg6 oka van. Szerepet jatszik a megrende-
l5k nem kellSen megalapozott ig6nye, az
el5k6szit6s sordn a gyakori iddzavar, a mG
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szaki ellenSrz6s hidnyossdgai, a kivitelezSk
6rdekeinek tfl zott erv6nyesul6se.
A hazai Utugyes szakemberek a kovetkezS
megdllapitdsokra jutottak: a neh6zforgalom
dltal nagym6rt6kben ig6nybevett pdlyasza-
kaszokon, krl lonosen ott, ahol a forgalom
s[ir(sege a nehezgepjarmfiveket csatornd-
zott mozgdsra k6nyszerit i, merev pdlyabur-
kolatokat kell alkalmazni. A technologia al-
kalmazdsa megolddst jelent a forgalmi ter-
hel6s hosszri tdvi probl6mdira. A megl6v5
ftburkolatok az egyrc novekv5, 6s egyre
nagyobb terhel6st jelent6 teherforgalom ha-
tdsdra el6rik teljesit5k6pess6guk hatarat.
Az aszfaltutak kopor6tege dltal6ban 10-15
6ves 6letciklussal rendelkezik, az ti j  t ipusri
betonutak aklr 40-50 6ven keresztul is bir-
jdk a terhel6st. A 2005-ben dtadott MO-s
korgyrllrrj eseten mdr bizonyitott betontech-
nologiat nem csak az orszdgutak tekintet6-
ben 6rdemes szdmitdsba venni; a betont
manapsdg egyre tObb alacsonyabb rendti
kozft meg-, i l letve [j jaepit6s6n6l alkalmaz-
zdk, hiszen az alkalmazds m6dja az ut6bbi
6vtizedekben hatalmas fejl6d6sen ment ke-
resztul.
A l l. Nemzetkozi Betonut Szimpozium leg-
fontosabb k6rd6se, hogy Magyarorszag k6z-
fthalozatanak fejleszt6s6ben milyen szere-
oet tolthetnek be a betonbol keszult utak. A
nyugaton n6pszerti megolddsokat rangos
kulfoldi ekjadok mutattdk be, akik a magyar
szakemberekkel egyutt vizsgdltdk, hogyan
lehetne ezeket a technol6gidkat Magyaror-
szdgon is alkalmazni. r
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