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:iil l Ő s z Ó 

Hazánkban a közutakon lebonyolított személy- és árufor
galom az utóbbi évtizedben jelentősen megnövekedett és az elő
rejelzések szerint, a közúti forgalom további növekedésével 
kell számolni. Ugyanakkor kedvezőtlen időjárási viszonyok, 
mint pl. az ónoseso, az utak eljegesedése stb. esetében, a 
közúti forgalomban csökken a biztonság. Az útpályák minőségé
Dek javítása érdekében, olvasztószereket alkalmaznak. A kü
lönböző megoldások alkalmazása nemcsak müszaki, nanem egyben 
jelentős gazdasági kérdés is. 

Á "Tudományos Müszaki Bibliográfiák" c. kiadványs:lroza
tunk 13. kötete, az előbbiekben körvonalazott témakörben köz
readott szakirodalmat foglalja össze. 

Ezúton is kérjük a kiadvánnyal kapcsolatban a felhaszná
lók észrevételeit. tanácsait, java~latait. 

L 

. 1 ~ 

Budapest, 1975. december 

Dr.Héberger KáraI;)' 
könyvtárigazgato 





L Téli útfenntarl8..8 é s sóz ás 

A személy- és áruforgalom egyre nagyobb resze terelődik 

át a közutakra és e forgalomnak bármilyen időjárási viszonyok 

között való fenntartás ához minden országnak komoly gazdasági 

érdeke füzooik. Késő ősztől kezdve az ónos esé vagy az útpályá

ra fagyó köd, majd jég, tükörjég, letaposott hó teheti veszs

lyessé a fo:cgalmat azáltal, hogyafékutat megnöveli, és a jár

mü kormányzás át nehezi ti. A jegesedés és a frissen hullott vas

tag hó, V8gy az olvadó /olvasztott/ hókása, amely a szélvédó 

üvegekre fröccsen és ott megfagy: ezekkel a forgalmat bénító 

körülmónvekke l ke II a té li útfenntartás nak megküzdeni e. E szo 1-

gálat feladatait /szervezés, gépesités, előrejelzés, jég- és 

hóment~sitési anyagok és módszerek/ és az idevágó kutatási 

er@dményeket ma már nemzetközi konferenciákon vitat ják meg /1/. 

Az L ábra meggyózöen rrmtetja, hogy az érdesítő homokszó

rás a jeges útpályán mérhető csúszási tényezőt alig-alig ja

vit ja /növeli/ és messze van a vhes útpálya forgalmi minőségé

től /2/. Ezen a hátrán.von csak a jég /vagy b..ó/ !u:Qlvasztásáyal 

lehet segiteni, azaz érdesitők kiszórás8 ~~!! /vagy esetleg 

azokkal együtt/ 2lvasztószerek~!, többnyire sókat /kösó, 

ziumklorid, kalC'iumklorid/ kell az olvasztáshoz szükséges - <;2-

hát gazdaságos - mennyiségben, gépi úton, sószóró /vagy oldat 

eae'c én permetez ő/ járm(ivekről a téli utakra s\5órnL Ez a "s6-

zás fí a téli útfenntartási 9 illt> forgalomfen.l1tart8.8i :lunkának 

egyik igen fontos része. 

Csak olvaBztós:!!erekkel /több:Jyire sókkaV ér~ető eLhog:! 

az útpálya még tplen is száraz 'legven~ ez pl" a skandináv állE

Etok tör0kvése is i amelyekn:_k létérdeke 8 Z8yartals:; téli köz-
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méresi sebesség km!ó /2/ 

L 8.bra 

,é különböző téli fenntartási módszerekkel kezelt 
ll-tpálván mért cs6.sz~s~ t~nyez6k a sebesség fiigg

'VE'Ooyeben 

úti közl'?kcdfs o Táj~koztatásul álljon itt a finn előirások rö

v1~ ~ivonata /4/0 

?innországban 95C OOO gépkocsi van, ebből 800 OOO sze

'TI!lvkocsi /6 főre jut l dbf o A legforgalmasabb útszakaszokoo 
"1 

lOJ a nani ~thaladáso 

A naDi lülY .j~rmünél nagyobb forgalmÚ útszakaszokon a 

I1C:Z/.:iAZ ·T~AK" :::lvpt valósitják meg 7 azaz: 

al a havat_hóekév8l eltávolitj~~, 

bí !:L~adéko:Lol~sztjá~, és 

cl §,!...2lys"dt latyakot "legyalulják" o 

Az ubbbi k'5ltsége 4,- finn márka/km és az ott kifej lesz

tett tgk-ra sz"rlt, gumiszélü tólólapát 50-55 km/ó sebességgel 

~Bla~. ~jlön n!h6zs~get jelent, hogya szögezett gumiabroncsok 



!Q.ptat!a ker!knY2.Eból a latvak alig távolith:it!L~, s 1:113 meg

fagy, a for-alom biztonságát veszélyezteti. 

-6 Co léghőmérséklet alatt tiszta sót NaCl/ nem ~asznál

nak, nehogy a hóolvadék a szélv~ő iivegre, lámpaüv'~greutva 6S 

me€fq!!'7va a f orealom biztonsá,át cs,')kkent s e. 

-4 és -6 C' közötti hőmérsékleten 100-200 kg Ikm sót 
/~~aCl '; -3 CO eset;n vagy e(!!lél melegebb hómé:reé,~{leten 50-15'

ke/km snt hasznilnak. (A s':' 2-ra 50 finn márka/tonna, a Szov~et

uni~ból lC1:JortáljÉ..k, Fin!1oTSzát?ban t::ltik 5-rétegij paL~i~zs:.~kba 

és Clsztjal{. 2zéc; az átmeste::i raktárakba. Ré~ben silókban vagy 

1l1& tárolótar~~lyokban tartottáJ{ és a tehe:cgépkocsikat f":ntr51 
töltéjtt 6k. ) 

-6 C' alat: so es homok keverékével csökkentik a hóeké

zés után a silrosságot. A "száraz téli ut "-at kb. 55".0 ;';:m hos;;:

szon valósitják meg. 

Kalciumkloridot /CaC12/ csak a nyári útfenntartáshoz al

kalmaznak, ~anitásra: e nedvszivó sé olcsébb, mint az 0113-

,jozás vagy hig kátrány permetezése. (A CaC12 ára 200 finn már

ka/tonna. ) 

Az összes útfenntartási költség 26~-a jut téli munkákra 

/hóekézés 8-:', hógyalulás 99', sózás stb. 71c, egyéb téli fenn

tarté.s 2'fU, ez kb. 46 millió márkát tesz ki évente. 

Összehasonlitásul: Svédországban mintegy 50 OOO tonna k6-

sót használnak fel ""vente, la ooo km útpályát tartanak széTa

zon és GYakran mindössze 5 g/m2 s ót sóznak fel, hogya pál;la 

gyorsabban száradjon. A kisebb forgalmó utakon 4-8 um szemnagy-

'" s4gu 0,3-0,4 m"'/km mennyiségű durva homokot szórnak fel. Ennek 

srtartalma: ~O-60 kg/m3 /NaCl/, és feladata az összdagyás me:

dtl<lsa. 

A finnországi téli fenntartási teendőket egy 5 oldalas 

'1'VH- /megf'?lel a magyar ICPM tltosztályának/-rcndelet tartalmaz

za. ,ülQ~~élr~ szervezett telexes előrejelzés ala2i§~ a dél
utáni cs&csforgalom után, másnap reggel 6 ó 30 e16tt a "szára

zon tartandó" utakat felszórják, 

5 



Finn közvéleménykutatás szerint a szögezett gumiabroncsot 

használóknak kb. 801<-a igpnyli a aó:oást is. (Eddig a Tv.-{-eló

irás. ) 

Betonútb urkolat-romláaok: 

"Sg"es betonpályákon tapasstalt burkolatromlást Ilepattog

Z8st, feldurvulást/ sokan az olvasztósóknak tulajdonították, 

ps megindult a kutat8s a só:oással kapcsolatos kérdések-, károk 

tisztáz?_s~rs - beleértve a .;Lármfivek alvázának korrózióját és 

mel?akadálvoz ás át /15/, az utak: menti növényzet satnyulását /16/, 

a !21a~i~ scitartalmának növekedésével kapcsolatos veszélyeket, 

ső~ a szögss abroncsok okozta burkolatkopást és a védekezÉs 

m0dszereit is 117/. Mindesek as egész közúti közlekedés gond

jai: közülük a sz~ges abroncsok okozta erős válJ~~~~ az 

aszfal tuta kat , a sózásnak /isl tulajdonitott ,lepa1togzás pedig 

a }!etonutaka! érinti. 

A most közreadott bibliográfia e kétdéshalmazból csupán 

egyet, d~ építőmérnöki szempontból alapvetően fontosat ragad 

ki: szakirodalmi - hazai és külföldi - adatokat gyUjt össze az 

olvasztószerekről, alkalmazásukról, a betonpályákon lehetséges 

kártételekről s ezeknek okairól és a megelőzés módjáról. Anél

kül, hogy állást akarnánk fogla lni az " aszfaltó.t vagy beton

tH':''' kérdésben Italán a kérdést az emelkedő nyersolaj- és bitu

mené.rak esetenkpnt és országonként újra előt érbe "lozzá.l;:/, a 

kUlfölrJi k:ltatási eredmpnyek ismeretében és az idehaza végzett 

széles körU vizsgálatok alapján /beleértve a legújabbakat is 

/3/1, megállapíthatjuk, hogy ma már idehaza minden ismeret, el

járás, építőanyag és ta::;asztalat rendslkezésre áll a fagyálló, 

s~zás4l1~ /tohát e tekintetben tartós/ átbeton ép!t&s§hez. 

Az olvaszt/'szern"k az a feladata, hor:! oldatba t::';reke·~v" 

- 'J112.ei tr~1ziója y<?vén - a j4,a"s i ll. hó :-cegolv8sztés8val oly 

6 



oldat kl?letkez!!!ék, amely az adott /negativ/ hőmérsékleten is 

folyékony, tehát eutektikus, azaz fagyáspont ja kellően mélyen 

legyen. A fagyáspont akkor a legmélyebb, ha az oldat telitett: 

a higabb /hipoeutektikus/ és 9. túltelit"tc ítlÍpe.ceutektitus/ :1-

datok fagyáspont ja már magasabb. 

Az olvasztószerek közül a kloridok nasználhatók nagy tö

megben, mert viszonylag olcsók. A NaCL /konyhasó és ipari vál

tozatai/ a legáltalánosabb olvasztószer, de gyakorlatilag - gaz

daságosan felszórható mennyiségben - csak -10 Co hőmérsékletig. 

~nnél nagyobb hideg vagy gyorsabb olYasztási igényesetén MgC1 2 
és CaC1 2 vizmentes , ilL kristályviztartalmú módosulatai alkal

maz~atók, A kloridmentes karbamid - urea CO/NH2/ 2 - drága és ! 

csak fagyponthoz közeli hőmérsékleten hatásos, viszont semmifé

le jármUkorróziót nem okoz. (Repü16tereken Franciaországban ezt 

a szert szabad csak felszórni /4/.) 

Az a szer [<edvp-zőbb, amelynek oldáshő~ pozitiv, azaz a 

jéggel-hóval való oldódáskor hót termel, és ezzel a jég vagy a 

hó megolvaszt3sához szUkséges olvadásLhó egy részét önmaga ál

lít ja e16. (Nagy pozitiv oldásh6jü a 2 és 4 molekula kristály

vi:aet tartalmazó CaC12 és a minél kevesebb kristf-.lvvizet tar

talmazó MgG1 2 ,) 

:ov2bbi követelmény, hogya só ne kér~esed.jéE /e:at vegyi 

adalékszere:ckel - adott es" tben a rTaCl-hoz::;aC1 2 keverésével -

brik elJ, valamint, hogy folytonos szemwef!oszlás6. leg~. /2/ 

sze?'in-:: nl. C,15 :::m alatt kb. 10:':, C,15 és 3,0 c:m között kb. 

85:: szemcse legyen és 5 T.m fölctti szerncsét ne tartaln8zzon. A 

BS 3247:1970 Part l és ?art 2 tbbbféle, de hasonló szemmegosz

lást ir e16.A vegyes szemnagyság cél~a, hogya finom szemc~ék 

az olvasztást 8zonnal megkezdhessék, de a ;;égb? lassabban be

süllveé!ő durvább szemeket a szél ne hordhassa el. A szabványok .. -------- . 
8 s6 ö~sz'?tételér:-, a 8zi:;nnyezés megengedett mértékére, a min

tav~"telr7 9S vizs€,<"Í..latra rpszletes 'J.tasitásokat 2:1nak& 

t.. CaCl,.. és \Ta81 olvasztókéDesséee az idGtartam és a hó-. c ----------
n1?rsf.l:lt;t :ijg~-7~nv6.b.::n DICAINSC1~1 s3srint /5/ az alé.bbi: 
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l kg só által megolvasztott jég !l~g/ 

Hőmér- ---12..J2!!. rc 30 perc l óra 6 ora 
séklet CaC12 NaCL CaC12 NaCL CaC12 NaCl CaC12 NaCL CO 

- 17,8 1,3 0,07 1,7 0,1 2,0 0,3 _ 2.z3_ _1.:.9 _ 

- 12,2 1,7 0,5 2,0 0,9 _2.14_ -1.:.6 - 2,8 3,8 
6,7 2,5 1,6 3,1 2,6 3,8 4,1 5,3 7,5 
3,9 2,6 1,8 3,4 2,9 4,4 4,3 7,1 9,5 

- - - -
(ft. - - szaggatott vonal alatt l kg NaCL hatékonyabb, 
mint l kg CaC12,) 

A szokásos hazai téli hómérsékletek esetén tehát - hacsa~ 

egyes városi csomópontokon nem kell l óránál rövidebb idő alatt 
olvasztani - a kősó megfelelő. A 2. ábra is jól szemlélteti, 
hogy meddig gyorsabb a CaC12 és mettól kezdve gazdaságosabb a 

NaCl /6/ o 

3, !:J;. olvasztósók másodlagos hatásai 

Az olvasztáshoz szükséges nőt - az esetleges pozitiV 01-
dáshőt leszámitva - a s6k a környezettől, elsősorban ~agából a 

betonlemezből veszik fel, s igy a beton felső kérge a ielszó
rás után hirtelen.lehül. Legkevesebb kalóriára a MgC12-nek, 
lerrt'löbr.e a negatil1: o'j.dáshőjt'í NaCL-nek és a CaC12 o 6H20-nek 
van szüksége: több mint az elébbi Icé'l;s3sresére. 

10 molsúlynyi /180 g/ ~iznek, ill, jégnek -8 CO-on való 
megolvasztásához szükséges sót szórva a jégre, a felhasznált 
hőmennyiségek /7/: 

NaCl 
CaC1... 2 
CaC12 • 6H20 

8 

kb. 14,8 kcal 
10,4 

15,4 



2/b. ábra 
ülvasztóképesség 2 
-7 CO-on, 0,5 kg/ill 
szer felhasználá
sával /6! 

2~ ábra 

2/8" ábra 

QIYas~tóképesség 2 
-2 C":on, 0,5 ,k~m 
szer Ielhasznala
sako:r jG! 

o techni~ Na C 
i) 

<w Urea kar bami ci) 

á, meszkosa[~trom 

Olvasztéseerek jégolvas3tó képessége a hőméyséklet 2S 

az időtartam fUg::vénypben 
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6,8 kcal. 

G aC1 2 f812zór2..86 u'tan C:=b 

9setén ij1e~r 1=) perc mulva 4=8 CO 

stb,! 

szokták 8 laboratóriu~ok-

" A 
esszeh:Ízódik: """ illetve az alatta léyő; 

t:'eill hUle tLmbhöz v21ó kapcsolate miatt megreped? lepattan 

rCSZDen a k4regben megfagy6 ~s kiterjed6 via miatto 

2"'_ tC.:r711?Sze-tet lJ.té.nzó kis~rletekkel igazoltik hogy 

nyomán, 

~··Z a rnec:Canikai igénY:Jevétel a:;: aszfal tI=,ályá.kat éppen 

e:ri; -n.in: a betontJ de az aszÍalt más :nódol1 pórus9S szerke-

'can télen 
, 

V~Z V811/ rugalmassági modulusa ki-
sebb s a i:celetkező belső feszülts is kisabbek~ ille ~önnyeb-

SrJ. -!...8 épiilnek /xe laxálódnak/ ~ 

;. szalcLrojalorr ma sem foglal egységesen á.llást a tekintet

':;::=1:1;: ::ogy okoznak-e 8 sé.oldatok a beionban kémiai értelemben 

'""etc korróziót, Itt e ls ősorban a ~5gC l? I és kristál-;viz es módo-

s:..~la ke:rülhetnek gyanÜ.ba9 mert a Mg2
+ ion a cement teljes 

8a-ionk é szlet ét kicserélheti , és kö"i;őerő néllciili frig/OH/ 2 lcelet

ke-zik, ilL a Ca-szilikátokból és Al-szilik8.tokból 1.íg-sziliká-

tot k: ód.nek~ l!épződhetnekc Ez a hidrát azonban vizben alig 

olc6dik, a PÓ!'lJ.~kat eltömi ss a ko?ró%iiót önmaga lassit j2 

(BL:Z()K /11/), Szerinte azok a cement",!!:: ellenállóbbak, amelyek

D"?k nag:: a szabad mosztartalmuk ;; te::;'át 3 kohósalak: és traszce

mentek ~edv-szőtlenek., (::Jás oldalról is wegállapitották, hogya 

koh6salak c~ment ~élrendszer~ több megfagY3sra képes vizet tud 
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tárolni, mint a tiszta portlandcement, tehát más tekintetben 

is tartósabb a tis zta portlandcement /12/,) 

5%-os NaCL, CaC12 és r,ígC1 2 oldatot fagyaslltottak rá 

különböző összetételli betontestekre szovjet kutatók /18/: a 

legkisebb károsodást /a csapvíz utá.n/ a ThígC1 2 oldat okozta/ll, 

legnagyobbat a NaCL. 

A telit ettség 60~ának megfelelő tÖll1énységU Ca0121 NaCL 

és co!tíH2/2 oldatban tároltak Finnországban szabványos habsrcs

testeket: l év utp..n a CsC12-ben tartott test szétesett, a too
biek épen marad·~ak 14/, 

Az NDK-ban végzett kisérletek szerint a MgC1 2 oldat fel

permEtezése /2 évesnél idősebb be·t;onpályára/ veszélytelenebb$' 

mint a szemcsés Mg-só felazórása, 

Ugyancsak az NDK-ban 1 a Weimari Építészeti és -=-pitőrnér

nöki Főiskolán végzett kisérletek eredményét RIEDEL (211 igy 

foglalja össze: A. MgC12 oldat okozta korró~3ióra sikerült 

egyetlen modellt kifejleszteni. A portlandcemen~ek ellenálló-

képessége eqyprtelmüen növekszik CsA-tartalmukkal, Ha a C3A

tartalom nagy, akkor monoklorid kel etkezik /Friedel-·sól, és 8 

vegyület a további korroziót akadályozza, A CsA-mentes cemen

teket tehát a MgC12 oldatok jobban veszélyeztetik, mint a kö

zöns~ges portlandcemeDteket~ (Megjegyz~slink: fagyarországon. az 

S54-es cementek nem tartalma3nak C3A-t, tehát ezp.k ~gC12 ol
datban ~ korrózióállók. ) Legjobban a kohósalak cement'ck ál> 

nak ellen a klorid-01datoknak'' /21/. ft. fenti megállapHások 

tehát ~p.szbeD ellentétesek: BICZL\K idézett véleményével ~Ö 

kohósalak cement/, 

A BM.-:2 Épitőanyag Tanszékén kis ter,jedelmü kisérletsGr()~~ 

zatban összehasonli tottuk a hűtés natáscit ön=a.?áball /e::l:O~' 2 

folyadéktól nylonfóliivsl elz2.rtuk a beton és a 

§~ivárgó old§.! hat~sát /13/~ A:lnyi vált bizonyoesá; hogy 2. 

nbor?'-: nélkiili Inem légp6rusos/ betQnmintá;::- ~;:öz·v'?tlenLi~ 

naCl-n:k kit~ve erősebben r0ng~lódta~, mint közvetle~Ul ;.=gC:~-



A szakirodalmi adatokból és kisebb kisérletekből tehát 

nem lehet egyértelmü következtetést levonni. Olyan kisérletek

re lenne szükség, amelyekben különböző töménységü oldatolcban 

való folyamatos tárolás, azután a váltako3ó kiszáradás-telité

dés ~atását /minden fagy nélküli hasonlitanák össze a hütött 

sóoldattal való rp.zzentéssel, ill. s3emcsés felszórással. Mind

ezt ti:í~ cementtel kellene :negvi!lsgálnL 

A fenti bizonytalanságok, ellentmondások miatt azt java

soltuk egy sózási utasitás teI'11ezetben /13/ a KÖTU'"n-nak /Köz

uti Köz lekedési Tudományos Kutatá Intézet /'101 t UA.I - Útügyi 

Kutató Intézet!, hogy betonpályára csak: NaCL és CaC12 szórható 

fel, 1.:gCI2 egyelőre nem. 

i>. rendelkezésünkre álló adatok szerint az ep, 3ártfellile

tu ~~pályát az olvasztó sók: eddig szokásos mennyisége nem 

kárositotta 14/ /14/. 

II lcutatók fel tételezik /7/, hogy a betonba beszivárgó só

oldat általában telitetlen !hipoeutektikus/, s igy hliléskor 

először a viz kristályosodik ki belőle /jég/: tehát a kristály

nyomás 'Jgyans i;:kora , minths tiszta vi3 lett volna a pályán. Ha 

az oldat telitett, akkor -2P /NaCl/, ilL -550 /CaC12/ és 

-33"MISCIZ/ hőmémékletig még mindig nem fagy meg, 'Gehát a 

túltelitésből s3ármazó kristálynyomás veszélye csekély. 

Ezsel szemben az is~~t szár~ után keletkező só

kristályok a növekedésük irán~ában repesztő hatást fejthetnek 

ki. Ennek azonban fagy hoz és olvasztáshoz semmi ll:öze sincs. Az 

egyik. budapesti gyárban meleg NaCl-oldatot tároló be>Gontartály

fal ~ oldalán találtunk kifelé átszivárgó, lehlilő, töménye

dő sóoldatból növekvő kristál~ok nyomása általlerepesztett be

tondarabokat. (Féqy képét IlO/-ben közöltük.) Ezt abeszáradásos 

kristál~növekedés okozta rombolá~t nem lehet kizárni az útpá

lyát é:rő káros hatások kö3ü L E külső hatás maga a beton- és 

8szfaltburkolatra ugyanaz, csak b13ony08 határig a nagyobb nyu-
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lóképesség(f aszfalt repedés nélküli defomációt szenvedve ve

s~i fel. a kristálynyo~ást <; 

40 p~fa~yálló-sóál~ó útbeton technológiáj~ 

Abetonban, pontosabban a megszilárdult cementpépben a 

l{émiail~ szükséges kb. 20 tömeg%-nyi vizen, továbbá a gélpó

rusotban tárol t, gyengén kötött un. szerkezeti vizen /gél--ví

zen/ felüli viztaTtalom elpárologhat és helyén kapilláris ~ó

rusrendszer alakul kL CZERiHN szerint 75%-os hidratációs fokot 

feltéve /tehát a c"ment 'Görnegének 75:-a alakult ác vegyihg/, 

a cementpép térfogatának mintegy 25'"'·-a a szabadon elpárologha

tó vi;asel kitöltött kapilláris pórustérfogat, ha v/c = O,45 

volt /23/0 Eszerint 350 kg/mS cementtartalom és v/c = 0,44, az-
'" '" az az útbetoara jellemző összetétel esetén a kb. 270 dm//m""' 

tél'foga-cból e350/3,1 + 0,44.350 = 113 + 154 -;; 270 dm3/m3 ) mint

egy 70 dm3 a többé-kevésbé összefüggő pórus. 

Kevesebb pórus marad, ha hossz6, nedves utókezeléssel tö

kéletes hidratációt biztositottunk. 75':b-os hidraté.ció eseten 

azonban 70 dm3 /m3 -ny::' ka pi llári s pórusvi2zEe l teli t ődh et a be

ton, és ha tökéletesen telitett, akkor az egyes kapillárisok 

méretére jsllemző hőmérsékleten /Oe alatti megfagyó, és 9 

térf"'-kal kiterjedő víz repeszt. Tökéletesen tel:Ltett p6rus

rendszer nincs, de mesterségosen is fokoznunk kell a "telitet

lens.fget": légbuborék- /légpórus-/ képző, fe1:ületaktiv adalék

szerek adagolásával. Ezek a rnolekuláik egyik vég?n hidrofil, 

másikon hidrofob csoportot tartalmazó, un. dipol molekuláju 

szerek célszerű adagolásukkor a friss betonban, keverés közben 

a cemerr:tpép térfogatára szé.mit ott kb. 187~, a habarcs éra kb. 

91c és az egész betonra kb. 4,5'10 /térf./ apm, 50-250 Ium egyen

letesen eloszIó , diszkrét buborékhalmazt képeznek, amely annál 

jobb, minél nagyobb az fb fajlagos buborékfElület Ccm2/cm3 ), 

minél nagyobb az l cm3 betonra jutó sb buborékdar"bszám, azo

nos légtartalom esetére. A bUborékrendszert leginkább a i 
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factor, minősitik 

ez as egyenletesen elosstottnak képzelt, egyenlő nagy buboré

kokat befoglalö kockák sarka és a buborék felszine kösötti' tá

volság, t S; 0,2 mm legyen /10/. A beton fagyiHó, ha a ~ 

láris ::lórusr",udszer:t elegendő helyen ssakitja,meg buborék: ek-

kor ugyani 9 nem tud te li "bódni a cementkó és Ef 

sz~:.má:r2 védő pórust érfcgat marad ~ Ennek mért éke nagynyomá.s6 

telitéssel is ellenőri~hető~ a 150 att nyomésú víz ~indeuhoV2 
be1:atol, de l ai; nyomáson, lég',;:öri /termésseti viszonyok kö-

zött nc:m: a k~t vizfelvétel Iv, ~S v'5 / hányadosa a telit~si 
~ _ o 

tényező" Sa /v 150 T ~Or;75-0980~ akkor fi pór'usor: 25-=20 

térf'"' .... a nem telitáiik atmossférás nyomágon~ vagyis é; táguló 

víz ijég r~:1dsze:rnek van szabad helye: nincs .il hirte-

le':l lehüléskor Isósásiwr/ megfagyó ,is nyomási't :s 

jól elosztott Hpuffern tartályrendszer tudja felvenni 

BONZEL, WALZ, SPRDIGENSC~HED stb.l. A fagyálló--só3gsálló 

betontél megkövetelt b!Joorékszerkezeti 2S mechanikai jellemQiő

ket az L táblázat tartalmazza, svájci iránysz".mok alapján 

lJ/o 

4.21 Lehet61eg kis v/c ténye2i6jÚ, asas képlékenyitő 
adaléksze~ is tartalmas6, tiszta portlandcement betont kell 

készíteni. A friss betonoo mérhet6 4,0-4,51 légtartalom nélkU

löz8. p tetl",n, de as eloszlás It, f b , sb/ csak: mikroszkó:Josiizs

[ilattal határozható meg. (A Betondtépít6 Vállalat megbis8.sá

bAL a :Sf[;~ Fp:L tóany ag Tanszéke és Kisérleti ?izika Tanszéke 

épi t~tt egy ilyen un:) int egráló sztereomi":::ros z kópot 

l.yet az 1970-e8 BNV-n be is ~ut2tt:,2nkc) ;._ légtartalom - 2 t8T-

t biztosít8.S2 ellenére - 2 szilár5ságoT :1émileg csökkent,-

:ret~" A SzoVjetunióban ezért a GC1SZ'I' 84·24-63 lüjf nyomószile.ra-

lom igazclt8n oe g-

ven, az rSA-ban ~edi~ 2 a:rt:31orr. és 8 :'e:nenttartalom. betar-

lG a 4~5 SS r -.' 
O ~) , légtartalmú' oe'tono;Cat tsl.~esen sóál-
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lónak találták, még NaCl-dal szemben is. Ilyen buborékképző 

szerek: aBiberol,. Mischöl LP t Barra 55 Vinsol, SIKA-Aer stb. 

4.22 A tartós hidratációt ~razáró szerekkel kell bizto

sitani, IHa~ai:Alhibit, Eveton, C-5; külföl~i: Antisol-Rot, 

Aquastat, Curing stb.) Ezek öss>lehasonli tó vÜIsgálatát a, BME 

Fp:Ltőanyag Tanszéke és útépi tési Tanszéke, valamint a KÖTuK:I 

elvpgezte /19/. 

4.23 A régebbi, légbuborék nélküli bet6nutakat vagy azo

kat az újakat, amelyeket - kényszeritő sZ~~8égből - már az el

ső télen is sózni kell, telit6 mázolássalg ~mDre~~~l kell 
védeni. A nyugatnémet ideiglenes irányeh"Íl: /20/ -tlenzinne'L 

/DIN 51632/ higitott 1enolajkencét /DIlf 55932/ javasolnalc 1:1 

arányban keverve, két rétegben. (Els6 80-120 g/n2 és 24 óra 

mulva a második, 40-80 g/m2.) A beitatott pálya érdességé-i; 

/stirlódását/ meg kell mérni: nem sokkal maradhat el az erede

ti út felszinétől. 

A BetonÜtép1tő Vállalat és a BME Ép1tőanyag Tanszéke kö

zös munkáva l felmért e és értéke l te az 1927 óta épí tett beton

utakat /3/, Nagyohb részük 50 éven át általában jól bíTta és 

birja ma is a forgalmat. A mai al épitményi , hézagkiképzési stb, 

technika felülm6.1ja a régit~ de a mai ~gerhek is a régieket, A 

nagy raksúly&, 10 Mp tengelynyomású kamionok abroncsai kiszív

ják a pórustöm{tő port a betonielületről és beaajtolják a sóval 

felolvasztott hólevet, mégpedig kb" 6 at nyomással sajtolják 

be! A régi pályák a kazettás eláJ.'a~::r!;á~ tItáll, jól hidratálóa.va, 

lassan olajjal és gumireszslékkel tömitődve tudtak ,. ahol tud

'~ak - a lIlanapság allCalma>iott sózásuak és a nagy tengelynyomá

sok 'í;elitó hatásának ellená!.lni. Elldp::!elhető az is, hogya 

régebbi útbetonomba Gdagolt méazkőliszi; a beton pórus8zer~eze

tét előnyösen változtatta meg az egyéb be';;onokéholli képest: ez 
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is oka lehet a ~tbetonok viszonylag kedvEző tartósságának. 
AB ójabb &pitésU 6tbetonok csak kel16en hosszu hidratáció Iha
t#kony párazáró filmmel való védele:n/ és legalább eg;Jéves ko

:;:-ig sózás nélküli fenntartás vagy/és védőbevonat alkalmazása 
után lesznek Íiartósak, ha jó buboréksserke"etü és egyébként 
is m"gfelelő minőségü betonból készültek. Ha e feltételek tel
jesültek, akkor időálló, tartós, fenntartást hosszú időn át 
nem igénylő útb et ont ép1thetünk. 

5. [S~önetnyilvánitás 

Itt köszönöm meg a KÖTtrLI Betonlaboratóriumánalr és a 
Betonutépitó Vállalat Fejlesztési és Technológiai Csoportjá
nak, bogy megbizásaikkal a tartós, fagyálló 6tbeton kérdéseit 
tis:3tázó hazai kutatási munkát támogatták. 

p:,oda lomj egy!!! ék 

/1/ Kansainvaliset talvitiepaivat ••.• Internationaler.'iin
terstrassen-Kongress ••• Jyvaskyla, 21.-23. 2. 1973. 
/Finnország, 1973./ Soksz. Német nyelvU kiadás. 

/2/ Merkblatt für den Winterdienst in Stadten. Fassung von Ju
li 19ó6. Köln, ForschuDgsgesellschaft für'das Strassenwe
sen. E.V. Arbeitsausschuss Winterdienat, 1966. 

/3/ BALÁZS-BORJL~-ERDÉLYI-LIPTAY-ZIMONYI: Régi és 6j útbeton
jaink össaehaaonlitása. BME Fpltőanyag Tanszék Tudományos 
Közleményei, 16.köt. KÖZDOK, 1975. /Sajtó alatt./ 

/4/ ERDÉLYI A.: Finnországi 1,5 hónapos ösztöndíjas tanulmány
út jelentése. B/ Szakmai beszámoló. 1973, BME Építőanyagok 
Tanszéke. 
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/ 

/1' J 
f "'- J../ 

alteT~ative kjemikalier 

retoriet, Meddelels6 44~ 1973e 

ion Buperficielle~ 
sées par 198 sels de déneigment 8t1.X routes en báton c~e 

cimentc +tuds de laboTatoireo Bruxellescl Centre r~atioDsl 

de Recherches Scientifiques et Techniques pour l' Indu;:'rG

rie CpmentierR 9 1968" /Cc~oIeCc Rapport de recherche :20 

17,/ 

A.: A beton fagyállóságának megitélése Közve
tett és közvetlen mér58zámok alapján. - Mélyépitéstudo
m8.l.1yi Szemle, 23.k. 1973. 8.8Z. p. 367-371. 

BICZÓK 9 I .. : Bet onkorrosioD j Betonschut3 c }liesbaden 

Berlin, Bauverlag, 1968. 

í12/ vLJERINEN 7 J ll: On determinatiol1 of effective degree of 

saturation of conc:::ete Oulu /?inrlOrs2:ág/ l' Imatran Voima 

Or, 1973. 

BRD"fLYI A,,: Betonb:2rkcla""Gok: ta:rtósse.ga 01-
V2sztósók.kal 8zelliben és sózé.si javaslat ~ Bp" BI'ilE E té·· 

anyagok Tanszéke, 1973 

t)!I:.r,IAMSON ?úJ;:: Áre bitL'uuinous roads iamaged ey salt? 

'1-rowthorne /Be:ckshir9/; 196,ge /~RI p.e)o~t J.J:1 148,,/ 



BISROP. R.R.: Th@ d@Telopment of a corrosion inhibitor 

for '3&adi t10&1 to 1'oad de-ic ing sa H, Ilrowthorne /Berk-

s 1972, /TRRL Report LR 489,/ 

ZU1AUF R.; Pflan~enachaden durch Streusalzvervlendung 1m 

Winterdiensto = strjJa~e und Verkehr, 52.k, 1966. 10,sz, 

./ p, 519-526. 

/17/ ROSENGREN , unter spesieller Berück-

/19/ 

si ch:t ig ung 'ic,n Spike-Reifen~ ::: Internationaler .'{inter
st1'assen-Kcngress, •. JyTsskyla., 21-23. 2. 1973. E,K.n. 

1973./ Soksz, Német nyelvl5_ kiadás. C,l, 

bor~o:J. S~ gololedom na betonnüh dorogah" 

Dorogi. 29.k, 1966, 3.sz. p, 19-20. 

Ávtomobi1 'nüe 

li.: Párazá:ró b~vonatolc ha tásmechanizmusa I, IL 

II Br,íE Építőanyag Tanszéke, 1972, 1973" 

'rorlaufiges MerkblaJGt f ür das ImpragnieTen von BetonfanT

bennen. Fassung Juni 1968. = Betonfahrbahnen, Bielefeld, 

E, Schmidt 'íer1ag 1969. p. 281-284-, 

/21/ RIEDEL, '.!ii, /''ielmsl'l: Die KorTosionsbestandigkei t VOll Ze

illentmörtelll in 1íagnesiumsalz1ösungen, = Zement-Ka1k

Gips, 1973, 6.sz. p, 286-296. 

/22/ BOHZEL, J,: Beton mi t hohem ?rost- und Tausalzwider

stend. = Betontechnische Berichte, 1965. Düsse1corf, 3e

ton-Verl. 1966. p. 185-216. 

/23/ CZERNIN, W.: Z eme nt chemie f ur Bauingeni eure. ":iesbeuen -

Berlin, Bauverlag, 1964, 

- o -
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Ie KÖl1:rvet;:~ könv",,!~llegü kiadvánY9k:; kutatási jelentések 

Közúti KözlekeCiési 

terve az 1974<> évre .. !~pszült a jv.nius l-ig 1'l2l1alt mun

kák alapjánc Bpm 1974~ 21 lev. 

ivz tit- és hi dé pit és 9 -fe!'!ntartás főbb tárgycso;;crtban 83er'·er~el 

többek között a :.:övetkező két k:utatás: jtbuT~;:olat jégtelenité= 

se karbamiddal és a sózás ~latása a vasbetol~ szerkezstekre 

2. BALAzs Gy örgy - Tibor - VARGA. ~'e:r-encné: Hetonb~;,l'-'· 

kolatok hibái ee javitésa ~ligyantávalQ Ep .. : KÜZDOle, lS7;, 
:'18, 2 p, 2 

/Buda pe st i Müs zaki 3gyetem, 

gak 'ranszék 'ruöom~nyoE Közleményej. 4-

Kar, 

.B!:;E~':( 709 051 
OMYjjK C 94105/ 

l,_ betonfelületek h2JJ.lása a fagy és az olvasztósók !1at:?~sé.:>2 ~cb~ 

vetkezik beQ A h~mlás~ e16segit6 és akadályozó 

vál té okok ismertetése a külföldi irodalom alapjP,D<i :C;.ilfJIö.j~ 

és hazai út- és hidppitési t2pasztalatok 8 mügyaJ:?tás javl tás:=-'s 

vonatkozóan .. Az epoxigy2nta.k ismertetése ~ :iazai 

letek,. A l:ibák - közt:.ik a hámlás - javitása" 

3" Köz úti Köz leked és i Tudományos ?:utai;6 ~!1 tézet; Az Int éze'i; 

é.ltal mijvelt és koordinált ?~lE ágazati kut8t2.si-fe~lEsz-;-;2-

si célprograffi összefoglaló kivonatei 3p 1973" 

O)iZ::DK .i3 25869 

kutatási-fejlesztési célprogr2E:, az 



lesztsse" .':1a~:ában foglalja a megssilé.rdult beton légpórustar

talmcinak,a p6rusok nagyságán"lt-;: és eloszlásának meghatározását, 
gyors vüsgá1ati eljárás kidolgozását utbetonok fagy- és 01v8sz

tósó-állóságÉ,nalc meghatározására, tov6,bbá hazai gyártású légpó-

rusképző kifF jlcsziését és pontos adagolá.sának megoldását (> 

Közuti Közlekedési ~udományos Kutató Intéze;;: Kutatási 

terv az 1973. évre, Bp., 1973. 19, 167 lev. 

BMEKK 906 546 

A 46.sorszáma kutatás célja további kisérletek a legjobbnak 

bizol1;lUl t magyar gyártm:inyu vagy szocialista országokból szár

mazó légpóruské~ző szerekkel utbeton előállitására vonatkozóan 

és az il:! módon készilt friss és megszi lárd:llt betonban a lég

pórustertalom mérése. A 46. sorszé~u kutatás célja pedig az e1-

kész ült o.tb urko la t s ózhatós áginak vizsg álate sózási Ilt asi tás 

elkészitése érd'?kébe!1. E két kutatás része a 3.sz. ágazati cél

nrogramnak /utépHési technoló!!ia fejlesztései. 

5. Elkpszült útbetonburkolat sózhatóságának vizsgálata. Ir

ták: Szabó 'Tamásné /témafelelős/, Roknich György stb. 

;<:özuti Közlekedési 'I'udományos Kutató Intézet, Bp. 1973. 
104, 14 lev. Soksz. Bibliogr. 101-104. lev. 

KÖT UK I 

Bl'it, finn, nyugatnémet téli titfenntartási utasítások /sózás, 

sószórójármir-szabvány/' ismertetése. Sóval történő hó- és jég

olvasztás fizikai-kémiai alapjai, az olvasztósók fizikai ada

tai, Az clvasztószerek jégolvasztó képessége és hatásuk az ut

burkolatra, a jármlivek korróziójára és a növényvilágra. Az M7-

es autópálya betonjának vizsgálata várható fagy- és ol'lasztó

só-állósága szempontjából. Sóoldatos fagyasztási kisérletek. 

SózfÍs- és fagyálló beton technológiáját befolyásoló tényezők. 

Kész betonpályák só- és fagyállósáfának fokozása. Sózási uta

si tás-tervez",t. 

6, ERDf.:r,YI Attila - 3r'10S ,Jánosn~ - Z:::'WNYI G-:vula: Az itl7-es 

autópálya beton /1972/ légpórus jellemzőinek meghatáro-
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zása, Bp, Bt!uap8s'i;i MUsllski Egyetem Fpttőanyegok Tanszék 9 

'i,973 , 25, 1. pc 1. t, Bibliogr. p, 26. Gépirás, 

BME BÉ 32 

mÓdszerek ismertetése s fagyállóság közvetett meg

hl'.rtúo"ásÉ.ra alkalmas pórusszerkezet Ibuborékszerkesstl és te
Utési ténye§o meghatározására. A beküldött 4- z 2 db beton mag~ 

minta vizsgálatának eredményei és az ezek alapján készitett mi
nősités és végk:övetke:atetések. 

7" EP~É1YI Attila: Finnországi 1,5 hónapos ösztöndijas ta

nulmányai; ,jelentése. Bp., Budapesti M'tiszaki Egyetem Épl

toanyegok Tanszék, 1973. 2 db. Soksz. Bib1iogr. a BI fti-

2íet "o/égén. 
BME BÉ 32 

fi. BI fÜ2letben Iszakmai beszámolói a betonutak és aszfaltutak 

tartósságának összehasonlitása elsősorban a szöges gumiabron

csok hatására végbemenő kopás szempontjából, Javaslatok a ta

pasz'talat"ok hazai aU:alma:oására, a szöges gumiabroncsok hasz

nálatának korlátozására. - Az épltőanyagok és hasonló jellegű 

,tárgyak oktatásának finn módszere. - Utak és repülőterek téli 

fenntartása Finnországban. il. "száraz lltak" elvének megvalósi

tása 3 menetben. A sószórás szervezése, a só tárolás8, a téli 

útfenntartás költségei. CaC12 , MgC1 2 és karbamid a+ka lma zása , 

a sózás jármU- és betonkorroziót okozó hatása. 

8. KOVÁCS Károly - ERD?LYI Attila: Betonburko1atok tartós

sága olvasztósókkal szemben és sózási javaslat. Bp., Bu

daDesti ftüszaki Egyetem ~p:Ltőanyagok ':ranszék, 1973. 64 p. 

Bibliogr. p. Ir l - Ir 3. Gépirás. 

BIn'E BÉ 32 

Nagy-Britannia, Fin:Jorsz2g, az NSZK téli 6.tfenntartási Isózá

sil utasitásainak ismertetése. A sók betont kárositó hatásának 

fizikai-kémiai alapjai. Az olvasztósók fizikai adatai, Az 01-

vasztószerek jégolvasztó képessége és hatásuk az aszfalt, ill. 
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beton útb~J.Tkolatra ~ valamint a j2.rm({alv~~zak ~orr6ziój2.ra és a 

., Séoldatos fagyasztási kisPT'letek leir2.sa 25 

eredillPnvei~ .JavasLatok az :iaCl helvett CaC1 25 ill" \~gG12 alkgl 

tn az ás 2.ra ., 

9 A közúti j es és an~ak káro2 hat~sai. 

va 2 szakm2í vit2 ala 

tett ék: Procházka Yiklós s Re3uák László stb" Bp" Or8:38.-

gos r;~üs38ki és Jokumentációs Közpon~ házi sok-
szorosítója 1973,. 86 :9: /Országos ;i~aszaki ?e;~1esz-té~j. '"'-:~' 

9-7103-It:/ 
OMFB 

10" LI?:A~ András: Betonburkolatok 

s9.g~nak t::;chnológiai kérdései.o Disszertáció,. Spe? 1973" 

III, 260 p. l mello: 44 p~ Gépirás,. Bibliog~~ po 251-260~ 

BItÍEZK K-1581+m91L 

:... betDnburkolatok tartóss3-,!2!'}ak és idó211óságának kérdéseJ_ kö

z~'5tt foglalkozik a felületi habarcsréteg olvasztó sézás oko::::"i;e 

lf-,?2'lseá7a"4 ~s az olvas:3"tó .sózás 9g.yéb ~at2saiYal., -4. teTtós át~~ 

beton an:'78§!aival kapcsolatban foglalkozik 2 beton légpóYi.1sai

vel 2S a sózás és fagy hatásának ellená.lló 1.2'tbeton tulajdonsá

gaival és Dóru8rsndsz~rével is 

ll., Út~pi tési tec~noló€ia fejlesztése '> SeSZ o KPM ágazat~L ~{U

tatási-fejlesztpsi célprograme 3p~~ 1973., 2~ 30 pc 

/Közl~~;:edés~ és "Dostaügyi ~,1inisztér:Lum TudománYPol es 

!ut~ '-raú8.cs Közt!ti KöZL" '::; Ott8~/ Sokssl> 

01fif;])l( E 25866 

A ku:tat2.si-fejlesztési cél e'léréséhez megoldandó feladatok kö-

zöt~ sze~epel cazel. Ú légpóruskÉpz6 szer kidolgozás2 

lmán2k 2.l1andósit2.sáho~ elengedhetE:~len 

egyenletessé tétele é homok: áramkészülé~:

kel t~~t~n6 nedves osztályozása dtjáno 



12. VARGA JÓ3sef - ;\.CS Péter: "Légpórusos átbeton e:.őállite.

sa magyar gyártmányú lég:pórusképzö anyagokkal és a meg

s3il'Í.rdult beton légpórustartalmának meghatározása" cimU 

téma II. részjelentése. Bp., KÖTUKI, 1972. 3 p. G-épirás. 

KÖTIT>G 4481 
4482 

AZ EJgyesül t Vegsiművek l·~, 2,. és 3~ j elzésu j az ~·pí t óanyagokst 

gyártó Vállalat Plastol LP2, Plastol LP4- és ~lastoker LP nevU, 

83 o:sztrák Bibero1 LP és az :0iDK-beli Prawo3ell B, Pravosell S, 

Pravozell i'i'.,.OFK 100 és Prawo3ell 'll-ON 100 nev ü légpórusképző

vel végzett kisérletek nem ve3ettek a kivánt eredményre. A meg

felelő anyag ki'lálas3tására további kisérletek szükségesek. 

13. ZIMONYI Gyula - ERD':;LYI Attila: Az M7-es /jobbj autópá

lya betonjának 'láTható fagyállósága a pórusrendszer elem.

záse ala pján. Bp., Budapesti Muszaki Egyetem Fpítöanyagok 

Tanszék, 1972. 2 db. Gépírás. 3ibliogr. az első kötet vé-

BME BF 32 
KÖTuKI 

.4.3 első füzetben/elő3etes jelenté[}" a lcisérleti terv és az ,..,lap

adatok ismertetése. A beton légbuborékrendszerének elemzése. A 

beton makroszkópos vi:l1sgálata a Csis301atokon. A második fUzet

ben /zárójelentés/ a beton vizfelvétele és telítési tény"zője 

vizsgálati móds3erének és mérési adataina!r ismertetése és éYGé

kplése a tartósság s2empontjából, A magminták fagyállóságának 

összehasonlítása, Követke3tetések a betonok ol-vas3tósó-;állósá-

gára vonatkozóan, 

14. BAL[zS György - ERDtLYI Attila: Az /;17-es út romlása okai

nak kutatása. Bp., Budapesti Műszaki Egyetem fpítőanyagok 

Tanszék, 1971. 2 db. Soksz. Bibliogr, az első kötet '18[en. 

Blu"E BÉ 32 

Az autópálya Budapesten kezdődő első szakaszán jelentkező f"lü

l e-\:; i. hárolások okainak kutatása, A mintavétel és minta'lizsgEilat 
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módszerei, a vissgált útbeton ép1téateohnol6giai jellemzői. A 
betonminták szilárdsága és vizfelvétele. A beton homogenitásá
nak: vi3sgálata. Külföldi példa betonpálya fagy oKozta romlásá
ra. Az útbetoil össsetétele, hidrátszerke3ete és fagyá1l6sága. 
Fagy- és olvasztós6ál16 betonnak: csak légbuborékképző szerrel 
készített beton tekinthető a külföldi irodalom adatai alapján. 

15. BALÁZS György - ERDÉLYI Attila: Az útbetonnal szemben tá
masstott követelmények és vissgálati elvek. Bp. t Buda
pesti MUszaki Egyetem ÉpítőanyagOk Tanszéke. 1971. 2 db. 
Soksz. Bi-b liogr. az első kötet végén. 

BME Bt 32 

Az a la pa l:\Yagok: cement, adalékanyag, betonjavító vegyszerek és 
páraltáró bevonatok jellemző1- A friss és a m-egs2lilárdult útbe
ton vizsgálata, minősitése, ezen belül a fagyá1l6sági követel
mények közvetett és közvetlen minősitéskor. 

16. Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Inté2et: Kutatási 
tématerv 1972. évre /Tervezet/. Bp., 1971. 138 lev.Soksz. 

BMEKK 329 204 

A 108~ sOrBzámú kutatás céljs magyar gyártmányú légpórusképz ő 
elóállitása, továbbá 8 megszilárdult betonban a légpórustarta
lom és -megoszlás mérése. A 112. sorszámú kutatás célja pedig 
elkésziilt útbetonburkolatok első sózhatósági idejének megálla
pitáS8. 

17, ERD~LYI Attila - ZIMONYI Gyula: 1égképző szerek hatásill~
chanizmusa, L Útbeton magminták. Bp., Budapesti Maszaki 
Egyetem ~pitőanyagok Tanszéke, 1971. lapsz. ism. 4 mell. 
Sokszo Bibliogr. a kö-;;;et végén. 

BME BÉ 32 

A fagyállóság vizsgálatáP.ak elvi kérdései és vizsgálati módsze
rei. Az /ii7-es átból vett minták légbuborék-sz':?rkezet ének mik-



r08~k:óp08 elsíll2í ése, a:! els ő ha:.al • A 1l18gffiÍnták 

e A magmirrták pórti~sssgerk e--

ietének: vi:iisgálata 

t80 ERD'2LYI Attila -.- ZruOlf"iI Gyula ~ Légképzé 9zerelt hatásme-

chanizmusa c 2~ Vegyszerek laboratórium:l lata" Epe ~ 

Buda pesti Mffs~aki Egyetem ip{ tőanyagok Tan s3éke f 19710 
lapazo isma Soksze Bibliogro a köJGe't végén., 

BME 32 

Légpórusképző szerek minős:í.tése: vizsgálat, móds,;er, kö"vetelmé

nyek~ 7izsgált szerek és alapanyagok; hazai kö~Jlmények~ á lég
képző 8:;erek hat ása friS8 és megs2'ilérclult betonban. A vizsgált 

Biberol, Mavefor és Plasstoker légképző s2'erekke1 s:öerzett ere::;-
, " 

menye~c 

19<; PROFIÁZKA Miklós: ~üszaki irányelvek a téli for2aloi1lbizto~ 
sításraG = Az Útügyi Kutató Inté:aet 1970<; évi kutatási 

eredményei. /Sserk. Kovács György./ Bp., KeZDOK , 1971, 

/útügyi Kut,Int. 60.8Z. kiadvány./ po 243-249. 

BltiEKK 808 858 

Az útügyi'Kutató Intézet által kpszitett műszaki irányelvek is

mertet~e. A síkosság elleni védekezés c. fejesetben a salak

kal és durva homokkal végzett ér~esitésen kívül megemlíti a sé 

síkosság elleni alkalmazását iS 1 mint minden esetben hatásos 

módszert" l·~ b~tonbllrk:olatokat a sózás ;Cárositó hatása ellen 

légpórusképző anyagokkal~ illo lenolajkencés bevonattal igye

kezne!\: v..:?denio A gépjármüvek alv9.2rainak kO:::TÓZió elleni véde~~~-

mére számos -v-egy i anyag létezik" 

20.: S-ZABÓ Tamásnt?~ l" szé.rnú részjeler:.t?s i:enola,jk'eTIcés ':TS::o-

bevonat ~:;:i8érleti mun}cé~ir61~ Köz:,-',:nnüköite~: ?odor ';"'8.'3:"2-

lóné'j Jo~o~:)ágy KálmÉ.n~ Bp,,:o útügyi KG-tató ::Lntéz;:t~ 19rC 



ittekintés leD.clsjkencés védő-

SZABÓ Tam~en4: 2 8zám6 jelent~s af 1971~ ~~ben v~gzett 

282 m.unkáró l ve-

le~<l,> Gépirás<:: Bi-ol:Logr~ 29..".30" lev(; 

KÖTUiCI 

le·g fe'ii'tatásáTB alkalmas any2g~ felület 2r-
él'le~;: illérése ~ Az érdess 8 megengedhei.Jetlenül 

3ALÁZS György =- Attila; utbetonkisérleteko> le Bp~ 

~ÖZDOK~ 1970e 168 p~ befűzött táblao SokszQ Bibliogre 

9 c 129 .... 132 e /BLlda'P esti MÜs~ak:i Egyetem. Fpi tómérnöki Kar 

óanya~ok Tanszék Tudományos Közlemények 
BfLTEKK 708 532 

A külföldi /nyugat-eurDpai/ előirqsok, szabályzatok ismerteté

se során rLegállapítja, hogy az HSZK-ban~ Franciaországban~ 

Ausztriában és Nagy-Britanniában mindenütt kötelező 

a légpórusltépző szeGrek használata és 3=6'1~ légpórusta:rtalmu be

ton előállítása" A legs!2ligorúbbak az os;;.±trák és brit előírá

SO!5:::: 
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23* JOBBÁGy ::álmán: Jtfen:2.tartásb2.Yl használt iriari s ék káros 

hatáS8.Z1aK vizsg~~lata 8 tözut;acca és azok körllyezetére" = 
Az Útügyi Kutató Intézet 1969 évi kutat8.si eredményei", 

Bp,,: KÖZD(:Z 197Ce /"útügyi Kut"lnt., 55 sz" ~iad\!é.nya,,/ 

BI~EfJ:C 809 313 

szerint csak a legalább 3~ légpé-

rust tartalm.a~6 be"'Gonok állnak ellen megbizhatóan az olv8sz'tó

sók káros hatásáns~g de csak teljes &iszáradásuk és megkötésük 
utál1eEZ elqtt 2 légpórusos betonokat is;, a betonokat pe-

dig mindenképpen lenolajkencés oevonattal kell védeni az 01-

v8sztósók k:á.ros hatása ellen" Az Ctlv8sztóaót hatása 

v~gak fokozottabb ko~rógiójában és az ~tmeDti növ 

24<; JOBBÁGY Kálm.;in: t1tfenntartásoan ha B x;n8.1 t ipa!'1 sók kárc·s 

hat ásána k 

Af] Útügyi Kutató Int 6zet 19680 ~vi kutatási 

Bp", KÖZJJOK s 1969 .. /"6tügyi ?:utató Int" 54.2210 

]:l ~ 329-339 o 

Az olv8sztós6k károa hatása a oll:Lkolatokra ""~ k:ülfölc.i -'t,2r·8szts 

lstok=r A burkolat~""'ok: k:eletkezéseo A légpórU205 betonbur~c1.2 

ra vonatkozó üSA- és ~rsZK-be1.i tapasztaletok: és 

eredményeio Légp6rus nélküli és friss betonok 7~dc-

me lenolajkencével - USA-beli vi3sgálatok: egyelJ beV'onósze:7'8::: 

as tTSZZ=ben" betonburkolat 

sé~letsoro2u::~~ eia A oé'tonburkolator: 

NSZZ-beli és magy2T 

ármüvek korró~ió és S körr!yesetre 

rel. Az olv8Bztóaók tárolisa ~s C80mÓ80~isa, 6 csom6sodás 
ni "'!édekezés lfülö~-?éle vegysze2"'ek 

Az =utat6 Int~zet 1967 ~~i 



tési eredményei. Bp., KÖZDOK, 1969. /útligyi Kut.Illt. 51. 
sz. kiadványa.1 p. 106=121. 

BMEKK 809 912 
Érdesitő anyagok has~nálata 8~ovjet éG magyaT tapas~talatainak: 
ismertetése. A vegy8~eres s{koeeág elleni védeke~éa külföldi 
tapasztalatai. ! hS82náletos sófsjták és tulajdonságaik ismer
tetése. A s6sz6rási munka elólrésg1tése, gépesi'.é86. A s6 káro
si t ja a pórusk:ép21 ő anyag néll!:tll késdtett betonburkolatokat. 
Ennek elkerülésére készitett NDK-előírás ismertetése: 2 évnél 
fiatalabb betonburko1atokst nem s~abad sóva4 jégte1en1teni,az 
idősebbeket is csak Illeghatáro!!ott öss~etétel(í sóvaL Kősó -6 

CO-ig használható fel olvasztás?s. 
A részletes tanulmány 171 oldalas, lelőhelye: KÖTUKI 4305 és 
4306. 

26. BALÁZS György: Különleges betonok. Bp. Tankönyvkiadó, 
1968, 124 p. /BME wpit6mérnöki Kar Szakmérnöki Tego~at/ 
11{Jémöki Továbbképző Int. kiadványa M 200.1 Soksz. BibL 
p, 119-121. 

BMEKK 707 887 
A beton konziszteuciájának és bedolgozhatóságának jav1tása fe
jezetben ismerteti a légpórusképző hatásmechanizmusát és a 
légpórusos beton tulajdonsngait. Utbetonok fagyál16ságának nö
velésére légpórusképző szert célszerü adagolni. 

27. VARGA József: Cement-és betonvizsgálatok. F. IPórusképző 
anyagok, plasztifikátorok és védőbevonatos beton-utóke
zelés eddigi. eredményeinek össgefogla lása, szükség sze
rinti kiegészi tés ére és alkalmazására javaslat készitése. 
= Az Útügyi Kut.lnt. 51.sz. kiadványa.1 p. 150-154. 

BMEKK 809 912 
Többek között a Mavefor SKN plas3tikátor <?s egyidejüleg' pórus
képző anyag ismertetése, a vele szerzett eredmények és felhasz
nálási javaslat. A különösen jó légpórustal'talmat látlag 1,83%1 
adó 3r:avefor SKN-ból és Kerasolbó'!. készült keverék ismertetése, 
a vele S3ergett eredmények és felhasználási javaslat. 
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28, VARGA J6zsef - SÁGI Andor: Össaefoglaló a megfelelő nagy

ságu hajlitó-2úzós~ilárdságú légp6rusos, s6zásálló útbe

ton előállítása cimü - 1968-69-70. évi - kutatási téma 

1969-ben végsett munkáiDÓl. Bp. Útügyi Kutat6 Intézet, 

1969 e 4- p o Gépi rás ~ 
KÖTUKI 2915-2918 

ÖOGféle javitóanyaggal és légp6:rusos litcementtel készHett lég

pór.:lsos beoGonok friss betonban mért légpórustar'Gslms 2,2 és 

3 tőaött vál t02iott~ 

29. K.áPJ..J:iDI Mihály: Külföldi tudományos kutatások eredményei

nek és elért tapas3talatoknak hazai adaptálás80 = Az út
ügyi Kutató Intézet 1966.évi kutatási ereamenyei. Bp" 

KÖZ DOK , 1967. /Útügyi Kut.Int. 46.sz. kiadványa./ p.153-
164, 

BltlEKK 807 607 

Az I. rész a téli forgalom biztonságára és folyamatoseágára 

szükséges 6.j intézkedések cim~ témával kapcsolatos külföldi 

- aszakiroda lomban ismertetett - és az Intézet saját kis,~rl:,

ti eredményeit ismerteti a sósz6rásos téli útjégtelenitésre 

vonatkozóan. A kisérletek szerint a betonburkolaT.okon sókorró

zió nem volt észlelhető. Az előzetes sózás szükségessége ~s a 

hozzá szükséges meteorológiai adatok ismertetése. 

30. T';;CSY László: .Ii téli Litfenntartás gazdaságosségmak 

vizsgálata. = Az Útügyi Kutató Intézet 19é6.évi kutatási 

eredményei. Bp., KÖZDOK, 1967. /Útügyi ':ut.Int. 46.sz. 
kiadványa./ p. 168-172, 

BME:>CK 807 607 

Asikos jég- és hórétegek c. fej~zetben megállapítja, hOGY e16-

zetes sószórás esetén h6m~ntes utakon a jégréteg képzcdédnei<: 

megakadályozására 20-40 g/m2 olvasztósó kiszórása ~legendcJ. 
Utólar.os sószórás esetén enrlél lényegesen többre van szilks!.::::. 

Xülföldi taoasztalatok szerin"': a fiatalabb korti. betonburkola

tok károsodást szenvednek az olvasztósók hatására. 311enálló-
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nak csak az un. légp6rusos betonok bizonyultak. Javasolja az 
ilyen betonok al~ lmaz8sának elrendelését a betonútépitésben. 
~égi betenburkolatek epoxigyantás oldatokkal vagy lenolajken
cével v~dhetók meg. 

31. BÁN Dezső: Betonburkolatokra vonatkozó vizsgtlatok •. = Az 
Útiigyi Kutat6 Int ézet 1965" évi kutatási eredmény"ei fO Szerk:. 

Kov~cs György. Bp., KÖZDOK. 1966. /Útügyi Kutat6 Intézet 
43. sz. kiadványa./ p. 68-76. 

BMEKK 707 445 
Az dtbeton anyagai c. fejezetben közli, tegy külföldön az 01-
vaszt6s6k káros behatása ellen védelmet nyújtQ légp6rus~épzők 
használatát kötelezően elóirják. A légp6rusok össatérfogata a 
beton térfogat ának 3,5-4,5~-a. Az Öeszefoglalé2ban javasolja a 

lé~pórusképzó adalék alkalmazásának kötelezővé tételét autó
pálya-burkolat ok építéséhez még akkor is, ha 8 légpórusképzót 
átmenetileg import útján kell beszerezni. 

32. KORBONITS Dezső: Külföldi tudományos kutatási eredmények 
és elért tapasztalatok hazai adaptálása. = Az Útügyi Ku
tat6 Intézet 1965.évi kutatási eredményei. Szerk.: Ko
vács György. Bp., KÖZDOK, 1966. /Útügyi Kut.Int. 43.sz. 

kiadványa./ ? 161-162. 
BMEl{[ 707 445 

A külföldi irodalom tanulmányozása c. fejezetben közli, hogy 
az "A" téma "A t éli közúti forgalom biztonságára és folyama
toss&.e:ár:o: vonatkóz6 új intézkedések" keretében a lcözutaknak a 
téli je,gesedés következtében beállott sikosság&~ak tisztán 8Ó

szórással való meeszüntetését és a hazai körűlmények között va-
16 megvalósitásának lehetóségét tanulmányozták. 

33. ROEJ~I~~ Györ~j: Razai cementek és betonadalékanyagok 
'Vizsgilata., = Az t7ttigyi Kutat6 IntéZEt 1964.. évi kut a1;8.-
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si e:t:'edménY6i,. I fÜEe-c" Beton és adalékanyagai~ Bp,.:, 

KGZDOK; 1965 /Útügyi ;{ut o Int. 39. sz. kiadvcinya.1 p. 30-

35, BMEKK 806 893/1 

AI! Intézkedési javaslatok között szerepel a jegesedés 

t~s2Ea történő.sózás káros hatáaainak ~egelózésére légpóyus-

ő anyagok y,elsósorban a Mavefol"' SIf_N plasztifikq-

tor és légpóruskép3ő alkalmazása, 

34. VCDRÖS :rálmán: Betonjavitó anyagok. = Az Útügyi Kutató 

Intézet 1964,évi kutatási eredményei. Lfüzet. Beton ée 

adalékanyagai, Bp., KÖZDOK, 1965. IÚtügyi Kut~Int. 39, 

8iilo kiadványa./ p. 5-6. 
BMEKK 806 893/1 

A kutatás célja annak eldöntése volt, hogy az EAKKI Ijelenleg 

SZBKTI/ által kavicsbetonokhoz kifejlesztett Plasztol plaszti
fikátor és Kerasol légpórllsképzö anyag, vagy az UKI által zu

zottk6 betonokhoz kifejleaztett Mavefor S~~ plasztifikátor és 

lcismért ékben légpórusképző anyag használata célszeI'übb-e a be

tonburkolatok, főképpen zuzottkő betonok készités 6re. A beton
burkolatok fagyállóságát javító légpórusképzók kismérték({ túl

adagolása is nagymértékben rontja a beton szilárdságát. Plasz

tifikátor egyidejü alkalmazása est a hatást csökkenti. A kétfé

le betonjavitó anyag alkalmazása betonútburkolatok építésén 

nehézkes. Ezért célsseruöb a Mavefor SKN alkalmazása, amely ~ég 

véletlenszerü kétszeres tÚladagolásra sem érzékeny. Javaslat a 

"Mffszaki elóirás beton és vasbeton készitéséríl" ME-19-63 és a 

"Betonpálya burkolási munka" ÉKEZ-64 utssi tások mÓdositására, 

ill. kiegészitésére a Mavefor SKN és a többi betonjavitó anyag

nak használatára vonatkozóan. 

35. VÖDRÖS Kálmán: Különleges betonok alkalmazása az út- és 

hidépitpsben. = Az Útü,qyi K'lta"tÓ Intézet 1964.évi kuta

tási eredményei. I.füzet. Beton és adalékanyagai. Bp., 

KÖZDOK, 1965. /Útügyi Kut;Int. 39.sz. kiadvfulya./ p.18-20. 

BMEKK 806 893/1 
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21óir".st ad a beton bedolgozását és abetonburkolat minőségét 

javító adalékanyagok használatára, elsősorban a Mavefor S:CN 

dasztifikátor és légpórusképző alkalmazására. 

36. BfJ., Dezső: A betonútépités új s:aerkezetei, technológiája 

é" gépei. =. IV. al>á.mú tájékoztató. Az Útügyi Ku:1;a~ , 
tó Intézet 1963.évben befejezett kutatásai. :Sp" KÖZ DOK , 

1963. /útügyi Kutató Intézet 34.sz. kisdványa./ p.SI-32, 

BMEKK 706 024h 

A 32. oldal u tol sóelőtti beke zdés ében emli tést tess a '~égpóZ'us

képző alkalmazásának szükségességéről, de nerc :Lndokolj" 

37. B01i"fHSZA Tibor - FERENCZY Géza: Korssar(f útpál;Y8szerke

zetek. Bp.; KÖZDOK, 1964. 265 p. /Útügyí Kut.ID'i;. 33.sz, 

kiadványa,,/ 
BMEKK 706 727 

A 99. oldalon a légpórusképző anyagok jelentőségét említi az 

olvaszt"'sók okozta károsodások megelőaésében beton útpályabur

kclatok esetén. 

38. ?0R1\1ÁGYI Győző: Közutak téli forgalm.ának bistos:!.tás8o Ep 

?elsÓokt. Jegyzetellátó, 1964, III p, Il!iérnölci Toyábbkép

ző Intézet előadássorozatából 4247,/ Soksz. Bibl, p, 110-

lll. BMEKK 706 218 
BMlSr<.K 706 219 

;,lagyarország éghaj lati jellellli3ői. Hóruvé.sor:: elleni védelem, hó

eltakarítás. Jégképződés az utakon és a síkosság megsz~~tetése 

érdesítő anyagokkal, illetve sóval. A só kémiai hatása az út
b l-1rkolatra és a já:rm[{vekre~ A felszóT'ási program; a felszórfis 

m':xi j ai ós eszközei 1> Szóró gépkocsik r8~:odás ának: g~pes í tése (> 

SZD ró a nyag-e lők6sz ítés és -utánpót lás. Je lent őszo 19á1a t, szer-

v~z~si k~rd~sekc 
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39G fJ:fCSY Lás2ilÓ~ A kö~úti hóvédelsffi és a közutak téli for=

galmanstc oi~rrtositásE" Bp~ ~ KöZDOK~ 19610 161 pe /Útö.gyi 

Kutató Inte 18~szú kiadványa 
BMErr 705 581 

vasztósók rends2!sres nasS!1álatá"';; 2 bi2íonyoB között 

tala'tok: szerint 8. káros hatás főként 8 f?iss 

burkolatokon, koncent:ráltabb oldatok iLL 

olYass-i;ós6 has~ná.lata esetén jelentkezik erősebb mértékbez::" 

Az olvasztó -sózásra s lkalmss sófa hatásuk / szük mel1y~ 
nyiségük, gépi 83órásuk ismertetés 6, 

9,rosz nyelven 

mehaniCSeszkia szvojs~tva doro2snlih cementnUh betonc'q 

lAz útbeton s2ierkszete és mechanika~c tulaj donságai cj 
Har'kovl) I~ds:c~ Har~kov8zkogo Univ = 1968" 198 po Bibl" 

po 193-1970 
BMEKK 708 034 

41c: Zimnee szoderzsanie av'I:;omobi1..~nli.h dorog" /Autóutak tÉli. 

fenntart4s8o/ AvtorU: ~=Vo Bjalobzs9szkij, A.KG Djuni~ 

i~dr~ ~lioszk:Ya~ ~tTranszportit5 19667 223 p~ Bibl>;; po 2~2 

BMEKK 707 429 

42. Adminixtures lD concrete, accelerators, air 6ntrainers, 
water rejucers, retarders; pozzolansc /Beten 
gel( $ kÖ~Gésgy·orsí-t6:{~. 

tcent6lr. ~ lass:Ltók 7 puccol2.nok 

Research 30ard~ Specie re~or~ 119 no 

3?G Dok ~ Etr c l~. 19S 



A V?ghasznillatosabb betonjavitó an~Tafok ismertetése. Ezek ha
tásai a betonra: hideg időjárás esetén való alkalmazhatóság, a 
beton korai használatba vétele, az utókezelési idők megrövidi
t 6se, fagyvédelem, a tartósság, sZilárdság, rugalmasság foko
zása, bedolgozhatóság,a vizcementtényező csökkentése, stb. 

43. R3EBS, R.D. - WALKER, R.D.: Highway materials. /útépité
si anyagok./ New York stb. McGraw-Hill, 1971. XVI, 428 p. 
24 cm. Bibliogr. fejezetenként. 

OMKDK C 95853 

44. Snow Removal and Ice Control Techniques at Interchanges. 
/Hóeltakaritási és jégeltávolftási mUszaki módszerek au
tópálya-elÁgazásokban ./By B:yrd, Tallamy and so on. Washing
ton, Highway Research Board, 1971. 62, 32 p. Bibliogr. 
p. 41-:.43. 
;National Cooperative Highway Research Program Report 
127. / KöTUKI B- 3337 

Az útelágazások tervezése, kialakítása. A h6eltakarít6 munka 
szervezése. Gazdasági elemzés. Mütárgytervezési és hóeltakar1-
tómunka-szervezési kézikönyv a függelékben. 

45. CA LLAHA N , J.P. - STESS, C.P. - KESLER, C.E.: Effect of 
stress on freeze-thaw durability of concret e birdge 
decks. lA feszültség hatása beton hidlemezeknek a fagyás
felengedésseI szembeni tart6sságára./ Washington, High
way Research Board, 1970. 70 p. 
;National Cooperative Highway Research Program Report 
101.1 ni BFG Dok.Str. 13 881 

Az USA aut6pályah1djain károk keletkeztek a betonon felsz{ni 

habarcsleválás formájában is. Laborat6riumi kisérletek arra 
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vonatkozóan milyen bat8Esal \Tannak a ká3:-olc a légpórueképzók

vagy~ tar'cós terh::::lés ese"tp!:1 

zása után~ A legfontosabb 

koncentrált terhelés 
'váltak:o-

te:rte12srleic alig van ha-

okozz:a y ami sek keletkesése esetén elb: e:"ülb.e'tet len ~ En-

nek időpont ja a aós~órások gy fUggvénye" 

46 <"< Conorete durabili ty:; oement paste 2ggrega"tes and sea l ..... 

ing compoundsc 9 reports" beto?1? ? adalék.,., 

Board, i970e Research Reccrd r 328ono 

Mli 
B1'8 Dok~stre 16 810 

A tarta lomb ól : SPELLMANIf, De L, - STRATFULL, R. li',: A klorinoc 

PS a básodásoke 

47" CO::NELIITS y :DeF~ ~ Air ent:raj~ned concretes ~ Ei survey of 

ractors .9ffecting air content and a study of ccncrete 

workabili"cyo /Légpórusos beton; a levegótaxtalomra ható 

ténye~ők é.ttekintése és abetonbedolgozhatóság iTi2ísgé12-' 

tac/ Crowthorne~ Road Research Laboratory~ 1970 18 p 

/Road ::tesearch Laboratory R~cport LE. 363 ej 
Mli 
"RwG Dok~str" 13 389 

.A légpóru8képző~;: mennyisége a bedolgozhatósé.gct javítja a 

szilárdságot v:LS2:0nt csökkenti ~ j:.~z irodalmi szemle csak 22::gc1 

nyelvU any8go dolgoz fel .. A saját latok klilönbö~6 Ö83-

8zetRtelU 1 

8 tömö!'ődés mértékét 48 82 üleped ési idót a BS 1881 8ngcl 

szabvány sze~int~ 



~eti hatások b8tonra~ = 5 tanulmányo/ Washingtoni Highway 

Re8@~rch BOS1~; 19700 56 p. 
KÖrtJKI C-ll 967 

V?ster Quality and Biota Literature Re-

view and Recol'E11lended Research •. /Jégolvss3tó sók hatásai 

8 Yi~minóségre és az élőlé~ekreo Sgakirodalmi áttekintés 
és javasolt kuta·táso/ Washing'l;on, Highwaay Research Boarii, 

1970, 70, :2 p, 

National Cooperative High~ay Research ?rog~sm Report 91./ 

Xeroxmáso la to ir kötv e:> KÖTUKI 3 306~s 

50, S ELJ\. RP , R,: Conere·te in highwsy engineering. /Beton as iÍt-

épitésben./ Oxford, Pergamon press. 1970. iJIII, 162 po 

/International 3eries of monog:raphs in üivil enginee:ring 
o"7oLI Bibhogr. as egyes fejesetek végén, 

BMEKK 708 856 

5L Synoptic table cf European concret e road standards and 

pr-actices~ Tableau synoptique des normes et pratiques 
pour les routes européennes en hét on. /Európai betonát

ssabv~nyok és -előirások összefoglaló táblázata./ Compil. 

ty D, Raymond Sharp, Paris, 1969. II lev, /PIARC Tech

oical Committee for Conere"Ge Roáds.1 Német nyelven is. 

BMElCl{ 906 268 

52. WILLING - DENTON, E,K,; Use of salt for winter mainte-

40 

nance of roads in Great Britain. /S6k alkal~azisa Nagy

BrHanniában utak téli fenntarté.sában./ Washingi;o,1, High

way Research Board, 1969. p. 25-32. /Hirghway Research 

Record, 298 no./ iiflli 



A s6 zuzalék nélküli alkalmazása, A készletek t~701ása. Korsze
rü s6sz6r6 gépek, Megelőzésre 38 g/m2 JJaennyiséget sz6rnak, vé
kony letaposott hó- és jégréteg esetén ennek 4-szeresét, eset
leg j.smételten .. 

53, Salt treatment of suow and ice on roads. 2,ed, /A h6 és 
jég kezelése sóval az utakon,/ London, H,M. Stat. Off. 
1968, 2, 7, 2 p. /Ministry of Transport , Road Research 
r;aboratory./ /:ci.oad noh 18./ Adatok a boritólapról. Bib-

BME BÉ 32 
OMKDK V 9367/18 

Sn@w aud ice control. /H6eltakaritás és jégolvasztás,/ 
Washing~on, Highway Research Board, 1968. 63 p. /Highway 
Research Record 227.no./ Mli BFG Dok.Str. 10 909 

TaTtalom: 1. FROMM, M.J.: Áz· 'olvasztósó hatása a karos8zéria
",cél korró:üójára; 2. DIG'".6:INSmr, W.E.: H6- és jégeltávolitás, 
8 kritizáló!!: feletti kritika; 3, HEGMON, R.R. - MEYER, W.E.: 
A szóróanyagok hatásossága a jégpáncéllal /ca~as6jéggel/ s~em
ben; 4. MIN SK , L.D.:A villamos áramot vezető aszfalt a hó- és 
jégeltávolÍtásra. 

55. TORRANS, P.H. - !V EY , D.L.: Review of literature on air
entrained concrete. /A légp6rusos betonra vonatkozó iro
dalom áttekintése./ Texas Transportation Inst., College 
Station, 1968. 17 p. PB-178 356. 

OMKDK MC 316 

56. Environmental Considerations in Use of Deicing Chemicals. 
5 Reports. /Környezetvédelmi megfontolások a jégmentesí
tő vegyszerek alkalma3ásában./ Nashington, Highway Re-
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search Board, 1967, 42, l ?, Research RecorQ 

193 ~ no el' Research Board J~ivision of 3ngineer-

in~ l~aticnal. Research Council National Academy of ~5cien-

ces - Hational Academy of Engineering ?1..-:.blicatione 'L524~/ 

Xerozmáso lato k t:ötve ~ 

57., ?:l.tl.NKLIX ~ R .. ~e ~ -:?i"Dst Scaling on COYlcrete, :J'agy ot-:os-ca 

hámlások betonutakon~/ ~onö.on~ Road Resea,l"'ch =-8b0:r8~GO=73· 

1967c ~8 p~ ad Research LaoorEn;o:r:"j ::teper't T;R 117 'ODO 

roli 
BFG-

.Az 1962/63-88 zo:u tél után egy 1:::0 km-es 

rok szaporodását sszlel"Géic. :,~eg=elelő 

Dek 8-''.7::' 1(> 
::Jo;c"str II 

, 
w,-CS2i2,{';:2::?30n Ei 

utókon azor:D2Y:1 nem találtak kÉ..rokat .. A bevágásokbs::: levő Lr~ak 

jobbaY2 k3.!'Osoanak A fagy és felep.gedés változása 2setéü D2€:r 

~el{t8tts~gi fok fokozza 8 rongá16dásoketo Ea a beton be 

sekoT magasak az sjszakai 'ö6mérsékletek 9 fokozzák 2, 

got~ Az ~)lv8sztósókkal kapcsolatos hirtelen h6mérsékletesések 

2 ronsálód~soknak a fő okai~ A sót már a hőméTsékl~t fagypont 

alá sU.llyedpse előtt kellene alkalmazni~ mert egfáltal a rongá-

16dásokat csökkenteni lehet, a jégk~pz6dést pedig meg lehet 

the prevsntive maintenance of concre-te~ /Lenolaj El oster: 

megelőző ~arbantarté.sáI"a,,/ \1'8shing-ccu] Highwa~y Researcfl 

30ard, 1967. po 61-67. Resesrch Record, 254~no 

BFG Dot str~ II 653 

b betonburk,01atokat főzött lsnolej"ból ;:eészült adagokkal vegy 

Gffiulzi6kkel kezelik ~s olvasst6s6k okoata felJleti bá~lá-

sok slIen" A:; emulziós kezelés, amelyet öZb:cséges 8ZÓI'Ók::?s~U'" 

l.ékkel el lehet két órÉ:val ~l jtása utá:r:. esőálló 

TaT-tós vÉdelem :?rdekében cÉ1.szerü 8 ke~r::;j.88 ~negism.étlése? Ee~ 



zelt útS!ö8f.:-8SZ0k élett art r-::IIt.: a kezeletlenekét felülmúlja" :Wabo

ratóriumi vizsgcilatok szerint a beton hajl{tószilárdss.gt.t a len-

olaj nem befoly~solja~ 

59 PIKE" 3.., J" ~ Determination of air content in hardsneo conc

:rete by gamma-ray trans!llission," /Megk eményenett b etot! le~~ 

vegőtarta lmána k rneghatároz&.sa gamma-sugaras roncso lásffie!1-~ 

-tíes '!issgálatta14j Michigan Dept<:- of State 3:ignways; 

Lensip~, 1967, 31 p, FB-176 313, 

01l1{])l{ /iIC 847 

60. ']'pntati7e Specification for Air-Entraining". l:CégpC:'rus-

képző betonjavltósz?rek.1 1967. 300k of AST,,; Standards, 

Part 10. p. 195-198. 
ÉTK 

A kérdéses leyeg6beyonó adalékkal készitett betont etalonnal 

hasonl:ttják össze" Vízkiválás az etalonbeton vizkiválásának 
21-a, nyomó- és haj11tószilárdság 90i~os lehet; A fagyállóségi 

vizsgálatkor rr:egállap:Ltott relativ élettartam-tényező min, 8C;, 

Ennek meghatároz2sához képletet adnak. A képletben szerepel a 

vizsgált és az etalonbeton élettartam-tényezője, a beton rela

tiv rugalmassági modulusa, valamint a fagyasztási és felenge

dési ciklusok szpma" 

61. Concrete st:Jp damage. lA betonkárok mefszünt":tése./ Litho 

Ius;..!, "Tational Plaxseed Association, 1966. 6 p, /Bul

letin 102.1 
rni 
BFG Dok.Str. 7281 

50;;; főzött lenolajat és 5C'i~ benzint tartalmazó keverék a beton

ra vékony rétegekben felhordva megvédi mind a friss normálbeton, 

mind a légpórusos betont a fagy és olvasztó sók ellen. A keverék 

mintegy 3 mm-re hatol be a betonfelületbe és hosszabb ideig vé

delmet ny:1jt háml2.sok ellen. Az anyagköltségek: 3 cent/négyzet-
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yard. 20° feletti hőmérsékleten néhány óra alatt megszárad a 

bevonat. 

62. HOGBIN, L.E.: Loss of salt due to rainfall ou !3toekpilea 
used for wint-er road msintenance. /A téli ú-tfenntsl"tás

ban használt sóban keletke~ó_veazteségek a táro16helye

ken esőzés következtében./ London, Road Rese8~ch Labora

tory, 1966. 4 p. /Road Research Laboratory Report 30,no./ 

MU 
BFG 

Dok. st:;:, 8354 

63. Maintensnce practicea. /Útfenntartási el~srások,/ Washing
ton, Highway Research Board, 1965. 98 p. /H~~ghway Research 

Record, 94.no./ 
MU 
BFG 

L.D. Minsk cikke talál::-Jató a kiadványban a hó és jég tulajdon

ságairól az dtfenntartásban. 

6.8,. SYNDER, M.J.: Protective coatings to prevent deteriora

tion of concrete by de-icing chemicals. /Védőbevonatok a 

beton jégolvasztó vegysserek okozta romlásainak megaka

dályozására. / Washington, Highway Research Board, 1965" 

21 p, ~rational Cooperative Highway Research Program, 

Report 16.1 
fiíli 
BFG Dok, str, 6745 

Légpóruso:ckal sem lehet nunu1g eredményt elérni; HO féle bevo-, 

natot /lenolaj, emulziók, mügyanta, gtulli, kátrány, aszfal t, vi

asz, és más szervetlen anyagok/ vizsgáltak meg hatásosságukra 

yonatlcozóan. A lenolaj a legjobb anyagok közé tartozik. 

65~ DYKINS~ ?A" - BLANDLN, F~7~~: Field and laboratory St'-l"~ 

dies of salt darnaged concrete s"tructu:ces. /F.p1téshelyi 



és laborat6riwai vi~sgálatok só által káros{tott beton
s~erke~eteken./ = Research on aggregate, cement, conc
rate and epori-banding, 10 reports. i'l'asb.ington, Highl'laJ' 
Research Board, 1964. 138 p. /Highway. Research Record, 
62 no.1 p. 7=12, 

Mli 
MFG 

67 h1dból vett 2500 magminta 1962. évi vi~sgálati eredménJ'ei 
szerint az eredetileg friss betonban 62 OOO mérés átlagában 
mért 4,3% levegőtartalom a megkötött betonban átlagban csak 
3,7% levegőtarhlomra csökkGl'lt, valós:'lÍnü1eg felületi rázógép 
Ilapvibrátorl hasmálata miatt. A hibás, lepattogzott felületü 
betonok levegőtartalma 1,8% volt, a nem károsodottaké 2,6%, 
bár ezt az értéket sem tartják a tartós olvasztósó-állóság ér
dekében megfelelőnek. A fiatal légpórllsos beton lenolajos utó
ke:oelE'ssel sóállóvá tehető. 4-7% l.evegőtarta1mu friss beton 1e
vegótarta1mának rends5íeres és gyakori ellenőrző vi:i.isgálata 6:1liik·· 

séges, 

66. JARGENSllJ, R,; Non-chemical methods of snow and ice cont
rol on highway structures. fUtel!: hó- és jégmentesitésének 
nem kémiai módszerei.1 Washington, Highway Reses:::,ch 
Board, 1964. 74 p. INational Cooperative Highway Research 
Program, Report 4.1 Bibliogr. 

MU D Ir st 6P ';;:P BFG oa..·r. '-'U~. 

Jelentés beépitett fütócsGlTekI"ől, -kábelekről, -elst!lekről, illf·

ravörcs fütésről, a berendezések és jelzőkészülékek beépítfsé

ről, mozgatható berendezése~::ről, költségekről és a vegyi eljá··· 
r2.sokkal Yelé költségösszehasonl{tások:ról és egyen kutatáei 
felada-'ijokról" 

67 ce Scale-resis"'Gant concret:e pa'Vecents: /Nem hámló betonbu:,'-'" 

kOlatck,,/ Chicago 1 Portland 8ement ~A.ssociation7 1..964-

- p~ /Concrete Info:rmatior: :tI:B 31 



Légpórusos ~be.JGonban fl 11e19G hidraul:tkus nyomás, jégolvasztó ol

datok all{alma~á8a~ese--;én külön:*;sen nagy1ves:zélye elkerülhetőe 

Nagy jelentőség~ a ok és elo8z1ása= A helyes 

102;: -yalamint 
a lsg~:i8ebb C6Illent- és a legnagyobb 

hőmérsékletnek megfele~ó 8~üks~ges köté-
szerek a 1-

kalill8.zása előtt sjánLatos a bei;on egys~eri kiszá:radás8 8. leve·= 

gőn e Ha az ol V5sztószereket él kötés 30 napos id e je előtt ke Ile= 
DG slkalrn.azni; aj 611 lato s ft beton k:elEclése lenolajjal vagy ssm-

lsges s"todclar-d oldószeres petróleumolaj jalo 1 liter lenolaj a2 

elsC; ke;;eléskor 8;5-11 m2 ;; a második kezeléskor 15 ro? kezelésé-

re elegendoa Közben a forgalmat el kell te?elni ci sikosság mi-
att l liter petr61eumolaj kb~ 4 e lég~ 

oc:; BeJGonvergiitung TIach neuer lfOl""ül: /Betonjavitás új szabván:] 
8zer~~nt D2f!:teln j Be~tonlabor d~ Dei"tiermsnn Chemie~ 19730 

roli Dok. str o 18 929 :BFG 

?őleg éshe1yi használatra készült zsebkönyv az ~j DIN 1045 

:c'endelkezéseinek rövid ismertetése után a be·~on jav::L tóslilerek

"'::e:" történő javitásának lehetőségeit ismerteti. A javi"i;óanya

gok minőségellen őrzése és has:mála"t;uk enged. élyezé se, Betonfo

lyós1tó, l ég pórus képző, "/; ömöri t ő, köt éslass itó, köt ésgyors{ tó 

és fagyvédő jav{tóal1Yagok adagolásmódjának és betontechnológiai 

hatékonyaágának ismertetése o Egyéb betontechnológiai kérdések. 

69, LEHFELD, K.H. - roATZ, P. = WOHlliT, K.: strassenwinter

diens"/;, Organisation, Technologie, Effektivitat. ;Téli 

úi;szolgálat, szervezés, technológia; hatékonyság.; Berlin, 

Transpres8, 1973. 199 p. Bibliogr. p. 198=199. 
3MEKK 709 516 

70. Merkblatt fUr den WinteT~ienst in Stadten und Ge~einden. 
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8, virosi ég településekerr bslt.ili téli 

tra~/ KBln, 30rschungsgesellechaft fUr das 

StrasssnWe3eYl) 1973", 30 pe 

BFG 
A~ 1966-08 kiad8.B 

kezése ; települések éli 

hóel táyo lit 2.8 
, , 

El csuszo 
tasa és a csúsz6jégves3 elzéSe<> ~:örnyezetvéclslE'd. kéTdé8ek~ 

jogi alapok, 

71~ 

und aogesehloBsener FOl'sch::r.:ngsarbeiter: 

ée lezárt kutatás~~ ~Ull:1:tk,;/ K,őln J Fo:;:·scnuYlgBge8ell.~Y-

Beheft tUr des Strassen7esen, 19728 210 9 

es kut at ások .~ al álha"t ók '" .t:'~ 

zett kutatások Svájcban, az -vaL 

tak~ j_ll~ folynak~ li hivatkozott jelentések egy 

1/ p" 117, 0903 10; 

Luftgehalt i~l steifem Stz'sssenhetODe 

[utE;:';:; óh 

Zá:réjeler.:tés: 1967~. ,juD 

vona~koz6 : J8LSD 

1103 
~n 3Gtondsc~e~ ml 



latok impregnálá3a 
osökkentéeé re./ 
Ku'tl5i;óhely: L. S cb.sd.'lll 'ls , S'Í1t1ttga:<'t 

f;1egb1:mó: Btllld6S007.1ir::f1::g:;; j?t!r Verket!ll>, B@ml 

J ~l err', éeek~ 1963 (' okt <ll 30 o 1964 \) tipr o 20 1964~oaugollo 

3/ p. 142. folyós§ám: 1103 127 lA! 
Vermeideu ,on Tausalzschaden auf BetonatrasBsn. /01va8~tó
:a6károk elke!'Üléae betonut#lko!1c/ 
Kutat6hely: Forschungsinatitut des Vereins der Österxeichi~ 

Behen Zementfabrikanten 
á kutatás kezdete: 1964. 
A lrü.tatás 1e:líárva: 1970. ápr. 
Vonatkozó közlemény: Jele!'. bibliográ:fia 379. és 386. tétele. 

p. 142. fOkYÓSZám: 1103 128 
Untersuchungen uner den Schut~ junger Betoedoeken gegen Tau
aalgeinwirkungen. IVizsgálatok fiatal betQnburkolatok 01-
vas~tóaók hatása elleni védelmére Tonatkos6an./ 
Kutatóhely: otto-Graf-Institut 9 Techn1eche Hochschuls, 

sttrttgart 
Á kutatás kezdete: 1964. jun. 
Jelentés: 1965. ssept.23. 

5/ p. 142. folyószám: 1103 130 
Beechichten und Impragnieren von Betonfahrbahnen. /Beton 
útpályaburkolatok bevonása és impregnálása./ 
Kutatóhely: otto-Graf-Institut, Universitat ITB/, stutt

gart 
A kutatás kezdete: 1966. dec. 
Jelentés: 1968. dec.17. 

6/ p. 142. folyószám: 1103 129 
Leinölimpragnierungen auf der Versuchsstrecke Göllheim/ 
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Pfals. /Lenolaj-impregnálások a göllheim-pfalsi kisérleti 

nakasllon./ 
Kutat6hely: Otto-Graf-Institut, !eohnisohe Hochschule, 

Stuttgart 
A kutatás .kesdete: 1966. ssapi. 

7/ p. 142. foly6esám: 1103 1;1 
Auswertung der Literetur Uber das Imp~nieren VOD Beton
etraseen, Flugplatsen und BrUckenbelagen. /11. betonutak, re
pUlőterek és h1dburkolatok impregnáláeára vonatkos6 iroda
lom értékelése./ 
Katat6hely: Institut für strassenwesen, Technieohe Hoch

echule, Áachen 
A kutatás kesdete: 1964. febr. 
A kutatáe lezárva: 1968. nov. 

8/ p. 143. foly6amám: 1103 135 /CH/ 
Oberflichenschaden an Betonfahrbahnen. /Felületi károsodá
sok beton ütpályákon./ 
Kutat6hely: Betonatraesen AG., Wildegg 
A kutatás kesdete: 1965. 

9/ p. 143. foly6slIám: 1103 137 
Praktieohe Vereuche Eit den neueaten Flickmörteln und Imp
ragnierungamitteln auf Kunstharsbaeie an Betonstraeaen. /11. 
legujabb foltos6habaroeokkal és mUgyanta alapá impregná16-
eserekkel betonutakon végsett üllemi kisérletek./ 
Kutat6hely: Min.-Rat a.D. Klose, Kiel 
Megbill6: Forschungegeeellechaft für dae straeeenweeen,Köln 
A kutetáe kezdete: 1967. okt. 
Jelentée: 1971. máj. 

10/ p. 167. foly6eaám: 1604 101 /CE/ 
SChadenswirkungen von st~euealsen auf verechiedene Belage 
und auf Fahrseuge. /Ssórtsók káros hatásai különféle útbur
kolatokra ée jármüvekre./ 
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Kutatóhe ly: Eidgenö ssische Materialpl'üfansta l t" 

Diibendoi'f 
A kutatás kezdete: 1961 ny?\ra 
Vonatkozó kő zlem.ény: Jelen bib 1iogr8.fia 

11/ pc 168, folyós3ám: 1604 104 /CH/ 
Erleich.JGerung des 'f1·interdienste.s ·a.uf stras~;en~ /.:~. t 

ti"tszolgá.lat megkönnyi-t ·ése·~:/~ 

Ktl.tatóhe1y: Dr, Zulauf,Kantonales "J'iefbauamt,Chur 

Megbizó: Eidgenössisches Department des Innerr, '". Bern 

A kutatás kezdete: 1963. 
\Tonatlcozó közlemény: Jelen bibliográfia 368. -~étele. 

12/ p, 168, folyószám: 1604 105 

13/ 

'Te1'tei le und NachoGei le der Winterdienst ein1'j_ 

téli titszolgálatot kisllolgá1.ó berendez~sek 
hátrányai 
Kutatóhely: Landesbaudirektor a.D, W, Böhme', Dlf;á·e'ldorf 

Megbizó: Bundesminister für Verkehrl Bonn 
A lmtat ás ke;;dete: 1963. 

Záróje1entés: 1966. s1!ept. 

i-é.sál1elyJ: 

Kat at óhe iy~r Geb logiS ches 

/Sch_.''leideÍ'; 

A katatás ke3dete: 1968, 

14/ p. 163. folyószám: 1604 109 

A kutat~s lez~y.ya~ 1968~ 
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Jelent~s: 1967. dec.22.; 1967. dec.20. 

151 p. 169. folyósEÁm: 1604 llO 
Anwendbarkeit von tecbnischem Harnstoff aur Glattebekamp
t1Ylg auf Brücken. Ill. technikai karbamid all;:slmaz8.sá!1sk le
h"rí;őségei El jég okozta sikosság elleni küzdelemben hidakon.1 
Kutatóhely: Bundessnstslt für Strsssenwesen, ."'.ussenstelle 

In:ae II 

A kutatás kezdete: 1969. 

16/ p. 169. folyószám: 1604 III 
Untersuchung der Wirkung emes Auftausall!es mit Korrosions
inhibitor auf die Fahrbahngriffigkeit und des Einflusses 
der Konzentraticn der Sall!öle und des Inhibitoranteile auf 
die Korrosionsminderung. IKorrózió ellen védő inhibitoros 
olvssztósó útpálya~:rdességre gyakorolt hatásának és a só
olajok és inhibitor-alkotórészek korróziócsökkent6 hatásá
nak vizsgálata./ 
Kutatóhely: BQ~desanstalt fül' Strassenwesen, Aussenstelle 

Inzell 
II kutatás lezárva: 1971-
Jelent~sek: 1967.jul.20. /G 13/; 1968. nov. 30. /G 16/; 

1969. febr.H. /G 13-1/; 1970.ápr. IG 17/. 

17/ p. 169. folyószám: 1604 112 
~ntersuchung der Eis- und Schneebeseitigung auf grossen 
Brücken durch Iscpropy1a1cohol. /Nagy hidak izopropilalko
holos hó- és jégmentesitésének vÍl!sgálata./ 
Kutatóhely: Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsminis

~Gerium des Innern , München /Bauhof für den 
Winterdienst, Inze11/ 

A kutatás kezdete: 1967, jul. 
fl. kutatás lelJiárva: 1967. aug. 
Zárójelentéa: 1967. III.4. /G 14/ 
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18/ p. 169. folyóasám: 1604 113 

Untersuchungen des Auftauvermögens von streustoffen im Win
terdienat • /A téli 6ts20 19á1atban használt szórt anyagok 
olvasztóképességének vizsgálata./ 
Kutatóhely: Bundesanstalt für straaaenwesen, Aussenstelle 

Insel1-
11 kutatás kesdete: 1967. okt. 

19/ p. 169. folyószám: 1604 115 
Auswertung der Winterdienstkosten des Autobahnamtes Köln. 
/A kölni autópálya-hivatal téli dtszolgálati költségeinek 
értékelése./ 
Kutatóhely: Bundeaauetalt für strassenwesen, Aueeenatelle 

Insell. 
A kutatás lezárva: 1970. dec. 

72. Techn1eche Vorschriften und Richtlinien für den Bau von 
Fahrbahndecken aus Beton. ;MUszaki előírások és irányel
vek beton útpályaburkolatok építésére./ Köln, 1972. 47 p, 
/Der Bundesminist'2r fliI' Verkehr, Abteilung Strasssnbau./ 

BMEK:<\: 709 585 
KÖTUKI C. 12 555 

73. MANNS, W,: Bemerkungen sum Abstandsfaktor als Kennwert 
fül' den Frostwiderstand von BetODe /A távolsági tényszo 
mint a beton fagyállóságának mutatószáma./ = Betontech
nische Berichte 1970. Hrsg, v, K, Walz, Düsseldorf, 19710 

Beton-Verlag, p. 89-94. 
BA.'E BÉ 32 

li betonba vitt légpórusok hai;~90sságának értékelésére a teljes 
légpórustartalmat ,a 0,3 mm-nél kisebb átmérojtl légpórusok meny
nyiségét és a távolsági tényezőt használják, A tévolsági ténye

~Ő szárnitásé.ra Powers által ajánlott ·Két eljárás érvényességi 

területének grafikus be:nUt2té.sae 

52 



74. Betonfahrbahnen. Technische Vorschriften und Richtlinien 
für Bau und Unterhaltung von Betonstraesen und Flugplat
zen mit Einführungserlassen des Bundesministers fül' Ver
kehr, Abteilung Strassenbau. /Beton útpályaburkolatok. 
MGszaki elő~rások és irányelvek betonutak és repülőterek 
építésére és fenntartására./ Bielefeld, E. Schmidt Ver
lag, 1969. 297 p. Sonderdl:"J.ck aus "Straasenbau von A-Z". 

BNEKK 708 508 

A betonutak épitéeével és fenntartásával kapcsolatos NSZK-beli 
e16irásokat tartalmazza. Igy pl. a .légpórusképm6 betonjavit6 
anyagok: alkalmazására, a beton ~tfelület utók:eselésére alkal
mas folyadékokre és a beton útfelületek impregnálására vonatko
!lÓ előírásokat. 

75. Merkblatt fűr Maasnamnen gegen Winterglatte au:f Strass en • 
/Irányelv utak: t éli caúszóssága elleni intézkedésekre./ 
Köln, Forschungsgese11schaft für das Strassenwesen, 1969. 
20 p. 

MU 
BFG 

76. BICZÓK Imre: Betonkorrosion, Betonschutz. /Betonkorrózió 
- betonvéde1em./ a Aufl, Übers. v. M. Blasovszky. 'Nies
baden - Berlin, Bauverl, 1968. 659 p. Bibliogr. p. 585-
607. 

BMEKK 807 624 

77~ Merkblatt fU= die Unterhaltung und I~st2ndsetzung ven 

Betonfahrb ab.nen~ /M(is 2aki elóiTás b f;.~t on útpályaburko la~~ 

tok karbantartására és javJ. tására .í KöTn, ::;-oTschungsge

sellschaft fli~ das Strassenwe8eD~ 1968~ 28 pc 

KÖTTYKI 
BFG Dok~Strc II 508 



780 Merkbuch fLir den strassenbauo 150Jgo 19690 IÚtépÚési ké

:ükönyvo 1:). évf. 1969 ol Bearb o Vo IIelml.lt Sachse o Köln -

Braunsfeld, ~mller, 1968, rv, 474 p, 19 to 
BME B<f 3 

79<; PAILLEX; !3~~ "Beton und Betonz!J.satzeo /Beton és beto!:ja

viJGóko/ FIrsg, Sika Internationa 1, Zürich, Winkler, 19680 

48 po ISika-Technik./ 
BMEK ... T{ 90S 100 

80, iEINSDORF, S,; Betcntaschenbuch Bdo 40 Spezialbetone o 

!Betcnzse'okönY'l, 4,köt, Különleges betonok,; Berlin, 

Verl, Bauwesen, 1968. 303 p. 
BMEKK 604 317 

Többek között: ÚtépítéSi beton, Kialakítás és minőségi követel

mények, Fpítőanyagoko A beton össl!etételeo Betonburkolatok elő

állítása, A burkolat utókezelése, 

810 ALBRE~tiT, ~o - HARTMk~, E, - WISOTZ~~, T,; ForschuDgs

berichte "Erfahrungen mi t Flickmörteln für Betonfahrbah
nen n und MUntersuchungen über den Luftgehalt von Stras

senbeton" ol"Tapasztalatok beton útpályabu:rk:olatok folto
::;ónabarcsaival" és "Útbeton levegőtartalmára vonatkozó 

vi:osgálatok" c, kutatási jelentések, Bonn, Bundesminis

ter für Ve:r;kehr, Abt. strassenbau, 1967. /strassenbau 

Q~d strassenverkehrstechniko 650Hol 
KÖTUlU B 29 61 

82. Chemische Zusatzmittel tür Mörtel und Beton. IKémiai ja

vitóanyagok habarcshoz és betonhozol Von Edgar Dehler, 

Helga Haase, etco - Berlin, Deutsche Bauinformation, 

1967 o 52 p, /Deutsche Baualcademie, Schriftenreihen der 
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Bauforschungo Reine S·ta.hlb'2tol'lo 4-,E,1 IJeutsche Bauen

zyklop~diea/ Bibliogl. egyes fejezetek végén, 
míEKK 904 600 

83~ Richtlinien ~ür die Prüfung? Zulass2ng und Lieferur~ von 
luftp~ren-oiidenden Eetonzusatzmitteln fUr- "Babr"oahndecken 

/PJJP 67/., /Irán:y-elvek útpályaburkolatokhoz h:észülő légpó

l"'usképző betonjavító anyagok vizsgála·tá!'8 s engedélyezésé

re é-s szállítására - RLP 670/ Nien J F'orschun..gsgesell

seheft fUr dae Strassenwesen jsterreichs~ 19670 46, 8 p 

Mli 
BFG Dok"StTe 9745 

84., GOERTER 9 B" - KÜIiN ~ :':0; S.!:;:rassenbauforschung 1965/19& 

Bericht übe? die TEttigkeit der Arbeitsgruppen Ut: ATbeit~~>--

susschusse der Forschungsgesellschsft iliI' das Stra8sen ... ~ 

wesen ee V c für die Zeit voG. 17" Sept 1964~ bis 9 Oi:-t 

1966" /útépitési kutatás 1965/1966" ~Telenté8 a nyugat:n8~

met dtügyi lz:utat6társaság munkacsoportja inak: müködésÉ"ről 

Fo:rschungsgesellsc11aft fűr dés Str88senwesen e .. ~ 1966 

300 p~ 

A 1730 oldalon megállapitja, hogy az o178szt6s6-ál16ság prob
lémáját megoldottnak: lehet tekinteni;) Az új nyugatnémet bet:on~ 

útépitési irányelvek szerint a légpórustart21'Jrl legale.bb 375~: 

I.~ régi D.tb et onok véde lme 
gazdaságos és az út érdességét nem osökkeu':;ő eljárás!' :rc7áb'ti 

kisérletek folyna~~e A 199 oldalon hir"t Ed Ei 

kalmaz2.sáról szó16 irányelv asaro t e 



salz~. /B~ton útpályaburkolatok légpórusjellemzői - 01-
vasztósók okozta hámlásokra gyakorolt hatás./ = Betont~ch
nische Berichte 1966. Hrsg. v. K. '.'lalz. Düsseldorf, Be
ton-Verlag, 1967. p. 75-87. 

BMEKK BF 32 

A beton légpórusjellemzői a teljes légpórustartalom /1t/, a 
0,3 mm-nél kisebb légpórusok mennyisége /L300 I és a pórus@k 
távolsági tényezője /Tt/. 49 fárt megmintát vizsgáltak, amelyek 
az olvasztósó által többé-kevésbé rongálMtak, továbbá többslilö
rös, laboratóriumi fagyas:;tás felengedésnek kitett kisérleti 
lemezeket, mikroszkópos kimérp.ssel. Ha Lt = 3,5%, 1300 = 1,5% 
és Tt = 0,2 mm, nem hámlott le az útburkolat. Ezt az értéket 
akkor lehet elérni, ha a beton beépitésekor a nyomáskiegyen
l{tési eljárással a friss betonban mért teljes levegőtartalom 
legalább 3,5'~ és a légpórusképző szer túlnyomó többségben kis 
pórusokat állit elő. 

86. Merkblatt für den Winterdienst in Stiidten. Fassung von 
Juli 1966. /ltüszaki előírás a városi t éli útszolgálatra. 
1966 júliusi kiadás./ Köln, Forschungsgeselschaft fUr 
das Strassenwesen e.V. Arbeitsausschuss "Winterdienst", 
Unterausschuss Winterdienst in Stádten, 1966. 19 p. 

KÖTtr.tG UKI 5679 

87. Sonderaufgaben im Strassenbau. /Különleges feladatok az 
útépitésben./ Köln - Deutz, Strabag Bau AG, 1966. p.455-
637. /Strabag-Schriftenreihe. 7. F.4./ Angol és francia 
kiv. Bibliogr. p. 636-637. 

BME Bf 26 

88. Erfahrungen mi t Kunstst.offen im Ingenieurbau. /Tapas3ta
latok müanyagokkal a mérnöki épitésben./ Düsseldorf, 
VDI-Verlag, 1966. 83 p. VDI-Berichte, l03.No. 

OMiG)K E 3558 
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Többek között R, PETRI tsnul:n&'1ya: mLía"lyagok slkal;nazás6r61 a 

oeton02n 8Z olvasztósók káros hatásai ellen. 

89, i7AUBKE, N.V.: Transportphanomene in Betonporen. Diss. 
ISzá11i tás i jelenségek betonpórusokban .j Braunschweig, 
ny.c. 1966. VII. 77 p. Soksz. Bibliogr. p. 71-72. 

BMEKK 904 817 

" 90. ALBRECHT, "'J. - SCHltFELER, H.: Versuche mit Ausfallkör-
nungen. - WESCHE, K.: Der Einfluss der Zementsteinporen 
auf die Widerstandsfahigkei t von Beton im Seewasser, 
lA csmentlcőpórusok hatása a beton tS!lger-d.zben való e11en
állóképességére./ Berlin, Ernst, 1965, 79 p. ;Deutscher 
Aussc~uss für stahlbeton 16S.H.I Bibliogr. a cikkek végén. 

B:fIE BÉ 32 

9l" WALZ, Ko - HEIl.iS-DERFERT, H.: Schutz von jungen strassen
beton geg en Tausalzeinwirkung. lA fiatal útbeton védelme 
az olvasztósó hatása ellen./ = Betontechnische Berichte 
1965. Ersg. v. K.'llalz, Düsseldorf, Beton-VerI. 1966. 

p. 73-97. 
Bl1"""ElíK F 71 48 

3,5% légpórustartalmu, + 5 CO-on megkötött betonlemezeket vizs
gáltak 90 fagyásnak és olvasst6s6a felengedésnek kitéve. A be
vonatlan és kezeletlen betonfelületeken l mm-es hámlás volt 
észlelhető a felületi finom habarcsrétegből. A kereskedelmi 
forgalomban kapható utókezelő filmmel ellátott és az antracén
olajjal, ill. ssilikonoldatokkal impregnált vagy szilikon-ada
lékkal készült beton hasonlóképpen viselkedett. Csak a len
olajjal vagy epoxigyanta-olqatta l ellátott beton maradt ép. A 
nem légpórusos beton l cm mélyen hámlott le. 

" 92. WALZ, K. - SCHAFER, A.: Untersuchungen über den Frost-
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Tausalz-'Yiderstand von Gehwegplatten aus Beton. /Beton 

gyalogjáró1e~ezek iagy- és hóolvasztósó-állóságának vizs

gálata./ = Betontpchnische Berichte 1965. 2rsg, v, K, 
','1 a lz , Düsseldori, Beton-VerL 1966. p. 161-184. 

Bk"'EKK F 7748 

Labor-atóriumi vizsgtilatokat végeztek~ amelyek sZ2!:'int Us "lZ=> 

cementtényezó f 450 kg/ill) cemsnttartalorn$ tis finomhomok~ és kc
liszttarlalmú adalékanyag esetén olvasztósóálló a betone GÖr:2.

'oölyü légpórusok a betonDan növelik az olvasztósóállóságot, 

='Ieh~z azonban eléggé nagy légpórustartalmat ,21érni 

/Nagy iagy- és hóolvasztóállóságú beton./ = Betontec!:L'1,i-

sche Berichte 1965 ~ Hrsg~ Ve Ko 7ialz i Düsseld.:)rf ~ :Betoll~"" 

Veri. 1966. p. 185-216. 
BMEi0\ F 17 48 

A nagy olvasztósóállóságu estonnak vizet á:1; nem eresztő cement

kőnek h:ell lennie és a finomhabarcs-ta:rtalol!1ffial arányosan fi-o 

nom légpórusokat kell tartalmaznia. Csökkenteni kell benne a 

finomszemcse-tartalmat, A késő ősszel igy k4szült beton eeG 

ká.rosodik, ba kellő szilárdságot már elért és fölös 

mát már elvesztette az első olvasztósó-igénybevételig. len--
olajkencés vagy epoxigyanta-oldat os impregnálással a fiatal be~ 

ton olvasztósó-állósága még növelhető. 

94 e Internationale Vorschrif~(;8n und S.tGandar-ds des Bauwesens~ 
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Empfehlungen der Standigen ~omission fUr Transport des 

RG1,V p "Tschnische Bedingi..:.ngen fü:: die Projektierüng inté:c·, 

nationa ler Autostraee:en c Technis ehe Bedingungen fU.J: die 

Unterhal tung internatiollsler AutostrasSBll 3 /Nemzetko:di 
élJítésüg~lj_ S"lőirások és s o A KGST Szállít 

Állalldó ajánlásai:: Dtépitési és útfenrr;;2!~""" 

t~8i mliszaki felt~telek~/ Berlin Verlo f Bauwesen 1965 
9 l€v~ IDeu-Gscue BaG.akademie 



95. Merkb latt flir einhei tliche Bes ei chnungen und Begriffsbe
stimmungen im Winterdienst, IIrányelv a téli útszolgálat 
egységes foga1ommeghatárosásaira.1 Wien, Forschungsgesell
seheit fül' das Strassenwesen im österreiehischen Ingenieu
ren- und Architekten-Verein 1965, 136,szám/ 40 p. 

MU 
BFG Dok.Str. 6443 

96. Merkbuch fiir den Strassenbau, 12.Jg. 1966, /Útépltési icé
zikönyv, 12,évf, 1966.1 Bearb. v, Helmut Sachse, Köln -
Braunsfeld, Müller, 1965, XV, 532 p, 4 t. 

Bk"E BF 26 

97. Vorla.ufiges Merkblatt fül' die Anwendung von Auftausalzen 
im Strassenwinterdienst, IIdeiglenes irányelv olvasztósók 
alkalmazására a té 11 útsz olgálatban ,I:! ien, i!'orschungsge
sellsehaft fül' das strassenwesen im Österreichsichen In
genieuren- und Architekten-Verein, 1965. 27 p. 135.szám/ 

MU 
BFG Dok.Str. 6323 

98. WALZ, K,; Zusat3e für Beton. Gekürzte Bearbeitung eines 
Berichtes ~es ACI Commitee 212. IBetonjavftó szerek. Az 
ACI 212. bizottságs jelentés~nek rövidített átdolgozása.1 
= Betontechnische Berieh"te 1964, Hrsg. ·v. K. Walz, Düs
seldorf, Beton-Verl. 1965. p. 97-125. 

BMEKK F 7748 
Többek között a légpórusképzők hatásainak és alkalmazásának 
ismertetése. 

99. REIMER, B.: Betonstrassenbau, Tausalzsehaden. /Útépítés, 
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olV'1sztósó olcpzta i::árok.1 na:nburg, Gütegemeinschaft Bet

tonstr~ssen Nord B.V., 1964. 4,6 p. 
MU 
BFG Dok.Str. 4105 

F'agy- és olvasztósók:lrok a következő összetételtr betonna l ke
rülhetók el: fagyálló adalékanyag használata, 25%-nál kevesebb 
l mm-nél kisebb átmér6ja adalék és 2%-nál kevesebb 0,2 ~-nél 

kisebb átmérőjU adalék, 0,45-nél kisebb vizcementtényez6, 4,0-
4,51 légpórustartalom, gondos bedolgozás, optimális tömörités, 

vPdőfilmréteg felhordása késő ősszel. 

11 

100. SCHAFFBR, A.: Frostwiderstand und POTengefüge des Betons. 

Beziehungen and Prüfverfahren. lA beton fagyállósága és 

pórusszerkezete • Összefüggések 

Berlin, Ernst, 1964. 72, 7 p. 
Stahlbeton 167. H.I 

11 

és vizsgálati eljárások./ 

IDeutscher Ausschuss fLir 

BMF BÉ 32 

101. SCHAFER, A.: ]<'rostwidsrstand und Porengefüge des Betons. 

Beziehungen und Prüfverfahren. lA beton fagyállóságe és 

pórusszerkeze~e. Csszefilggések és vizsgálati eljárások.1 
Diss. Clausthal, Fakultat Bergbau und Hüttenwesen der 
Technischen gochschule Clausthal, 1964. 58 o. Bibliogr, 

Mti 
BFG Dok.str, 5264 

A légpórusok megv{dik a betont a es ol~!asztcsókáI'ok e 1 .... -. 

len~ ;<:nnek során a meg:Zagyó kapill2ris pórusv{z részére puffer

terei;:et alkotnak,. A rész--légpó::..---uet2!'talom és Ei kapillá,ris 

rusts:rta lom h1nyadosa~ mint pórusviszony , mu"tatószámot ad ~ 

rttbeton eset€n is 

.:'?llemző 6 ..... ig teI"je:1é ~órU27iszorly esetén 8 ±'agyállóS2g kicsi$ 

lO-:-1~l na~V'obb esetén Di:1gy~ J~ pórustar"talo:n meghatrirozására 

v pge::t e~:" ~zek a rugalmassági mooul:1. s;:"t; a [lS ,j l ít 6- és 



kj.sebb pórusok védenek, Hosszabb ",ibrálás csak a nagyobb póruso

kat 8zo:,itja ki, ezért ártalmatlan .. li légpórustartialomnak leg

al(~bb 1 .... 2··f~-ot kell elérnie, hogyapórusviszony lO-nél nagyobb 

legyen. 

102. SC:i{I~.lEL7iITZ, PO """ KErTK s Bo """ Zur Frage des Einflusses 

von Luftporengehalt und Zemen::;art auf die Bestandigkeit 

des strassenbetons. lA légpórustartalom ~s a cementfaj

ta befolyása az t\.tbeton tartósság ára .I'.'iesbaden-Armöne

burg, Dyckerhoff Zementwerke AG" 196,<,. Il p. 3ibliogr,. 

/'?echnische-"Niseenschaftlich e Mi ttei lungen 1 .. 1 
Mli 
BFG Dk,Str, 6439 

Az olv8sztóeó-!rároKat hófeszültsé:'-S ~S a sóoldat is:nételt meg""" 

fagyása ~s f21e~gedése okozza a betonfelUleten~ ~inom habarcs-

leh2m.lé.sa során a légpórusok alig jutnak re ~lizs-

gé.lte.k kiJlönbczó eréss?gü sóoldatok hatását és a tCjnkremeneteli 

folyamat l--:foly~.sát <) ..L~ cementfajta hatása az e'lét e li [;lóci 

és abetonösszetétel hatssával sZemben lényegtelen .. 3 44C=88 

beton 3~5:"~-niil nagyobb légpórLlstartalomllial rLegfelelő tartéssáu
• 

gu" 

103 '" STR~IT;: G e i Handbucb. aes Betcnstrassenbsu.Es ~ Beton fü:t 



déee elleni olvesztósókraQ/ Kiadó 7 kiadási hely es ev~ 

laps~ám. 6i1 " 
KÖ':r mG UK! 4109 

105, Di:rective pour la réalisation des enduits supe:r:ficiels 
/févI'ier 1972/, /Irányelvek felületi bevonatok készité
sére. 1972, fehruár,! Paris, Ministere de l 'Équipement 
et du Logement' 1972. Lapszám ismeretlen, 

Lelőhel;ya ismeretlen 
Forrás: Revue Générale des Routes et des Aérodr~~es, 482. sz, 
1972:: deco Melléklet Recyclege fo:-anation permanente Noe. ll" 

po 11.~ 

106, Catalogue des dégrsdations de chaussés. !utak rongálódá
sainak katalógus8.! Paris !?/, Ministere de l'Équipement 
et du Logement. Év és lapszám ismeretlen, 1972 előtti 

Lelőhelye ismeretlen 
Forrás: Revue Générale des Routes et des Aérodromes 482.s§. 
1972, dec. Melléklet Recyclage formation permanente, No, ll, 
p. lL 

107. Directive pour l'organisation et l'exscution du serviee 
hivernal. !Edition 1969/. !Irámyelv a téli útszo1gálat 
821erve§és.ére és kivitelére. 1969=es kiadás./ Paris /?!, 
Ministere de l'Équipement et du Logement, Service d'Étu
des Techniques des Routes et Autoroutes !SETRA/, 1969. 
26 p. 

MU 
BFG Dok.Str. 14 462 

108. DUTRON, P. - Van AEL, P.: Dégradations superficie11es 
causées par les sels de déneigement aux routes en béton 
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de cimento ?tude de ls.bor~toireo /Cementbeton utakon a 
hóolvasl'it6 sók okozta felületi rOllgálódások Bruxel-

les~ Centre National de Recherches Scientifiques et 

'Eechniques pour l" Industri e 1963 ~ 6 p~ 

,,; Tech-

BME 32 

109 ~ DUT.RON';t po; .,., Van AEL Pc.; t.'Gude du bé-tien dc reveternent c 

Étude des facteurs susceptibles d2.améliorer 'oQvrsbi~ 

lité du bé.J,on ainsi que Ea l"'ésistance Er la fle:z:ion et ~ 
la fissurabilitéQ Premier rapport d 2VgnCement 1962= 
1964. utbuf:kolati beton vizsgálatae A beton bedol= 
goshatósá.gát, hajlit6- és Ó té-
nye5ók v e Első ,j el en tés az 1962 és 1964 kö~ött 

cherches Scientifiques at Techniques pOtII' 1° InduBtrie 

Cimentiere; 1966~ 67 pe /CeRoI~C~ Rsppor+: de recherche 

no LLl 

11 légp6:ru sképz ékre von 9:1;!tOZ oaZ1 

tő hatásuk is V8nQ 

golásával lehet csökkenteni~ 

szilá.rdaágra kis ebb $ mint st 

·110. "\Tan. WALLENDáEL;, Eife; 

:raineu:es d\';air~ 

MU 
BFG Dok str. 8601 
BCRIG 

hogy 

nat ása a haj li 

BGBIG 
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A belga piacon beszerezhető valamennyi /30-féle/ betonjavitó 
anyag vizsgálatainak eredményei. A légpórusképzők csökkentik 
a szilárdságot. BetoThvizsgálatok szerint a 300 kg/fi3 cementtar-

" talmú beton légpórllsképzók nélkül is fagyálló, 250 kg/m" cement-
adagolás ésetén 5~ légpórl.1.sképző szükséges a fagyállóság eléré
se érdekében o ,Tavaslstoic vizsgálati elj árásokra a betonj aví tó 
sZF.rek alkalmassági vizsgálatáaoz. 

Finn nye lv en 

lll. !leisten teiden liukkaudentorjuntsohjeet. /Iráuyelvek 
közutak csús~ósság elleni védelmére.í 2:elsinid, Tie
ja Yesirskennushallitua, 1968. 
/TT-3026//a 290/187/1968./ 

A finn szakminisztérium utasitása a közutak jég- és hómenteai
téséreo 

Kongresszusokról kiadott müvak, ill.mÜrészletek 

112. BALÁZS GJö~ - ERDFLYI Attila - LIPTAYAndrás: Cement
beton burkolatok élettartama. A szocialista országok út
ügyi szakembereinek 4 •. \'; an é.cskoz áss 9 19744Éudapesten el
hangzott előadás/H.K.é.n. 26 p. Soksz. B1bliogr. p. 25-
26. Adatok a bor!t6fedélről. 

BME BÉ 32 
Az útbeton tsrtósságát - fagy- és olvasztósó-állóságát - befo
lyásoló tényezők ismertetése. A meteorológiai adatokból leve
zethető ama fagyos időszakok száma, hossza és középhőmérséklete, 
amelyek előtt l mm-nél nagvobb csapadékok voltak. A szerzők ál

tal javasolt eljárás szerint jó összefüggés adódik a fenti ada
toktól számitott hidegmennyiség eloszlási görbéje laz összege
zett érték/ és egv adott átbeton előre látható élettartama kö
zött. Ezt az összefüggést régi utakon megfigyelt károk igazol-
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ják. Az olva8~tósóknak is ellenálló betont csak légpórusképzók
kel és plas1J!tifikátorokkal lehet előáll:ltani. Ha a kb. 4,510-0s 
kielégitő légpól'ustartalmat megfelelően adagolt javítóanyagok
kal és nem a vili;eementtényező növelésével érték el, a mikrosz

kopikus méretU légj)6rtl8!'ends:::er jellellll1ói és a 'Gelitettségi té
nyező is vagy a hűtött s601datos ke~elés egybehangzóan jó fagy
állóság mellett szólnak, s közben a nyomó- és húzószilárdság 
is llle6ieleló, li T ~ 0,77 fagyállósági feltétel, amely más el
járásokkal jól egyezik, viszonylag egyszerü, azonban nem al
kalmazható az titbeton 5-10 mm vastag felső kérgén. Végül a ré
gi betonut.ak j6 állékonyságát szemrevételezéssel vizsgálták. 

113. A prágai 14. útügyi világkongresszus munkájának végkö
?etkeatet ései. Praha, 1971. ÖsszeálL Kozáry István; Fo
garassy Sándor stb. Bp. 1971. 2, 44 lev, UVATERV, út-, 
Vasútterveső V. Soksz. 

OMKDK B 24258/1971 

114. XIV. útügyi világkongresszus. Prága 1971. szeptember 12-
19. /Szerk.: Bots Dénes és Márfai Tibor/ Bp., Közúti 
Közlekedési Tudományos Kutató Intézet, 1972. 152 p. 
/Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet 4.sz. ki
adványa./ 

BMEKK 809 204 
A kongresszuson tárgyalt kérdések III. kérdéskörében /Beton
burkolatok/ a 3.4 /Fenntartás/ pont 3. alpont ja: Kémiai olvasz
tószerek és szöges abroncsok hatása betonburkolatokra. A kong
resszus következtetései e kérdésben: a légpórusképzők széles 
körben elterjedtek, mert hasznosak a só által okozott károk 
megelőzésére, kivánatos a felületben a durva, kemény adalék
anyag a szöges abroncsok okozta kopás csökkentésére. Ez utóbbi 
tárgykörben további kutatás szükséges. 
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115 e ZIV c útlig:yi világkcngreeszuso ~rágay 1971l> szeptember 

12-19. II. l<:ötet,/Szerk.: Bots Dénes és }'iérfai Tibor.; 

Bp:> Közüt<i Közleiredési l'udományos Kutató Intézet 7 1973" 

311 po /Köz~ti Közlekedési Tudományos Kutató Inté~et 

BMEKK 809 204/2 

készitett Betonburkolatok tárgyú ÖSZ~ 

sz'?fogla16 jElent~sben fi. beton minőségének javitása adalékolás-
821 ós A kémiai olv8sz'tósserek és szöges abroncsok hatása a 'oa

tonbürkolatokra fe.~ezete~:ben szó van légpó:rusképzők 21kalm.e;áá~· 

sÉ.nak sziiksé.gess égé:::-ől" 7 mm maximális 

csökken-:~'?tő az NSZf~-beli tapasztalatok: ala~jál1J ba az ~.:cL?lék-= 

anya€~ !!!8ximális s3emCSetn8rete 50 mrno IIagy-Brit211niában 1960 óta 

~asználnak légpórusképz6k:et II ?ranciaorszé.gban az c'l.vasztósólr 

hat~sé.t a hőlökps szempont j ából is vizsgá1ták~ 

116 ~ Győző - ZSIGA-iISS Endre: Téli szolgálat az 

~2takon .. = A szocia lista országok útügyi szakembereine~r 

197('). október 9-16-ig Várnában tartott IL értekezlete, 

3"9" Közúti Közlekedési Tudományos K.u.tató Intézet, 1972, 

/Közuti Közlekedési Tudományos Kutató Intéset 3.sz, ki.~ 

adván:va./ p. 57-62. 
BMEKK B09 203 

, :nag:7sr problémikat ismerteti. :ilegállap1tja, hogya sóS2ión:'.s

rs való é.ttérés gazdase..gos vol t~ mert ugyanakkora i 

jóval nagyobb mennyiségü útfelületet lehet sóval érdes:L-'Ge1i J 

IT!i~t nomokkal~ zuzalék~ral vagy sa18kkal'l Megoldásra váró f€l~-

adatot m~g~ a só egye~lete9 3zórása~ 2 gyors, gépes rako-

117 el'éli útfenntart&.8 o Ajá.nlások" == A 800cialista OTeZ2gol<: 

szalrembereinek 1970. október 9-16-ig Várnáball 

tartott IIIl> -2T"tekezle'Ge" Bpo i KÖ3Úti Közlekedési 'Tl1do~, 
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mányos Kutet6 Intézet, 1972. /Közúti Közlekedési ~udo
mányos Kutató Intézet 3.sz. kiadványa./ p. 212-213 • 

.3MEKK 809 203 
Az ajánlásokból: minél rövidebb idő alatt át kell térni vegy
szerek alkalmazására, ki kell fejleszteni a nagy pontossággal 
adegoló szóró- és vegyszerpermetező eszközök gyártását. 

U8. ZOLTOWSKI 1;(. ~Dtfenntart ás télen. Összefogla 16 előaöIs. 

Elnangzott a szocialista államok útügyi szakembereinek 
harmadik értekezletén, Várna, 1970. H.K.é.n. 45 p. 

KÖTu~I A-4601-4603 
Bulgárié.ban sóval kevert homokot /50 kg só, l m3 homoki 28SZ

nálnak az utak téli érdesitésére. Tehergépkocsikról és mezőgaz
dasági mütrágyasz6r6kkal szórjé.k. Újabban magnéziumklorid oba
tot /amely a tengeris6-feldolgozó ipar mellékterméke/ és 30i~ 

kalciumkloridot tartalmaz6 nátriumlugot /amely a szódaterme14s 
mellékterméke/ is használnak a főközlekedési utakon. E vegysze
rek kristályos odnak és eltömik a szivattyúkat, tömlőket. Adago
lásuk 100-300 g/m2. 3 cm vastagságig megolvaszt ják a letaposott 
h6réteget is. Csehszlovákiában csak a főközlekedési és a nem
zetközi utakon alkalmaznak sósz6rást. A gépi szórás még nem 
megoldott kérdés. A kloridokka l való sz6rás árt a betonburko
latoknak, de a beton LUKOFOB nevü szilikonkész{tménnyel megvéd
hető. S6türő növények ismertet ése. S6 okozta jármUkorrózió fo
koz6dása. Az NDK-ban MgC12 oldattal jégtelenítik az utakat. Ez 
előnyösebb a s6nál, mert alacsonyabb hőmérséroleten használható 
és olcsóbb. Optimális adagolása 50 g/m2• Lengyelországban a sík
jeget sózással, előzetesen a~agolva 20-60 gjm2 , utólag pedig 20-
40 g/m2 mennyiséggel olvasztják fel. A cementbetonok között csak 
a légpórusos nem szenved károsodást a sózás által. A Szovjetuni
óban a Silvini t bizonyult a leghatékonyabb olvasztószernek. 

119. LEIDdANN, H. - RA~SCHEN~ELD, N.: Rugalmassági modulus és 
fagydilometria a:o épitőanyagok fagyásáll6ságának jel-
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le!ll.zésére. = Budapesten , 1970-bsn megiiar-tott X. S:!!iUká.t

ipari Konferencián elhangzott előadások cimei. p. 646. 

OMKIK C 93472/1970 

120. MCSEDLOV-PETROSZJAN, O.P. - MELNICS"ENKO. P.!. - OLGIN"SZ

KIJ, A.G. stb.: Acementbeton szerkelieta és idóállósága, 

= Budapesten, 1970-oen megtartott X. S~ilikátipari Kon

ferencián elhangzott előadások c:lmei. p. 650. 
OMKDK C 931,72/1970 

121. CSÁGOL! J. - BUÓCZ T.: Légpórl2sk:épző ,egyi anyagok: sze

repe acementbeton burkolatok ép:ltési technológiájában. 

= II. Budapesti Útügyi Konferencia, 1969. okt. 13-16, 

2.1'. p. 373-377. 
BMEKK F 8319/B 
OMKDK B 17023/1969-2 

122. EWERS, N.; A betonutak felliletén képződő cementhabarcsok 

tulajdonságainak vilisgálata, = II. Budapesti útügyi Kon

ferencia, 1969. okt. 13-16. 2.r. p. 384-389. 

BMEKK F 8319/B 
OMKDK B 17023/1969-2 

123. MIHÁLYFY L: Az úte.ementbeton össze-cételének és bedolgo
zási technológiájá.nak hazai alapelvei és ezek aUcalms22.
sának eredoényei. = II. Budapesti Útügyi Konferencia, 
1969. okt. 13-16: 2.r. p. 394~399. 

BMElIK I' 8319/B 
Ofu1CDK B 17023/1969-2 

AHLBRECHT~ E~; á téli ú+'szolgálat gépesítéze~ Ile 311-
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da pesti útligyi Konferencia, 1969. okt. 13-16. 

p, 415-1}19. 
BI~~7 

OEilWK 
F 8319íB 
B 17023/1969-2 

125. XIII. Útügyi világkongresszus, TOkió, 1967, /Saerk,: 

Més'!!ároB KOlllá.romy László! Bp., KÖZDOK, 1969, /Útligyi 

Kutató Inté~et 53.s$. kisdványa.j 

BMEKK 708 285 

A 39" oldalon sm.liti El román :referátum.o~~ amely kitér töb~" 

bek között a sónak s beton felületén oko~ott ~ongi16 hatására. 
E~zel részleteseu a csehszlovák jelen·tés foglslko~ik~ 

~ol nye17~ 

126~ SnOYi removal end~ ice control research.: /Hóel"'Gaka:ritási 

és jégmentesl.tési kutatáaokll/ WashingtonI' Highri2y Re .... 

search Boa:rd, 197J, 282 p. jHighway Research Board, 

Special Report 115.no,j 
Mli 
BFG Dok,Str. 13884 

1970" ápro Sc és lD .. között Bat:l1overben és l'Iew Eampshireben 

rende3ett nemze-í;közi szimpózium anyaga. Többek !.;:öz;öt"c olvasz

tósóval , ill, CaC12 oldatta l vég;oett csús3ójégmentés:t-G ésre VO~ 

natkozó előadásokst tartalmaz. 

127 e Effects of De~-icing Chemic81s on stru.ctur-es ~ A Sympo

SiUffi: Preeented. at the 41st Annual Meeting :: JanL1.E;z'Y 8-·'-CO 

'l2~ 1962<:" /Hóo'.'.vasEtó -vegyszerek hatás::: ct sserkezetekrE 

1962" jan~8c és 12" között tariíott évi konfereneia a:c.y8"" 

ga~/ ~2shington, DeeD ~ National Aoademy' of Sciences-

:ijational ReseaT'ch CO,UDcil; "l.962~ 96 p" /Eigilway Hesea::cr",

Board. 3;.'!.11et:lJ.l 3230</ 



Hid..., ~s útbetonszerke:Zctek romlás2 hóolV"ssztó vegyszerek hatá-

~~28" Ice Meltiúg ?I'operties of Chloride Salt l!Iixtureso Pre

sented at 1";1::e 38th Annual I~ee·ting, January 5=9 $ 1959" 

/Klondos sók:everékek j tulajio218ágaie A~ 

1959, jal?.5, és 9. kö"ötti évi konferencia anyaga./ 
·';ashing"ton, DoCe? lIav..Lona'L b.cademy of Sciences."". Natio

nal Research Council, 1959. 24 p. /Highway Research 

Board BulletL~ 220~/ 
[ÖrUl{I ulG 2730 

Kloridos sókeve?ékekkel végsett jégeltávolité.s laboratóriumi 

vizsgálata és a téli útszolgálatban használt vegys2ierkeverékek 

jégolvasztó tUlajdonságai és tárolási jellemzoi, 

129, Kausainvaliset talv1 tiepaivat. o. Internatiol1aler l'iinter

strassel1-Kongres6 ••• /Nemzetkö"i '~éli 6.tszolgálati kong

resszus,/ Jyvaskyla, 21-23. 2. 1973. H,K.n. 1973. ism. 

lapaz. Soksz. Német nyelvÜ kiadás. c:1.madatok a bor:í.tó-
fedélrőL 

BME BF 32 

130. l. Europaisches Symposium liber Betonfahrbahneno /31ső 

európai B,etonpálya-Kongress2luso/ Angol és francia nyel
ven is, Paris, Cembureau The European Cement !ssoc., 

1970 o 3 kötet. 
MU 
BFG Dok.Stro 14116 

1310 Internationa1er ~interkongres8, 19690 Berchtesgaden. 

/Té1i útligyi kongresszus./ Köln, Forschungsgesell-
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schaft fUr das Strassen7;esen? 1969" p~ 97=114e OMK:)K

!'észforcii tás 414 258, To 5365/70. 

'::iU 

132 e Strassenbautagung" Ha m.DuZ'g 'l 1968" Yo:::'i:rage t.1nd Refe:r2:ts 

der Vort:'t~agsveran stai tungen und AlISSC!.lUS sitz L4..."1gen (> 

ép-ltési Kong:resszus~ nambnTg 7 1968 Elősd.é-sok és h02!zá-

sz óláso~: 

egyes cikke k 

OM.KDK 1.7973í1968 

en L1nd. nel1sn 

Betondecken" és 
= Theo!'i e und - . , .t'raXlS aes Betonstrassenbaues-
1967. jUDol-2, 38C. Goc.esbe:rg 1968, 78 po 

Ol3.h:DK B 

A légpórus nélküli betonból kés2üli; utburkolatokor., a fagy ss 2S 

olvasztósó hatására keletkező káro8od2sok" A 
módja 8 károsodások megelőzéeében" li nte.vközt 
légpórusos heton:ft:lgykárosodását megelőző;: ille megs3i.it':!:r;etf: 

1967. jun.1-2~ bea Godesberg ~968 78 p 9 

burkolat 53 km hosszan 22 ~m va8~ag 



posium des Instituts flir Stahlbeton, Dresden, u. der In
genieurschu1e flir Baustofftechnologie Apolda, 1967 in 
Apolda. fÚj vizsgálati eljárások betonra és alapanyagai
ra. A Drezdai Vasbet~~intézet és az Apoldai Ép{tőanyag
technológiai Mérnökiskola Szimpósiuma, Apolda, 1967./ 
i3earb.; S,Reinsdorf u, H. Dunst. Berlin, Deutsche Bau
information, 1968. 167 p. /Deu"tsche Bau-E!'l::liklopadie,/ 
/Deuteche Bauakade1lli e Schriftenreihen der Bauforschung. 
Reihe Stahlbeton, lO,H./ Soksz. Bibliogr, a cikkek végén. 

BME BÉ 4 Magasépitési 
Tans2iék 

136. XII. Internationaler strassenkongress 1964. in Rom, 
deutsche Berichte und Schlussfo1gerungen des Kongres
ses. /Tizenkattedik nemzetközi útügyi kongresszus 1964, 
Róma, nyugatnémet jelent ésel, és a kongresszus yégköyet
ke3tetései./ Bonn, Bundesminister flir Verkehr, Abt, 
Strasaenbau, 1965. /strassenbau und strassenverkehrs
technik. 35,H./ 

KÖTmG B 2932 

Francia nyelven 

137. XII-eme congres belge de la route. /Tizenkettedik bel
ga útkongress3us,j Association Permanente des Congres 
Belges de la Route. 3 kötet, 235, 370, 315 p, 

Mli 
BFG Dok,Str. 11764 

72 



(A kiadó országok magyar betGrendjében, azon belül 
fordított időrendi, majd növekvő számsorrendbeno 

~alálhatók a ~,~agyar Sl!sbványügyi Hivatal könyvtá
rában, ilL a megadott más lelőhelyen.) 

138. IRAlii 1602 

Eor~igón. Metodo de presion para la determinaoión del 
contenido de aire en m~clas frescas. /Eeton. Nyomóal
járás a friss keverék levegőtartalmának meghatározásá
ra./ 1953. aug. 9 p. 

139. IRAM 1562 

Peso por mstro cubico, rendimiento y contenido de aire 
del hormigón de cemsniio portland. /Portlandcementbő1 
készült beton fajsúlya, kbométerenkénti sÚlya, hatás
foka és levegőtartalma./ 1948. dec. 5 p. 

Ausztria 

140. ÖNOR1í .B 3303 12.70 

Betonprüfung, /Betonvizsgálat./ 

HL ÖIWRM B 3257 12.60 

Betonwerkstein. /Beton./ 

142. NBN 814-09 /1971/ 

Bssais des adjuvants pour mortiers et hetons. Masse vo-

13 



lumique. /Habarc~ és betonjavít6 anyagok. Vizsgálat. 

Térfogatgú1y./ 4 p. 

143. NBN 748-03/1968. 
Essais des bétons teneur en air de béton freie methode 
apression constante. /Betonkeverék levegőtartalmának 
meghatározása az álland6 nyomásos módszerrel./ 1968.dec. 
9 p. 

C sehsz 10vákia 

144. CSN 73 1315 
stanoveni hmotnosti, !:lutnosti a porovitosti oet",nu. /Be
ton tömegének, tömörségének és Lyukacsosságának meghatá,
rozása./ 1968.jan. 7 p. 

145. CSN 73 1316 mód. CSN 73 1322 
Stanoveni mrazuzdornosti betonu. /Beton fagyállóságának 
vizsgálata.L 1968. 6 p. 

146. C~T 73 6172 /1968/ 
Beton Jtbur~olatok mintsvétele és vizsgálata. 5 p. f, 9. 

147. Cffií 72 1171 

OM""lCDK-forditás 452 516 
I, 14110/71 

Stanoveni hmotnosti, porovitosti a me"erovitosti ii:ameni~ 
V8.e /Kősnyag temegének;; lyukacsos ságá...71 ak , b.é~ago8ságának 

meghatározása./ 1967. a.ec. 14, p. 

143, CSN 72 1172 
stanoveni z:rnitosti a Qrceni tvarn 3ITI karneniYa~ /lé-

anyag 3zemcsésségének meghatároZ2_sa és aszemesék a12k

jÉ-!18!r rneghatáro~ása,>/ 1967" deC~ 25 :9" 



149. CSN 72 1176-1968. 
Eózuzslék /töltőanyag/ tartósságának és fagyál1óságának 
vizsgálata. 9 p. f: 16. 

150. CSN 73 1290 

OMKDK-fordítás 385 967 
I.I0709/69 

Fyzike1ne v18stnosti pórobetónu. /A lyu.l{acsos beton fi
zikai tulajdonságai./ 1967. szept. 14 p. 

151. C~~ 73 1350 
Skusanie pórobetónu. Základné ustanovenia. /A lyukacsos 
beton vizsgálata • Alapvető e1ó:Í.ráaok./ 1967. szept. 3 p. 

152. CSN 73 1351 
Urcenie objemorej hmotnosti pórobetonu. /Lyukacsos beton 
térfogatsú1yának meghat árcz Rsa./ 1967. szept. 3 p. 

153. CSN 73 1355 
Urcenie od01nosti pórobetónu prcti mrazu •. /Lyukacsos be
ton fagyál1óságának meghatározása./ 1967.szept. 3 p. 

Franciaország 

154. NF P 18-102 /1969/ 
Bétons de construction. Détermination des caractéris
tiques m~caniques des bétons. Définit.ions relatives aux 
essais des bétons. /Betonszerkezetek. Beton mechanikai 
minőségje1lemzőinek meghatározása. Betonvizsgálatra vo
natkozó meghatározások./ 5 p. 

lapán /ango1 nyelvep/ 

155. JIS A 1117-1960 
Test for air content of fresh concrete by the pressure 
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methc:L /Nyomásos móiszer a friss o"ton levegőtartalmá

nak vissgé.latára./ 1960. márc. 7 p, 

156, ns A 1128-1960 

Method of Test for Air Content of Fresu Concrete by the 

Pressure ',íettod. Air Cbamb er pressure method, /Nyoll2é.sos 

móds:aer a friss beton 1evegótartalmáilsk 'iizsgálatára .~ 

a légkamra nyomását felhasználó módszer 1960. márc, 

5 P. 

157. JIS A 1118-1952 

Method of Test for Air Content of Fresh Conc:;:"s'te ty ths 

Vo1umetric Method. /Térfogatmóds:cer a ::riss 081;0E leve

gótartalmának vissgálatára,/ 1952. jan, 5 p 

158, JIS A 1126-1952 

Method of Test for ünit Weight and Air Content 

metric/ of Concrete. /Gravimetriás módszer Ei. beton \';er

fogatsúlyának és levegótartalmának vizsgálatára ,I 1952 

dec, 2 p, 

Jugos:alávia 

159, JUS U.MLQ14 

Beton, ~ejstvo materija1a agresivnih prema betonu i ~as~ 

tHa od njih. /Beton. Betont timadó anyagok hatása és 

védeke3és ezek ellen./ 1959, jU.Do 5 p, 

~ye1o:rszág, 

160. FN~7Q/S-96015 
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Irogowe i lotniskowe 118'.:;ierzchnie 2. beto::1u ceill.entov~·ego~ 

/ .. 4.utópál,ya ~S repülőtéri betonborí tás_/ 16 p" 



161. 1'1'[-68/893 L 

Aut6utak. 4 p= f: le 

162~ BS 3247:Part 1:1970 

/só a kÖZ;tftakoü való felszórá.shoz 

téncí 

Specifioation fer Sa 

közutakon téli fennta~tá2uk é!~eksben ki8~ór~~-
ra kerülő SÓY'8e 2 ~:rész.c Kősót61 k:Ulö::!bö~6 8ók 

BS 1622 1960 
Rosds ;; 

"L65 ~ TG·L 21 093 31 e 3 /1969/ 

7iz8gt~ata~ Légp6ruetsrtalcrn 

lE6 TGL 2~ 336 31~ 

lata I..5.6jár2i3-á1.1ékcnys 



N S Z K 

167. DIN 1048 

Románia 

Prlifveriahren flir Beton. En~i'lurf, IBetonvizsgálati mód
szerek. Ter>e~et.1 1968. márc. 10 p. 

168. STAS 3418-68 
Incercarl de laborator ale betoiirJ.elor. Determinarea re
sistentei la inghet-dezghet/gelovitale/. IBetonok' labo
ratóriumi vizsgálata. A fagyállóság meghatározása.1 6 p. 

OMKDK-fordítás 421 921 

169. STAS E 1709-67 
Lucrari de drumuri. Prevenirea degradarilor provocate 
prin inghet-dezghet. IÚtép{tés. Fagyás, felengedés okoz
ta l'ongálód ások megelőz é se.1 Ideiglenes szabvány. 

OMKDK-fordítás 451 537 
Ic 12953/71 

170. STAS 5479-67 
Incercari de laborator ale betoanelor. Determinarea '10-
lumului de aer din pr02spat. IBetonok laboratóriumi 
vizsgálata. A friss beton levegőtartalmának meghatáro
zása.1 6 p. 

171. STAS 183-1~64 
Cementbeton útburkolat ok. 10 p. f: 10 + 4 fotó. 

OMKDK-fordítáa 451 556 
I. 12952/71 

172. STA S 5479-56 
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Incencári de laborator ale betoanelor. Determinarea '10-
lumului de aer din beton ul proaspat. Metoda gravimetrica 
si metoda volumetrica. /A beton laboratóriumi vizsgála-



ta. Friss betonkeverék levegótartalmának meghatározása. 
Súlyméréses .és térfogatméréses módszer.j 

Spanyolors~ 

173. ITNE 7 141 
Determinaci6n del contenido de aire en el hormigon fres
c6, por el metodo de pressión. jFriss beton levegőtar
talmának meghatározása nyomásmódszerrel. 1958.dec. 6 p • 

.§!ovjetuni6 

174. GOSZT 8424-63 

175. 

Útépítési beton. jOrosz nyelvenj. II p. 

GOSZT 
Nehéz 
f: 9. 

10060-62 
beton. Fagyállóság meghatározási módszere. 5 p. 

OMKDKoforditás 389 211 

176. ANSI A 37.131-1910 
Testing air-entraining admixtures for concrete. jBeton
hoa hozaákevert légp6rusképző javitószerek, Vizsgálat./ 
5 p. 

177. M~SI A 37.132-70 
Air-en"training admixtures for concrete~ /'1égpórusképz6 

jav1tós;;erek betonhoz.j 4 p. 

178. AS A 173 and GA 58-1969 
Chemical admixtures fór concrete., /Kémiai 

betonhoz 5 p. 
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Metcdc; dB 

g1"8viliietri-

180. NORVEN 76=55,66 
Metodo p~?a en8~yar ~ditivo0~qQi~~eo~ ernplado3 en CODC-

egyes nyelveken belül a folyóiratcikkeket as őket 
közlő folyóiratok sserint csoportosito"ttuk ee a folyó
iratok nevének betürendjé'i:Hm soroltuk: feL 

Az egyes folyóiratokon belűl a cikkek s01"rendje: vissza
menőleges idő1"ena, 

A hivatkosott folyói1"atok betűrendes lelühelyjegyzéke 
fl bibliográfia végén találhat6.) 

181. SZ"'Kl';LY .~dám: Betonjavít6 vegyi anyagok: alkalmazása, 
~pítési KutatássFejlesztés, 1971, 7-8,sz. p. 20-23, 

A betonjavitó a~yagok {ltalános ismertetése, osztályozási lehe
tőségei, Röviden ismerteti a légpórus~épzők hatásmechanimusát a 

beton fagyállóságának növelésében. Felsorol néhány légpóruskép
zőt. 
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182, LEF.J.tij\.I~U, E. - IlAUSCHEE~FELS, E.: Rugalmassági modulus és 
fagydilatometria 8~ építőanyagok fagyállóságának jellem-

, " J-. '.,.. '''5 k 1 1Q7-ze8ere~ = .e.p~Goany~g, t:. ro o _eSZ .. _ .... ja p. 7-12. 

Tet6cserepeken, betonokon és més~homoktég1ákon vég~ett vissgá
latok tspas~talatai alapján ismerteti a p6ruseloszlás, a pórus
méretek és a mechanikai tUlajdonságok jelentőségét az építő
anyag fagyállósága szempontjáfiól. A kellően kis pórusokban a 
viII ugyanis nem fagy meg. A mechanikai tula jdonságokra vona'tko
só, a(!a'tok: keveset mondanak a fagyá1l6ságróL A fagyállósá.g jól 
megitélhetó a rugalmassági modulusnak az ismételt fagyigénybe
vétel során beálló változáaaib6L Hasonl6 informáci6k nyerhetők 
fagydilatometriai vhag álatok!!:a L 

183. BICZÓK Imre: Cementkémia--Betonkorr6zió. 
21.k. 3.83. 1969. p. 96-103. 

Ép:!. t óany ag , 

A betonorr6siós jelenségek: részletes elemzése közben a 99. ol
dalon megjegyzi, hogy az ACI Comitee 515. ss. jelentése ~inden 
kloridot agress~ivnek nyilvánit. A jégtelenitó oldatok agresz
sziv hatása elleni védekezésre vonatkozóan csak annyit mond, 
hogy a védekezés m6dja egyrészt a száraz betonkeverék finom
anyag-tartalmának növelése lehet 500 kg/m3 értékhatárnál na~ 
gyobb értékre, másrészt légp6rus08 beton előáll:i.tása. 

184. SZUK Géza: Habarc8 és beton javitóanyagai. Beszámoló a 
RILEM Bruxellesben tartott konferenciájáról. = Építő
anyag, 19.k. 12.sz. 1967. p. 462-465. 

A RILEM 1967. aug. 20. és szept.l. között Bruxelles-ben rendezett 
konferenciája kilenc témakerének rövid ismertetése,az elhangzott 
előadások szerzőinek és c Ílneinek felsorolása, amelyek között a 
fagyál16ságot javító légfejl~sztő anyagokra vonatkozóak is van
nak. 
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185 c BACSÓ Ant al~ A Ilo Budap esti rJtügyi Konferencia .. = ACs 12"

kedéstudományi Szemle, 20~k~ 3 .. sz .. 1970~ p~ 114-126~ 

A betonburkolatok téstechnológiája témakörben :o 123-/ Csi-

goly József és 3uócz Tibor referátuma foglalkozott légpóruskép-

ze vegyi anyago~:ka-L", Csak a nagy habarcetartalmu l!etcnok alkal

masak légpóruso sbetonnak .. A magyar légpórusk:ép3ők mé.r el~2~té1r 

a külföldiek batáso89ágát"E-.,ers, N .. professzo? megá;~ 

szerint a betonburtolat feliiletén képződő habarcs légbuborék

tartalma a vibrálás módjától jobban függ, mint az 

gajátos hézagtartalmától~ A 
Zf az USA előírás~ 6 :l%e A téli Út8~O 

latos !hlbrecht!H" és Scotto, G.E" besz:árnolr).ja 

s~órás egyenletessége érdekében szerkes~tet~ 
dat alkablazása, 

186, j(J:.RfilfDI 'ff,: Jj l1ódszerek utak jég'GelenítésÉre ?~ÖZ le= 

ked<?studományi Szemle, l6.k. 12. sz. 1966. p, 560-566 

Franciaors3ágb~~, Svájcban, Ausztriában, Németországban és a 

S",ovjetunióban a téli jegesedés okoz"Ga titsikosságot már nem ér·· 

o.esítőanyagok, hanem jégolvasztó vegyszerek szórisával lrüzdii:r: 

lea A jegesedés keletke~éseo Vegyi módszerek bevezetése ~rdeké

ben v~gzett kisérleteko A g~pkocsik f~malkatr~s2einek korr6zi6-
ja~ .ft. betonburkolatok romlása tiszta só aJJ.ralffi2zása eset7énQCS8l: 

a lég11ózuaos /3 ~ 5% légpórust tarta lma2 ó/ beton és a PÓ:::'18ZáL-'ó b2'~ 

vonatokkal/pL 60-80 g lenolaj/11l2 átfelület/ védet"G 6.tfellilet 

olv8s3"tósóállóe A fE!ó8~órá8 gazdaságossági kérdései" 

1.87 GYjRGY Zoltán: Csehszlovák: 

ssemé'l'eL '" 

p •. 105-111. 

a kivitels~ó 

A betonburko18t ~p{t~8e fejezetbsn közli; bogy a betonkever~t 

t?_S8. során plaaztifiké:tort és l&gpórusképzőt együtt 26a~ 

gol:üsk$ kihasanálva El plasz-'Gifiké.to:"(' i.lat ás át Dli~ 

,,~sl igy olcsób"o s e Vegyi anyagok miatt ~ 
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188. I Attila; A beton Íagyá.l,.lóságának megitélése. ;{öz-

vetett és közvetlen mérőszámok a lapján. = !!lélyépit és
tudoffiRnyi Szemle, 23.k. 8.sz. 1973. p. 367-371. 

Betonpályákból kifúrt magmintákból és laboratóriumban kés~ült 
kifLírészelt próbadarab·okon hatá::03ták meg a légpó

rusrendszer jellemzoi t, a telitési tényez őt 150 kg/cm2 nyomás
ra és a hŰtött sócldat okozta hőlökés miatti súlyveszteséget. 
A telj.tési tényeaő meghatározását önl]lagában is minósitó értékü
nek lehet elfogadni. A betonok Ó.tpályában tapasztalt állapota 
pontosan egyezik a viiílsgálati eredményekkeL 

189. FÜLÖP 19tv':n: Beszámoló a II. BUdapesti Útügyi Konfe
renciáról. = Mélyépítéstudom4nyi Szemle, 20.k. 7.sz. 
1970, p. 312-324. 

cságoly József mérnök előadása foglalkozott a légpórusképzo ve
gyi anyagok szerepéve l a cementbeto n burko la tok é~J J • - techno
lógi&jában Ip. 322!. 

190. KISTELEKI Antal: Európai szimpózium a betonútéphés idő
szerü kérdéseiről. = Mélyépitéstudományi Szemle, 19.k. 
11-12.sz. 1969. p. 495-50L 

Az 1969. jtlL 2. és 4. között Párizsban rendezett Betonutak EL
ső Európai Szimpóziumán elhangzott rövid ismertetés. Az anyagok
kal foglalkozó szekció munkájának ismertetéséb-en közli, hogy ál
talánossá vált a légpórusos betonok kész1tése légpórusképzőkkel. 
Az olvasztósóval szemben a beton akkor ellenálló, ha a légpóru
sok egymás közti távolsága 0,025 illm-nél kisebb. Kidolgozták a 
légpórusok mikroszkópos számlálási módszerét Ip. 496/. Az Üt
fenntartással foglalkozó szekció munkájának ismertetése során 

közli, hogya legnagyobb felületi pusztulást a betonutakon a 
3<-os sóoldat okozza. Csak a 3,5 és 4,5% közötti légpórustartal
illU beton ellenálló Ip. 499./. 
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1.91. KALMÁR Istvánné: Betonutak fagy- és olvas2Itósó-vooelme 

1.égpórusképzéssel. = Mé1.yép:í.tést Lldományj. Sgemle, 16.1r, 

9,sz. 1966. p. 420-424. 

A légpórusok hatásmechanizmusa. Légpórusc8 beton elóállftáse, 

alkalmS2ási területei tulajdonságai" A hatása a 
friss és a megszilárdult betonra. Laboratóriumi kísérletek 
négyféle légpórus~ép3ővel /a Kerseol és a Plsstol kűlönoösö 
aránytí keverékével/ készült légpé,rusos betonnal. A légpórus"i;ar

talom mérése, A betonkeverési időtartam, a betontömörftés, a 
cementtartalom és a ,:í.5cementténye"ó hatása a keletke~Q 
rusok mennyiségére~ A légpóruaos beton hajlitó-s< fll; . .:§Ó= ét'? ~:';sst~ 

szilárdsága, valamint fagyá116sága. 

192, VÖDRÖS K.: Ealllai pls8:!!tifikál6 és 1égp6rusl:':épz6 be',ouja

vitó anyagck~ = Mélyépítéstudományi S~emle? 17~k~ 12~2~~ 

1967. p. 555-559. 

ÁZ! Útügyi Kutató Inté~etben }::ikisérlete~ett, betonkép1.éksny{.!;;ó 

és légpórt2skép:e6 s~erek ~ a HI8vefor SEN-nel v kisérletelr 
iemertetése és elem5é8e~ Ez a szer jobban bevált, !2lint 8 P::"8SZ

'Go'1. ~wetonk4plékeny{tó ?S El Kerssol légpóruskép3ő szerek együt-= 

193~ K.ARABA1~~ G;;L" - R.t..TINOY; V~B~~_ 50yzja tehnologija mene..-.. 

niQiirovannoj uborki szne~s?:1o.,.,.ledjanüh obrazovanij na. dow
-
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rogah., /Az utakon képződő jeges ~b.6 

tásá.nak: új technológi2.ja,~/ = .AvtoITlobil"nüe :Dorogj~$ 35"k" 

12 .. sz~ 1972e p .. 22-23" 

si!1osstojkoszti oe-conr.:üh pokrüi;ij" /3stonburkolatok fagy-



ál16ságának és repedésál16s1gának növelése./ 
bil'olie Dorogi,· 35.k. 4.8Z. 1972. p. 17-18. 

Avtorno-

A frissen 1eter1tatt és a s:ai1árdulás:1. folyamat alaH lévő be
tonréteg ke~e1ésére nincsenek egységes előírások. A fagyállósá
got és szi1é~ságot kedvezően befolyásolhstjuk kellő időben tör
ténő lefedésse1 és a normális nedvességtartalom biztosításával. 

195. RUDAK OV , L.M.: Bor'ba 83 gololedom na dor-ogah S3 pomos'
osju l"I!Sl!lssola. jAs utak sikosságának csökkentése sózás
sal.j = Avtomobil'uUe Dorogi~ 35.k. 2.S3. 1972, p. 11-12. 

A természetes s6sví3ek útsózásra való felhas~álá8ának lehGtó
ségét vi3sgálták, Meghatározták a3 oldatok tUlajdonságait és ~~ 
összehasoulit6 kisérletek folyamán a felhasználás hő~érséklet
határai t. 

196. KAZANSZKIJ, V,D.' Vlijanie protivogololednüh e~olej na 
ptidoro::ilsnüe nasza~sdenijae /Eljegesedés elleni 8Ó8;gÓo~ 

rás hatása az 6tmenti növénysetre,j = Avtomobil'nlie ~o
rogi. 34,k, 9.83. 1971, p. 16-17. 

Kisérletileg vissgálták három klilönbö~ő sóösssetétel hatását, 
Valamennyi kísérteti területen a l;:lórionok mennyisége a talaj
minták vételi mélysége függv6nyeoen növekssike A maXiII1lU11 30"",,60 

cm mélységben volt ru. ér he i.: őc 

1970 GAVRILOV;- I~~ Kalininszkj~j DU=~370 ~ ucses21"i;Olr onra5co'lo·

go szoderzsüija do:rog~, /llli!rtaszer:;' 1tka:rbant~:?tá3o/ 

.E..v'tomobil'inüe Dorogi, 34~"k~ 3"sz 197J~":9" 26-27" 

Az útkarbantartás fejlesstése a hóel~c8karítási ffiu:üké.1: g -:;2"-

se végette Az titbu:rkolat felületének ér.:leRítés8c ~:;. 't tás 

~atékotlys2ga" A gépesített ötkaroants?tás IT!unkál2.i;sin2.~: 

szeTvezése~ 



1980 SEJHDi; A~ ~~ ~.Torozosztojkoszt~ iIlelkozernisztogo betonao 

lA finomszep1csés beton fagy?llóságao:/ ::: Avtomobilonüe 

::;oTogi, 32o~:, g,sz, 1969, p, 25-27, 

A finoJ:lszemcsés eton ésben való felhasználás~nak célsze-

~ Az J2szer;2tel és a kapilláris szivóhatás köz:5tti össze-

?~Ulönbcz0 öS8zetételU b6t0l1próbatestek fagyállóságá-

l1f:i'!C vizsgá.lata" A beton sZilárdségát befolyásoló tSl1yezőko A 

2zilárdulás kinetikája .. 

lS9, F-iTT!J:·'(} OV , ri<::, - MIH.<i.JWV, ,LV,: ° pov;isenll sztruktur

noj plotnoszti dorozsnogo betona. j6tbetonok tömörségé

nefr fokozásáróL/ = Avtomobil'nüe DOI-ogi, 29.k, 12.sz, 

Ismerteti az útbetonok tömörségének fontosságát 2 szilárdság, 
s viz- és í'ag7állóság, va lamint az időállóság szempont jábóL 
?oFlslkozik s vízcementtényező tömöríthetőségre való hatásával. 

"'.jánlja s cementtel kevert adalékanyag szárazon történő tömörí

t/sét j s az ezt követő locsolás;;D 

200 ZACS:2:'?IN, A,rT, - JFlmUM, N.N.: Hlorisztiij magnüj - dlja 

bor'bLi sz g-ololedom na oe~"onnüh dorogah. jMagnéüumk:lo

rid betonutak jégmentesítésére.j = Avtomobil'nlie Dorogi, 
29.k. 3.sz. 1966. p, 19-20, 

Laboratóriumi vizsgRlat ismertetése különféle szórt sóknak a 

betonfelUletre va10 hatására vonatkozóan, 4 z 13 x 16 cm-es, 

azonos vizcementtpnyezőjü be"l;onlemezeket kezeltek 5/c-os sóol

dattal /NaCl, CaC12, MgC1 2j, Ez a koncentráció a betonra nézve 

a legvesz plveseb1::. A vizsgálati eredmények alap,ján a felületi 

ké.rosodások elkerülése érdekében MgC12 vagy CaC12 oldatok hasz

m3lata aj4nlatos. Légpórus nélküli betono"rkolatokon nem sza

bad NaCL-ot használni. 
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20L L -- :~OSZTIN j ~imicseszkij sz~ed8ztva borbi 

sz gololedom na iorogsh' GD~Q /7egyezeret elkals8zása 

mentes{ t ésre az l\Di: út,jain~/ ::= A7tcmobil ~nU.s "::orogi 

a sóval bevor:.t ~omok""9 ill zuzalék~zeillC8s1c 2 jég::rftegbe jobban 

beh..atoljanak:<> Az ilyen kev'eré~ e16ill{tás&YlsJc és táY(;~é.sé.nak 

m6djao A dep6niák megfagyása ellen emulz 6val permetezi~ be 

Városokban g.azdasá8:osabb tiszt6.n sót alkalmazni" A olda-

tok az aszfaltburkolatcknak 48 az ú:tm~nti ek: nec ~,r~~ 

e.jánlatos" A :1:gC12 oldatokkal szerzett tspEsztaLs-::ok iStIerte-

tése" 

202 '" KO~"Slr JtrrC ~ i'4 ~G-" ~ Haz rU8 enis b etons pr:t. odnovremenr:ioL] VO'6~~ 

dejsztvi i 'focinogo :1.'''28Z1;\701'2 szo'ii i TtOY'OZ8 be-c 

romlása vizes sóoldat és fagy egy;j;:ts8 ~1até.s~:r"a Be-

ton i Zselezobeton~ 1974~ ll~szo p 38-35 

Vizsgálták 2 beton romlását NaCL í ~3 

Feklorid 2-10%-08 -vi~es ol.iatának agressziv hatás2.T'2< C.) :Jc E:1.8t-

ti hőmérsékleten:> E sóolda'tok korróziós :'1atisa növekszik 2Z 

elektroli"t el1tektiklJ.s pontjának csökkenRssvel:> il 861:: ::izikai tu.

lajdons::igai fontos szerepet jéts2íanak: bEt;on"ben levő 

poni: ján2.k c8ökcken~sében" Kétfajta jégtz:~'is'Gályt figyelte~: ::ES€ 

betonszerk'?setels:eü:; a sóoJdat koncent':ré.c á~ak és a fagyssz 

gyorsaságána k 

sók korróziós 

!CP ... h:.SZ1~UJ; I:>:,~" ~ Poviiseni.e mor'02;CiS 

",.:, .. : 

3ston 

bet0rl 'LS 



-vagyis fl víz által nem. telit ett t8rtalékpórusok térfogat ának 

a abetonban megfagyó viz térfogatához. Konkrét példa. A 
tarta lékpórus-té rfogat v~l toztatása alt:uniniumpor hozzáadásával t) 

204 3iJTiJ:} JU;,Zi~~ KO~vASZOV;; V,:M:>% IS38z1edovanie yolijanijs 

s~i;rukturU. cementnogo kemje na mo:ro!3oBztojkos2it" /A ce=

mentkő szerkezetének befolyása a fagyállóságra./ = Beton 
Zselezobeton lB.k. l.sz. 1972. p. 21-23. 

AZ anyag pórusszerkezetének tanulmányozása. Az eddig kapott 
ellent~ondásait) A pórusszerke~et és a fagyállóság 

közötti össl!efiiggés '!üisgálatának elméleti és gyakorls"Gi jelen-
A kapilláris porozitás szerepe. 

205. BAR~ASEVICS, A.A. - SAJTAROV, L.D.: Rol porisztüh zapol
uitelej v mehanizme razrv.senijs betous hloridami illslija 
inatrija. /A porózus adalékanyagOk szerepe a beton ká
ltum- és nátriumlüoridokkal történő tön%:remenetele :ne
chanizmusában,/ = Beton i Zselezobeton, l7.k. 10.sz, 
1971. p. 14-15. 

A poró3ua adalékanyagokka l készü li; betonok foko 30tt korró zióál
lóságának indokolása. A beton sókorróziójának viszonyai. között 
a Dorózus agloporit fékezi a zsugorodásos alakváltoz2.sokat. Fe
szültsógek csökkenése, a kristályosodási nyomás hatásának csök
kenpse" 

206. BATRAKOV, V.G.: Betonü povüsennoj sztojkoszti sz dobav
ka mi kremnijorganicseszkih polimerov. /Fokozott szilárd
ságQ betonok, szilioium-szerves polimer adalékokkal./ 
Beton i Zselezobeton, 17.k. 10.sz. 1971. r. 19-22. 

Laboratóriumi komplex vizsgálatOk eredményei. Polihidroszilik
oxán,alkil'aril-/ /hidrid/ szilszeszquioxán és nátrium-sziliko
nát tipusú polimer adalékok hatása. Normálisan szilárdult beto
nok fagyállóságnövelési lehetőségei. 
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207, TODVALN"J, A,',l. - SZADÜKOV, ;;1.Sz.: :'i:orozosztojkoszt' be

"1;Ona v rasztvorsah e lei-:t ro li tov. /Beton fagyállósága 

elektrolit oldatokban./ = Beton i Zselezobeton, 17.k. 

10.sz. 1971. p. 22-23. 

A beton fagyállóságána,,:: vizsgálata különböző koncentrációj6. 

elektrolit oldatokban. A betonnoz képest legnagyobb korró:i!Íó

aktivitáslÍak a 3-5;~os oldatok. A szilárdfázis-képződés folya

~ta eLektrolit-oldatok fagyasztásakor. A jégképződés kinema

tikája és a folyékony fázis filtrációelemzése. 

208. B3REZIN, D.V. - GALAKTIONOV, V.I.: Procsnoszt' i morozos

tOjk08zt' peszcsanogo betona na droblenüh pészkah. /Az 
őrölt homokkal készült beton szilárdsága és fagyállósá

ga./ = Beton i Zselezobeton, 17.k. 6.sz. 1971. p. 17-18. 

A felhasznált bányahomok szerkezete, ásványtani-kőzettani ösz

szetétele. le nyomószilárdság függése a vízcementtényezőtól. A 

hajlitószilárdság nomogramja. Az őrölt homok potenciális lehe

tőségeinek kihasználása homokbeton tervezésekor. 

209. FJTORCOV, G.M.: UOYüj szpos30b polucsenija vüszokoplot

nüh betonov. /Nagytömörségu betonok új előáll{tási mód

szere./ = Beton i Zselezobeton, 17.k. 4.8Z. 1971. p.13-

20. 

Betonkeverék készitése és tömörítése száraz állapotban, utóla

gos viztelítés adott térfogatra. Különleges tömör betonok nye

rése, a gázfázis gyakorlati hiánya a friss betonban. A kapott 

tömörspgi, szilárdsági, homogenitási, fagyállósági prtékek. 

210. DOBRJAKOVA, L.r. - SIROKOVA, L.A.: Szvo~sztva dekora

tivnüh betonov sz vozduhovovlekajusc8imi dobavkami. 

/Légpórusképzővel kpszlilt dekorativ betonok tulajdonsá

gaL! = Beton i Zselezobeton, 17.k. 4.81'1. 1971. p.24-26. 
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A. fehércementtel SS m~szkével~ márványzuza18kkal ::Cssz1jlt b~tc)

nokkal folytatott vi3sgálato~ és eredm~nyeik~ A 14gp6rusk~pz6-

ként neut:ralizs.lt sbieting:vsnta; elszappanos::L tott és 

hidroliz~lt iré;:: ~(erü1.t alKalmazásra., A vizsg2.18to~: a friss oe-

tonkever~lc j légpórustart2~m2r8, és 
plasztikus t111ajd onsRgaira te:::-jedtek ki e A megszí lárdu Jás J.t2D 

megvizsgálták a 1~gp6rusképzdvel kfszlilt betono~ szilárd át, 
vizfelvételpt, pórustart2lmát; t:apilláris vizfelezivé..sát~ fagy

állós:5~8,t, rugalmassági :rodulusát és deform8.ciós t:_llajaoDa8.ga

it~ A vizsgálatok eredm~nyei szerint a 1~gpó~ask~~36 anyag~ic 

adagolása előnyös ~sté.st gyakorol 8 beton min 

sen az atmoszferikus ha"cásokkal szembeni ellenálló;c~?ess 

i dolgovecsnoszt c-stona sz do'.:::avkoj emulbita. 'Bitume!1-

8illulziót tarta lmazó betor. vizzárósága és tartóss ,,/ = 
Beton i Zselezobeton, 17.k. 4.sz. 1971. p. 28-30. 

P. bituIDeuemulzió-adalék '1atésa abetonkeverék tuls:donságaira, 

a beton fizikai-mechanikai tulajdons8.gaira, vizzáróságára, 

fagy?llósé€ára, korrózióállóságára arr~óniák-szBlitrén, ecetsav 

~s karbamid-oldatban. Az optimális adalékme'1.>1yisée> 

trescsino-obrazovanija betona pri otricatelnUh temp~ra

turah" /A beton mikrórepedésképz6iési határainak válto

zása fagvpo~t alatt,,1 = Beton i Zselezobeton, 16~k: lm 
sz·. 1970. p. 10-12. 

_'i fagypont alatti hőmérséklet a beton lineáris és 

'tprfogati alakváltozás2.ra tengslyirányú. nyomás..l{oT; a ;laránt 

trányú alakválto3gsi tén:vezo váltoaás?ra 1 és a beton mikróre-

pedésk~pződési folyamatát feszülts :lagyságé.ra <, 

A. toooszöri fagyasztqsko:, 2 betonba!! végbemsnó destruktív fo-

lyamatok ~~inetiké_ja, a fagyál1ós fiziJ:ai kritériuill2i" 



213" IV}iNOVA ~ Ci> Sz ~; r:inetika na:rasztanija procsnos zti betona 

pri 3amorazsiv2nii i ottaivanii;, li .. betón szilé.rdsé.gnöve .... 

lésének kinetik8.ja fagyasztáskor ~s felengedéskor .. j 
Beton i Zselezobeton, 15 .. kc 1969 .. dec .. pc 6-9c 

lé.:rdságárJ.ak alakulása .. -5~ -20, -50 CO-on végzett fagyasztással, 

4 6rás felenged~sse~ kapott eredm~nyekD J~ggé alaKult viz kUlön~ 
o 8:3 o El Z i lárdságu b etono~ban D 

214. KR4.SZN~,T, I ,:,j.: Iszsz1edovanie morozoszto,jkoszti !l1elko
zernisztUh betonov. l?ino!l1szemcsfs betonok fagyállósági 

vizsgálata./ = Beton i Zse1ezobeton, 15.k. 1969. dec. 

il finomsze~csés beton fagys.llóságát met5(l.::::tározó té.nyezŐk .. l:Cir

talékpórusok és olyan pórusok, amelyekben megfagyhat a viz. li. 

jégnyomás kompenzáHsa. li. v1esza::aradó levegő által képzett p,S

rcrsok térfogata és a kontrakciós pórusok térfogata közti arány. 
A beton összetételének megválasztása. 

215. .ÍYÍEDVEDEV, V.M.: Korrozija i zascsita betona. lA beton 

korró:üója és védelme.1 

4.sz. 1969. po l-4. 
Beton i Zselezobeton, 15ok. 

Lágy víz okozta kilúgozó korrózió; térfogati reakciókkal járó 
korrózió; kristályosodó sók képzőö.éséve l járó korrózióo Történel

mi áttekintés a korrózióállósági vizsgálatokróL A hőkezelés 
kedvezőtlen hatása. Betontartósság-prognóziso ?agy~llóság. Beton

javító adalékszerek befolyása a korrózióállóságra. 

216. MOSZ KVI1f, V.ili. - I{ApnN, M.i,;.: Oszobennoszti temperatur

nüh i uezadocsnüh deformacij betona pri otricatel'nüh 

temperaturah. IBeton hőmérsékleti és zsugorodási defor-
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mációinak eajátosságai fagypont alatt·1 

lobeton, l4.k. 2.sl. 1968. p. 25-27. 

Beton i Zsele-

Felhasznilt összet~telek= A viz zel va16 telitettség hatása a 
beton hőm~rsékleti alakváltozásaira, +15 és c:.60 CO között:: A 

szilárdság, a pórusok vízzel való telitettsége és a fagyasztási 
és felengedési ciklusok közötti összefüggések. Az anomális visz

"zemaradó deformáció jellege ciklikus fagyasztáskor. 

217. TAffi'JARUCE.IJ, G.M. - SiJBERT, G.H.: "llijanie kOQlP1eksznüh 

poverhnosztnoaktivnüh dobavok na osznovnUe fizikomebs.

nicseszkie SZyojsztva rasztvoro7 i eetono'!. /EoIB.p1ex 

felületaktívadalékszerek hatása a betonok és hsbarC":Bol{ 

főbb fizikai-mechanikai jellemzőire./ = GiCirotehnlcse

szkoe Sztroite1'sztvo, 41.k. 7.8Z. 1971. j~l. p. 1~-19. 

Kisérleteket végeztek különféle adalékkal kezelt ce~sntfélesé
gek és különféle plasztHikáló és v:l.ztaszító na"Gásu adaléksze

rek együttes alkalrnazásának a beton konzi8ztenciájára, pórllS'

t érfogatáraés s zilárdságára gyakorolt hatás 2.ua~ n:egá llatá.s á
ra. Kisérleti eredmények és általános értékelésük, 

218, HIDEROVICS, :;J,r. - DVORKIN, L.L - IVAliOVA, R.P, .~ 

PRESZSZMAN, I ,G,: Vlijanie gidrofobizu juscsib. PAli us 

SZyojsztva gidrotehnicse8zkogo betona, /Viztasdtó fe

lületaktiv adalékszerek hatása a v{zépítési beton tt21aj~, 

donságaira. / = Gidr-otehnicseszK:ce Sztroitel' sstvo, 

41 .. k" 6 .. 8Z .. 1971t> p .. 13-15~ 

A 2!Sí:cs8vas alapanyagú adal:§kszs2: elősegíti a cement tartós 

barcskc":,rs rék"e-t p 12 sztifikálj8 ~ csökkenti a kötéscóki választást ~ 

növeli 2 beton ::agyé.llóságát és vizzáróstigát" i·~ 28 napos kocka-

azi kisebb, lLj.nt kÖ7Jönséges betonnál de később a kU-
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Centrifugi~ovannüj beton vliszokoj merezosztojkoszti,,~c 

/t::ragy fagye.llós"ágú, levegókötó ad21~kos9 centrifugált 

sz" 1971~ P 37-39 a 

Természetes méretü szerkezeti elemeke n :fagyil16sági 
vissgálatok és próbatestek vizsgálataie Levegőt ~egkö"Gó komp

lex adalékanyagoKa Az adalékanyag következtében 8 centrif~gált 

beton fagyállós2.ga jelent6een ne" ~t.. legnBgyobb fagyállós&got 

biztositó keverékek~ Centrifugá12ssal kÉszült beton cölcph§jak 
gyártásába~ ki\Táló eljé.Tás. A fagyál vizsgsLatak jelleo-

za adatai~ e Balmo~gidrosztroj tröszt gyakorlati tapasztalatai 

nov razlicsno.j procsnos~ti nagru21seuI1:Uh szzsati erE_" 

omé.s ra terhel t ~ kU lönféle, nagyszi lérdss gú. -b e-:';ODok: 

fagy~116ságao/ = Gidrote .nicseszkoe SztroitelfsztvG 
39.k, 6,sz. 1969. p. 8-lL 

rYyO:212sra igényb~ vett beton Iegyé.llósega El bet"onban levő i'e-

szülts~gtól f:jgg .. A tönkremene·GelL:ez szU 

lusok száma a szí lirds2g 2Q-4() 

emelkedik~ ezután csökke..YJ. és 2 

terheletlen beton laboratóriumban 
képző adalékszerrel a fagyé"lióság 

~enzi~~:b8n~ ValaQen~yi 

lóságii; 



"t6s~h~z veze~, kedvez 8 l~gbubor~kok viz zel v816 2egtel~si foka 

csö~ke~~s~ne~. =ie tart~znak: a c~ce~tkeverékben tartaimazott 

, ~ -, , 
.:J.ozzeao.e .. sa ss 

légpó-
~ask~pz6k sejtbetonokhozej = Sztroite11n~a ~aterialli, 

SZ.!:.~"~:·/; \l~·.To: O nekotorlih ~;szlovijah sztajkoszti szili

;.catnogo o~tons pri otricsteL'1üh temperaturaho ;/:::zilikát

beton ellen~l16képességének néhány feltétele fagypont 

-:;:,l7?8SZ~í.1csés sziliicátbeton tartóss:fgának egyiK fő fel tétels ~ 

ic~~ tS2zetev6inek alakv~ltoz~sa megfeleljen a hem~rs~klet ~8 

:--:edvess 8:.talom bizon":los h8tG.ro~ közötti v2-1tozás?lnak: .. 7e1-

Tása,. Alakv8.1tozásmérŐ beren-

Clezfs~ A nedVessór;tartalom befolv2.sa az ala~::-változ2.srac 

224-. BA~l.L_~'70T.r; }'.~:o - 3AH'rIJAl~GV? XoI~: ~llijanie kacsesztva 

.IiOZSpU8ZtOt'nOgo materiala i po;:isztoj sZ..'Grukturü na dol

govocsnoszt' jacseisztogo betona. lAz iregek közti 

2:l:rag es a pórusszerk8zet hatása a se jtbeto!1 tartóssá-

0/ = Sztr0itel~nüe :/:a'~erialij; 14,.k .. ),,830 1968" 

•• J;: 33-35 ~ 

~;,é;; 1~;,3 28 l t/:n3 tfSrfog:?ts6.1yú se~tbeton dinamii-:us rlÁgalmas

moduluszának változása mechanike.:L és hőmérsÉkleti ciklu

sok !1atp_sfS.r~q Az időjár:.~sállóság függpse 2Z üregek közét kitöl-
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repeó~8k~pz6d~e lokalis~lisa~ 

225, ·~hat·s ne~ in sno~ cle8rs~c~_ /-

~~ nÖ7~kvc for.~alom ::liatt n~~n ~eh2t 7;-:::.rni 2 ~6 e lolvad?~s{~r~.:: ~ 

gyorsa~ l~ kell tisztitsni a repli16tere~e~~ hz elmult t412~ ~l-

próMl>; 

j6 er~dm~nysiet ~rtek elo Ige~ 

i~ e Komol:130b prob 1~m2t okoz a fagyat-c- elté:iJoli~ S2 

126"sz" ?" l-7. 

s~t ok:ozha"tja .. ft.. ~;é.ltakozó nedv~ssp;;- ~s S.zÉ.l"aZS 

A pirit okozta sze~:1~/ezcd?se Az aDc'fli r02k.tiv agr'?gitu:nOtC 



Beton-id6ál16sági Szi~p6ziu~~/ = Cement and Lime Manll

facture, lS.k. 4.sz. 1968. p. 62-63. 

A betonok idMllós ág inak k érd ései ve l fogla lkozó II. ;'iemzet!rözi 
RILEM 1.969=ben Prágában rendezik mego A főoD té-
13Rkörck az alábbisk 188znek: A beton roncsolódásának összefüg

gései laooratóI'iL1mi 1 illetve a tényleges használat körUlménJei 

között II Gyorsít ott rnódszerek a roncso lódás előidézps ~re c Be

tonvizsgálati módszerek a laboratóriumi, illetve építménj~ek
ből kivágott próbatesteken. A terhelés mivoltána.J.c és nagy
ságának hatása a beton tönkremenetele? illetve időállósága 
Ezempontjából. Ezenkivül a programban szerepelnek betonkor
róziós kérdésel~~ valamint a betonvasalás védelmeg különösen 
előfs2zített betonnál~ 

229. BOULWARE, R,L. - ELLIOTT, A,L.: Califernia seals salt
damaged bridge decks. /8ót61 meghibásodott hidpályabur
kolatok szigetelésé Kaliforniában./ = Civil Engineer
ing, 41.k. 10.sz. 1971. p. 42-44. 

A kaliforniai &tügyi ~ivatal tjbb hidpálya-szigetelő anyagot 
vi~sgált meg korróziót nem okoz 6 olvas~t6szert keresve. Ilyent 
nem találtak. Helyette közelítőleg j6 megoldás a pálya szige
telése a korróziót okoz6 s6s viztől való megvédése érdekében. 
A tökéletes szigetelőanyagot még keresni kell, de néhány fajta, 
pl. kőszénkátrány emulzió vagy tennoplasztikus bevonatrendszer 
növe li a hídp álya-b ur'.colatok élettart amát. 

230. BONNER, C.M.: Keeping ice off runways. /Jegesedés e11e-
ni küzdelem repülűtereken./ 

l.sz. 1968. p. 73. 
Civil Engineering, 38.k. 

Az amerikai és kana,jai légi haderő által közösen kifejlesztett 
"Urea" vegyszer a jég és h6 felolvas~tására. Ismertetés. 
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231; WALSH, R.J.: Linaeed-oil protection for New York state 
Thruwey bridges. /Lenolajvédelem New York állam közúti 
hidjain./ = Civil Engineering, 35.k. 7.sz. 1965. p. 39-

New York állam útfelUgyelete 01vaszt6s6 okozta károsodások és 
hámlások megakadályozására permetező eljárást próbált ki a be
ton védelmére. A 28 napos betont 40% lenolajac és 60% S@vasolt 
tartalmaz6 keverékkel permetezik be. A kezelést ugyanabban az 
évben és a következő két évben megismétlik, később csak ötéven
ként. A jó eredményt mutat ó e lj ár ás költségeine k ismertetés e. 

232. HOBBS, C.: Tailor-made concretes-scope for immediate de
velopment. /Új betonadalékanyagok a fejlődés küszöbén./ 
= COllcrete, London, 5.k. 3. sz. 1971. p. 77-82. 

A hagyományos beton kíilső felülete nem kedvező a szemlélőnek. 
A legutóbbi évek kisérleteinek összefoglalása abetonfelület 
szebbé tételére. Műanyag, könny ti adalékanyag, plasatifikátcrok, 
légpórusképzők, gyanták, acél- és üv"egszálak alkalmazása a be
tongyártásban. 

233. Admixtures for concrete. /Betonjavító anyagok./ Conc
rete, 2.k. Lsz. 1968. p. 39-45. 

234. EDWARDS, G.: Must winter snO"/I mean road chaos? /Kell-e, 
hogy a havazás zürzavart okozzon az utakon?/ ~ngine~r

ing, 208.k. 5401.sz. 1969. okt.31. p. 465. 

A néhány c~ntiméter vastagság6. h6réteg 'iagy-Britanniában sem a 
közúti, se~ a városi közlekedésben nea okozhatna zűrzavart, ha 
jobb utakat épitenének és nem elégednének meg csupán lcisegí tő 
módszerek használatával, mint ,amilyen pl. az útfelliletek s6-
z6sa. 
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235" states es ca late bridge deck battle., /Beton hídburko la to~: 

olvasztósó elleni Ysdelme az US_A.-ban.,/ = t:nginseric:g 

Hews :2ecord 178.K:, 18osz. 1967. mé.j.4. p, 47,49, 

Az ol-v-asztósók okozta betonszerke2etkárok kijavitásának költ-

., A só lemos2.sa a hiclpályákrol" 1enolajos " ft. 

legjobb me;selőzps a légpóru2képzők vagy a beépíTett fütőcsövek 

j&3 zn4.1ata ~ 

LINDAI:L i J., ~ SZ10W removal., ~" there iE' a ::eight way to 

do it~ /tIóel'takarítás .. / = Fleet Dv;ne:r'~ 64<>k" -~.-2 .. sz~ 

1969. szept. p. 57-63. 

A hóeltakarításl10z alkalmazott fő géptipuSOK je·l.Lemzői" AZ ?pLi

leteic körUli hóeltakarít2.si munkák kivi te:lezésének szery9zé8j~ 

szempontjai .. A j ~S hótakaró vegyi anyagokkal tört~n6 leKUz

d.~séYlek módszerei és az eljárás hóvihar al~ralmával" nÓillPrsék~ 

letlépcsók k:ülönböző időjárási viszonyok :nellett. 

237. MAC n~ns, S. - LAU, E./}.: Maximum aggregate size ef

fect on frost resistance of, concrete(> 'Betonfagyállóség 

a szemszerkezet fijggvénye./ = Journal of the American 

concrete Institute, Detroit, 68.k. 2.sz. 1971, p. 144-
149<> 

Sgyciklusó fagyas2t ási vizsgé.lst elapján mutetták: ki 22 E:cLalér:= 
a!J?sg maximilis szemnegyságát"1E~: hatáse.t a beton fagyi 

:C8 7 különböző ví:;cementtényez6k eset~n ss bedolgozáEd~ fokoil~ 

utókezelés és kondicionálás ut2.n a :;;róbatestet a te--

li tettség különböz ó fokain r dj~fferiló natásL:. r::esters fe 1.--
t=:tslek: mellett co alá vett~k. Az egyes pr6batestsk 

v21ó hajlaClosságát 2 f'agyasztási natásra oekövetke--

Ze"ct hOSS2V2.1-'Gozás" alapján állapították c:~ege 

az ada lékan:iag maximális szemnagys·~.g:;tn8~~ mérete nagy úatássc=l 

bír a llóság:r8 e 



effects O~ air voids in co~crete, lA betonporozi~ás ha-

i;6s a:i.n2k e~l.méleti vizsge.lata r:/ = Journal of the Am8ri

cen 00ncrete Institute, Detroit, 68ekG losz~ 1971e 

'~.'6~ G1..atem2t~l:8i Ioaellt dolgoztak ki a beton vagy ITl2S porózus 

anyagok a:rtalma haté.sainak vi~sgálat árs" J.. hang s:tna-
-co L::=.S l sebess ~gpn ek -v81anint a rugalmassági modu lU8na~~ az öss-

e a art81om:-::8Lt> t_ m::itematikai illJdell alkal-

maZ2.Sl lehet 9 egvpb porózus anyagok: és tovp,bbi h8sznosl-

tási lehetős~geik a mér!!öki gyakorlatban" 

239m GJO~V, O. ~: Long-time durability of concrete in 883-

water,. lA beton idóállósága tengervízben,,/ = Journal of 

the America!1 Concre::e Institute, Detroit, 680[.:" l"sz .. 

1971 pe 6G-67 

A c; b"tonokra gyakorolt hatisát vizsgelva, 25-';(; 

tenp:"ervizbe kihelyezett próbatesteken végeztek 8zilárdsé.g

vizsl:2'8.1atokat 18 különböző próbatestsorozat készült az alkal

mazott ct:?mentfajtp" 2 v1zcementténY83é és a cement adagolás vé.l

toatatásá'!al" ?,;eg8.11apitottáJc, hogya magas aluminiumtartalmL'!. 

cementek ellenállóbbak és a traszadagolás ugyancsak kedvező 

hatá.sú" A v~ltakozóa~ tengerviz~el és édesvlz2íel val6 érintke-

zésnek nincs számottevő hatása~ 

240 e JCHNSON ~ K" L .. ~ Improved eir-entraininé; admixtures for 

concrete. lA beton légpórusképző javitóanyagai./ = 
Journal of the American Concrete Institute, 65.k. 5.sz. 

1968. p. 402-Lll, 

241. BE~~THOT.l"""EX, P. - P?.IOR, G.: Unaergrouna corrosion and 

salt infiltratione /Tala,j alatti korrózió és sós átita
tódás e/ = Journal of the .t..rrlslicen Nater ,!/orks Associa

tion, 60.k. 3.sz. 1965. p, 345-~56, 
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A nagy autóutak jégtelenitésére az Egyesült Államokban kb. évi 

3 mi 11i6 t sót használnak o Ez; a sótömeg sz utakI'Ó l a talajba 

mosódik és károsÜjs a földben fekvő csóvezetékeket. Csöklcenti 

a talaj e lektromos ellenállását, másrés:rl a tÖllénységkülönbsé-

gek révén a fémvezetékkel galvánelellleket hoz lé·~r&, A SÓ ssét-

osztása a talajban vízszintes és függőleges 

242. BINGHAllf, C.T.: Organizing a sn01fi and ioe control prog

ram. IRóel takarl tás megszervezéseo/ = MiH and Factory, 

83.ko 6.sz. 1968. dec. p. 38-40. 

243. Gritting is no longer just a cbore. /Hem fárasztó munka 

többé a homokszórás./ = Motor Trans port , l03.k. 33tf8. 

sz. 1969. junol3. p. lL 

A hatékonyság és a gazdaságosság a legfőbb követe1mé::lY az 

feliilet homokk"3l, zuzalékkal történő felszórására hasznQ1t be

rendez~seknél. A különböző berendezések alkalmazhatósága. A 

;:épjármüv"kre tartozékként felszerelhetó homo!\:- vagy zuza1ék
szóró berendezések. 

244. Gleaning vehicles on show. /úttisztító járművek 2. Har

rogate-i kiállitásonoj = Motor Iransport, l03eko 33480 
sz, 1969. jun.13. p. VIII, IX, XVI. 

ZCilönböző szemétgyűjtő és -sz2.11itó jál"'lliUvek a kiállításon 
~öprő- 68 tisztitóberendezések különleges jármüvekre 8zeTelve~ 

Önálló motoros hajtóegység a LLtelmazésa .. :l:ölcsérgar2tok és kü

lönböző teljesitm~nyU és rn~retU egy~b berendezések, 86- és k6-
zuzalé~sz6r6 berendez~sek& 

245~ JA C;:SO!'J , f:.~~: Getting ~jour priorities",,~ /?lsőbbssgi jog

kör a hó- 0S jégel':cakarité.sra c/ = N;unicipal 3ngineer-

, 148ckc 30"sz~ 1971D jul.23" p~ 81389-81392. SUf;l.e-
ffient: Sno'i'. and Ice Clearance" 
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Hathatós hóeltakar1tás és jégtelenités elérésére együttműködést 
sserveztek a helyi hatóságok, a rendőrfőnökség és as útügyi 

sl'lervek. Meghatáro:<1tá.k a fcmtossági sorrendet: I. Autópályákon 

és főközle!cedési útvonalaken a forgalom fenntartása. II. Ipari 

központok főút jai, lakónegyed-űzletközponti összekötőutak. III. 

Különleges utak, IV. Ama utak, amelyek rövid lezárása nem érin

ti a gazdasági életet. BefolyáBoló tényezők: földrajzi adott

ság: domborzati viszony, tengerszint feletti magasság, átlagos 

hőmtrséklet, páratartalom, uralkodó szélir?ny. A szervezés és 

ellenőrzés teendői. Szezon utáni teendők, Hóligyeleti és -ké

szenléti szervezet hálós ábrája. 

246. BODE, (},.6.: Developments in prov~:3lon.,. /Tömegcsztályo-

zó és elterítóg#pek fejlesztésének biztosí tása./ = Muni

cipal Engineering, H8.k. 30,sz, 1971. juL23. p. 31403 .. 

S1405. Supplelllent: 3now and lee Clearance. 

Hathatós fejlesztéstvégeztek a hatósági szervek és a 

gek a hótakaritó berendezéseken,a forgalom téli idooen való 

fenntartására. Fontossági sorrend: 1. Országos autópályák és 

főközlekedési útvonalak. 2. AutóGUSZ főÚtvonalak és 3. városi 

főútvonalak, másodrendű utak, Autópályák részére 2. 9 yard3 ka

pacitású szóróg?pegys pg a leggazdaságosabb" n6 és jÉ.g el távoli>,,~ 

tása Angliába!1 és az USA-ban tiszta keveretlen sóvaL Preven·

tiv sószórás alkalmazása .. ujabb rendszert1él~ kocsi-fenél<:u:rit6~ 

ből az anyagot az 'Olosztóba vagy spiráladagolóba továübítják 

Zsalus szabqlyozószerkezet~ Vezetó.:ülkéból 2uto1!etikl1S811; ~ic.·~· 

raulikus berendezéssel szabályozható a s%állítószalag és a spi···· 
ré.l sebess ége e 

g-:78 log j S ro. pjcor:: 

1971. jU~e23~ pa 

8nc;e~ 

L~; i 



Síkos lxtaK gy81o,::so8ci:18~t: védelm2l""e a g:~alogjá:rdá~8t is hó- és 

tik~ Sz'~'r6berendezések h88zTIálatáD2k szabá.lyai 1(; a 

Del~'3ndezés korlátozott; 2:. mozgékonyság; 3? használható-

slig gyelolSos foyp-slom a1.att; 4c egy rnüvelettel tő szór~s 

etes tés; 6" kezelői irányí-

eS6tén; 7~ dugulás nélküli üzem~ Táb-

liset a körUlmények .cezel~s anyagok, 

öss:c8fUggéseirolc A bel'endezés ll! tar-

goncs, 2" kézis3órú be:rende3és;~ 3., gyalog l{ezelt motorcs gép; 

~ illye kezelt" szó:régép" Más évszal~okban mütrá~72.z:ásra lS al-

kalmas:o üjabb tipUSOk egyéb felsze:relésekkel kiegészítve" 

SBLLEY J:;Se~ Progress and improvements hóeltaka-

ritó pet korsaerusit4s6o! = ~anicipal 2~ginee~ing, 

kö:z:utak :::ó28.Sa havas ~\..dőben rohamosan terjed" Ez szükségessé 

t ett esz t:ö?tök használet át; 8me lyelcen az 

2.daga 15,S s zab ozhat6" E2 mind mliszaki, mind gssdasági okok-
:)61 lényeges" A nagy teljesítménYLl szórókocsik ee-yúttal b.óe~:e

ként is ~asz~álhatókoá kocsik alvázának védelméről gondoskodni 

~J:ell: Célszerii a szóróbererrdesésoe adagolöberendezést épitent, 

ez Ja kocsi haladási sebességén8k fiiggvénypben adagolj2 a sót, 

Je.:::.-űék: sosasara szol€:~á1.ó kis 7 kézi sószóró berendezések" 

249~ HIC-3-INSQN, FJ"C" ..,. BA.CKSfROM, Jt>"S,,~ Evaluation of concre

te for des'alination plantso /3eton viselkedése sótalani

tó üzemekben./ = Proceedings, ASCE Journal of the Struc

tural Di'iision, 94.k:. St-2,sz. 1968. p. 417-437. 

~ desziiillációs kamrák építéséhes felhasználható beton minősé

gév>sl szemben t2Jn8SZtOtt kö'Vei;elmények~ A d.esztilláció folya

mán f'ellépó ~(orróziós igénybevételeke> ft- korróziós vizsgálatok 

illÓö.St,3ere~ Betonfal mOdelljének kisé:r!..e~:;i "\rigsgála'ta .. riüanyag

bevonatok: felhasználisi lehetőségeL j.. további kisérletek c él-

kitUzései" 
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250c Recent researct inte the constructioD of concrete pave-

f1l>:!nts" . rrGurkolatok é ~s~re vonatkoz6 Jj kutatás~/ 

Többek kÖ:eött Et 

szUkségességét e8 ismertett ~ 

durab~lity of conc~ete~ 

oetonfelület 'i;art6sságára 0/ = FQb~~:Lc Ros<ls i' 36 ;:\k" 3 ez 

1970e aug~ pc 53-59 68~ 

30 évvel ezel őtt az fl oS3'orpci ÓS 't1evoTIat volt 8 rt csodaf e6~vver;' 

a betonszerkezete!{ védelmébe::!. .. Kezdeti sikerek ~:ttán feledésbe 

ment~ jjabban fe~Éledt a kU-:8tási",~fejlesztég:' tev 

ings on resistance of concrete to Bcalingc jLenolaj be-

vC?1atok hatása a betűr: háml2.8okkaI szembeni ellenálló-

Négy különböző terjedelmH ée 

kezelés Qtá.n" 

kezelt :lélkLili beton 105 

károsoö. (> tt s beton részére elég 'folt az egyg~e _ ;:;-.. 

rosod2.st 8~!errved.stt~ 

253, 



tópályákon - költséges, de fontos,l 
k. 2.sz. 1967. po 103-105. 

Public ·,Vorts! 98. 

A i:éli útszolgálst gépesftése, szervezése és költségei. 

254. G.B, .: Keepiag the Finish roade elear in 
winter •. IPinn utak téli tisztántartása .1 Road ::nter
nationa l, 1968. 71.S5. p, 21-27, 

255. BELL, R.A.: The use of ready mixed concrete on ruban 
road projects. lElőkevert beton használata városi út
építéseken.1 = Roads and Road Construction, London, 
48.k. 571.85. 1970. ju1. p. 201-206. 

Városi 8ut6pá ly8 épit és eko r a betonb urko lat minőségi e llenórzé
sével szerzett tapasztalatok. A vonatkoz6 szabványelőírások: 
nyornószilárdság, szemösszetéte·l, keverékösszet€tel, vízcement
t,fnyezó, légpórustartalom, keverőtelepi felszerelés, keverés, 
kisérleti keverék és tábla, cement-, adalék- és v1zminóség, el
lenőrző készülé.kek.,.. m6dszerek, száUit6i és helyszini labora
tóriumi felszerelések. 

256 o DUTRQN, P.: Concrete roads symposium - Materials. /Be
tonót-szimp6zium - Anyagok.1 = Roads and Road Construc
tion, 47.k. 562.sz. 1969. okt. p. 314-316. 

Beszámo16 az 1969. évi párizsi szimpóziumról.A beton ninóségé
nek kritériumai, hézag- és keveróvízminimum, homogenitás stb. 
A beton alakvqltozási tulajdonságai, légpórustartalom és az 
olvasztósókkal szembeni ellenállás.Az adalék és a ce~ent minó
sége iránti követelmények. A minőségellenőrzés módjai. 

257. SCHUEPP, W.: Concrete roads symposium - }í,aintenance and 
resurfacing. IBetonut-szimpózium - Fenntartás és fel-
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Újítás./ = Rosds and Road Construction, 47.k. 562.sz. 

1969, okt. p. 319-320. 

Bessámoló az 1969. évi pári::lsi s::limpóziumro 1. Fe llilet i meghibá

sodások javítása epoxigyantával, ill. habarcdsa1. A foltozandó 

felület tisztítása lángszóróval. Foltozás cementhabarccsal. Hé
zagszéljavítási módszerek. Olvasztósók elleni védelem légpóru

sos betonnaL Elégtelen légpórustartalom jlcevesebb mint 37V ese

tén az ellenállás lenmagolaj és benzin keverékével végzett be

vonássa l javítható. 

258, Bl.i"RKE, A.E.: Major cGmcrete roads - a commentary on the 

new ~!í.O.T, specification. /Uagyobb betonutak - f.:Offimen

tár a ori t közlekedésügyi minisztérium új irányelveihez.1 

= Roaas and Road Construction, 47.k, 558.8Z. 1969. jun. 

p, 174-179. 

Az öt év után 1969 tavaszán újra kiadott brit út- és hídépítf

si iránye he k ujd onságainak i smertet ~se. Ezek tükrözik a m'isza

ki fejlődést. Az útpályáknak legalább a felső 5 cm-pt léC9óru
,sos betonból kell kialakítani. 

259. Equipment for snow clearance. /Hóeltakarító gppek,j = 
Rosds and Road Construction, London, 46.k. 543.sz. 19b8. 
márc, p, 69. 

Az an!;ol fóközlekea Asi utak és autópályák hóeltakarít5 felsze

relésének kiegészítésére hóekék, hó- és sószórók b~szerzése 

iránt tett intézkedések, végleges állomány. 

260. Concrete pavers comb over their procedures. lA oetonút

épitŐk felülvizsgálják eljárásaikat .1 = rtoads and streets, 

109,k. 7.sz. 1966, p. 40-43, 86-89. 

Az 1966 márciusában Atlantában tartott konferencia ismertetése 

a légpórusképzők betonútépítési alkalmazásával kapcsolatban. 



261c Two cities in ~aine: Specific needs dictate snow clear

inE techni~ue8" IKét Maine állarnbeli város k rilö111eges 

hóeltaka mÓdjai .. / = :fu:ral and. ürban Roads;, ll"k .. 

"igy 10 ,:;00 és egy l 000 OOO lakostÍ -város télj_ ó:tS2iO 

különbspgei azonos hóesés eset~n", A müszaki fels3erelés /hó-

ek~k, h6eltakarit6 s rakodógépek, az útbossz 

ben szóró sószórógépek/ ismertetése .. 

262; ~2m.-perature se7J.sors, ecnelon plol,ving prcvié;_i,3 fast 2nd. 

econo'3.ical SY1o:r; control.. /Eómérséi:"let-érzéks16 és a :0-
kozatos h6ek~z~8 gyors ás gazdas~gos ee·s 

tesznek lehetőyé,,/ :: ?ural and Ürben R09cis] ilete C SZe 

1973. lJ' 22- 23 . 

MaSSEcnussetts ál16\21ban alkaln:azott új téli be-

:rendezések ismertetése .. Hőmérséklet-érzékelő 25 uipályé.ban ég 

nedvességmérő időben mutatják a jégltéregképzódést" Az olvasztó=

sószóró gépeken tij IfszinkrolIiRtert H alkalma!1uak, amely az út

":lossz II a j égrét eg rninös ége é s vastagsága függvény ében teszi 16-

netóvé a sóaaagolist. A visek elsósodásának ~egakadályozására 

a só té_rolására 1200 t ürtarialmú, fából h:észült táro'l.ók,3t 

használnal{. Többsávos utak több menetes hóekézésének ismerte·· 

263:> Deicing chemicals: Red flag for E:CO logy or gI'een for 

8&fety? /-·v'egsi hóol "aszt ósz&rek~ 25; éló környeiEet ká~-.. 
rosit6i vagy a he = Rural and Ul"'ban 

Roacls 

Az olvesz"tését 2. k:öTny-eze~:;::2 való tekintettel Illegtiltani k:jz;~ 

lekedésbiztonsági okokból nem. lehet Á =trsss8chllssetts ál18mbe-

li Canton váro s leül önféle módoKon kis érli rLeg a kö:rnyeze't7 01-

V2SZtÓSÓ OP:OZt2 károsodását ~egak:adályozni" A sószórógépekre a 
megtett út ében adago16berencie3éseket szerel tek~ 3éx"t: 
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létssí tett~ Le, megtiltották az elt2:voli ~ott 

ppm a megengedett 250 ppm értékkel szem-

ner." 

264 Winter maintenancejt Si.10W Dlowing$ ice control" /~éli 

útfenntartás~ hóeltakarításs jégolvasztéa ::::; Rural and 

A hó=- és jégeltávclítás lehe"(;óségeinek:~ gépi bersnde2!éseinek 

részle~Ges ismertetése" A sómegtakaritás lehetőségei" A szlütsé-

ge8 ég lap:ltására széles körtÍ atek ~ 

265 ~ ?laning snOV7 and ice controlc lA hóel takari tás és j 

olvasztás ter>!eQI·ése = Rural and Jrban Rbads, 1963, júL 

7231atok PS zzó:r8.si tervek a hóeltakar{tás és jé'golvasztás szer

~;e4é8 éTe és iiégreD-s jtására vonsr'/j lro~óan e Ki vona t 8 Virginia 41-

lambeli útfe1ügyelet által kiadott Snow and Iee Control c, okta
tási ké2tköi:1y7ből~ 

266" TEYC-.tfEITNE; D~C,,; Specification of concrete 'Nitt special 

reference to the propoaed United Ccde~ /Betonszabályze
tok, különös tekintettel a javasolt egységes előírások
ra.j = Strv.ctural Engineer, 46,k. 5,813. 19G8. p. 131-

139. 

A be""G.onvissgálatra vonatlrozó jav8s1a"l;ok: .... t bo bel'::, között 

267, SHACKLOCK, B ,'li,: Conerete for highway pavements o /út
burkolat-beton,/ = SI1..i."'"'Yeyor, 138ok. 4140,8zo 197L 

po 48-50. 

Az útbeton é:rtékelésében döntő szerepe "Van az olvasstósóálló .... 
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ságnak is. A betonielület olvasztósóállósága légpórQsképzö ada

lékok hozzáke'ler#spvel elérhető, Légpórusképzó adalékok alkal

ffi;,zé.sára vonatkozó előírásoknalc az alábbiakat ke II tartalmazni

uk: szabv~nyosított cementek, kifogástalan adalékok, .'i:orláto

zott ~aximális szemnagyság, kifogástalan légp6rusképzók, meny

nyiségük 4,5 !1,5Ó" minimális cementtartalom 2QO kg/m' tömör 

beton, 29 napoS nyomószilárdság 300 kp/cm2 , szükséges vizsgála

tok cs e Uenörzések és a -,rizsgálatok köLtségfeds3ete. 

268. 1,0EF?LER, :":.C.: The use and effects of higjy:ey ie··icing 

Balts. /Útj égtelení tó sók has,;náL~ta és hatásaL/ = 
Surveyor, 74.k. 3795.S3. 1965. p. 37-38. 

I:Tassachussetts állam kutatási tanácsa az olvasztósók has\"luála

tá.rél és hatásai ról összefoglaló jelent ést adoH kL A sóf;: fel

használása nüvekYóben, a homoké csökkenőben van, főként konyha

sét és kalciumkloridot használnak. A légpórusok nyújtják a leg

jobb védelmet az útbetonnak az olvesztósót káros hatásai ellen. 

A jé.rmUvek rossdásodáe8 ellen nem találtak megfelelő védelmet, 

I\'éhány titmentifafajta látszólag károsodott. A forgalma'G a sót 

nyaló állatok vesz élye~tettéko 

269, MOSE:úEY, B.G, - PL,AIfT, L.F.: Sno\'! clearence in -i;ae Hest 

;üdlands. jtiótisstítás \Vest Midlands-ben,/ = Tr!iffic 

r~ngineering and Control s London~ 11~kQ 8 .. sz~ 1969~ dec" 

p, 379-381. 

A téli utügyi szolgálat hatékonyabb~. tételére Birmingham' és 

kőrnYPk::':nek városai közös 8zerve3etet LF':"tesitettek .. Az átháló~ 

ílatból 1700 km tie:ztitását 2 legsLi,rgőseoben kell elvégezni" }~ 

hé, el-liak: 8rít ás ss sz órás mód2 f::ere i 1 szerre zé se, a rend e lkeZ és:c'e 

á.lló és ~::i pekt Kapcsolat a meteorolégi8i 

8.llomé.so~dt21.~ SÉ.rom alD.l~ és ~ét felL?ljs.ro burkolatábar: elekt-

romos fUt~s va~ /32 OOO 
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Német nyelven 

270. REIMER, 3.: Verwendung von Trai1Sportbeton im strassen

bau. /Transzportbeton alkalmazása Qtépitésben,/ = 
Baugewerbe, Köln, 49.k, 4,63 1969 febr.15, p. 226-227, 

Betonútépí téshez 8:;! i{SZK..,.ban a S~Ó 82lűkebb értelmében csaknem 

kizá.rólag tran8zportbe"'Gon-t haszná.lnake 11. 1:: esl. 

elvek minőségi követelményei: maximális nyomó- és 6z2.kitóss:i

lárdság 28 napos korban~ légpórustartalom 9 ce~enttartaloml ada
lékanyag s:aiiiagőtbé je, s~emcsefrakció.A transzportbetol1 7álasz

tásának: előfeltételei" Szállítási elóír&~ok~ 

271" lLhl:rNA 1 Á eH c: Uber die Beanspruchung :und Verformung 

der Beto?1fab.~bahndecken infolge Tempe:r-aturanderungen,) 

/Bston LJ3JDnrlrolatok ig?nybevétele és alalITál':;os::fs2. b6,., 

m.4rsékletváltozás kö-ve-'GksZ1; eoen",/ = Bsuingen::_eQ 3,.6 

2,81l. 197L p, 54-57. 

A betonlemezben egyenletes; vagy nem egyenle~!je8 b.Óm.él~éklet-~ 

vél tozások léphetnek fel r amelyek nyomé.st;; hL1Sás~ i l'Let'%78 haj~, 

li t:.st igyeke:;nek létrehozni 7 de akadályoztatásuk mia1;""G bels 
feszültségeket okozn2k 

!r~ekes PETRI R~ e16adáa8 2 



273" SC~ruLZ~, <> e TaLlsalzoeanspruchung von Betonelementen" 

evétele~/ 

., ~ .. 
o~LY8sz-t;ósóé.lló b3tonelemek te:r-vezési; 2"üilll.2.S OK8l ~ 

; Jlit ersllchungen Uber' die Dauer-

best~ndigkeit und Prostbest~ndigkeit von Puzzolanzemen-

ten" lPuccoié..nceme::1tek f és ldőjárásállósá-

gs cj = Eaustofi'ind us tri e, 14" k~ 9" sz ~ 1971. p e 301-305 ~ 

275 1AlTG~ E~ ..... ~rODrtf;1 S~ ~ Die ~igenschaften QeJ.:' in den 

:lorddeutschen K:iessen vorhandenen porösen Kalksteine 

und ih~ Einfluss auf die FrOS"1;',viderstands:fahigkeit des 

3etons ~ i 
/ északnémet k:avicsokban előforduló pór6zus 

s befolyásl)j( a beton fagyá.lló-

sá.gára~/ = Baustoffindustrie; 13 .. k" 5('83" 19700 p" 168""> 

276" RúBERT S,~ 3erecb...l..~c;ng der Porositát von Betonen" /Be
éGonok poro3itásá.nak 83álllításao/ = Baus'~offindustrie, 
ll.k. 10.s3. 1968. po 340-342. 

celllentbetonok kü1önbö3ő felhasználási területein a porozitás
nak elsodleges jel~ntősége van /korrózióvédelem, vizáteresztő
képesség, l;:ülönböző behatásokkal szembeni ellenállás/o li. közölt 
2zámítás lehetővé teszi a teljes porozitás? illetve az egyes 
p6rusfajt?k mennyiségének meghatározását a rnegszilárdult ce

mentben és betonban~ Példaként a fe8gítet·~ beton korrózióvédel .... 

mérs vonatkozó eló1i-ással kapcsolatban a megszilárdult nehé3-
oe"'Gon maximálisan megengedheté pórusmennyiségének a számítását 

közlik" 
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szilárdságot ront juk. Yieg ál la pit ja a tömörtérszámítás és a nyo

másmódszer összefüggését, a lyuktérfogat meghatározását szilárd 

betenban a tömörtérssám:ltás alapján, értékeli a kapott eredmé

nyeket, összenesonlitja a piknométeres módszert a nyomásmód

szerrel és bőséges irodalmat !!:ö"öL 

281. SCHULZE, 'fl.: Einfluss des Porenraumes aélf di e Eigen

schaften des Schwerbetons. /A pórufltérfogat befolyása 

a nehézbeton tulajdonságaira./ = Baustoffindustrie, 9.k. 

11.sz. 1966. p, 321-327. 

A jó betonkéssítés előfeltétele, hogy ismerjük azokat a ténye
zőket, amelyek a tulajdonságait befolyásoljál1:, Ezek közé tarto

zik a pórl1stérfogat ismerete o 

282, Sind Aélftausahie Gesundheitsscbadlich? /Ártalmasak-e 

az egészségre az olvasstósó!!:?/ 

46.sz. 1971. p. 1525-1526. 

Bauwirtschaft, 25.k. 

A Prágában II ország által megtartott útügyi világkongresszus 

közös összefoglaló jelentése szerint nagy teherautó-forgalmú 

utak télen CSUP~D olvasztósókkal bessórva járható!!: és közleke

désbiztosak. Bár manapság sen.1\:i sem mondhat le,a hó- és jégmen

t~s utakró'l, mégis a3 utóbbi időkben a3 utak jégtelenítésével 

sz~mben megfontolásokat jelentettek be. A környezetvédelem til

takozik, mert megállap::f.tást nyert: a kőolajjal piszk::f.tott 01-

vasztósók révén évente nagy mennyiségben jut olaj a talajvizbe, 

amely elszennyezódik s az ivóviz a belekerült olvasztósók által 

élvezhet~tlen lesz. Az elsózott ivóviz pedig a cseceemóknek su
lyos egés3ségUgyi 6.rtalmakat okozhat. 

283. HRIE?N'Jdm, ·'f. :iíinterschaaen an Strassenfahrbahndecken. 

?robleme der Gewahrleistung. /Téli útbuúolatkárok. A 

szavatosság kérdései./ = Bauwirtschaft, 22.k. 26.8z.1968. 

Eeilage: Die strassenbauindustrie 68/6. p. scr.47-48. 
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Olvasztósók ~s szöges téli abroncsok okozta károkat az útpálya
burkolat okon nem lehet általában szavatossági kárnak tekinteni. 
Az épitési előiráso~: betartása eset cn is keletkezhetnek ilyen 
téli útkárok 8 mUszaki fejlettség meglevő szintjén beton- és 
aszfa l tburko la ton egyaránt. 

284. ~.fu~R3CHT, H.O.: Eintwicklungstendenzen im Betonstras
senbau. /Fejlóiési irányzatok az útépít éSben./ = Bau
wirtschaft, 20.k. 1966. p. 937-941. 

Többek között a beton légp6rustartalm6nak pontos beállítása az 
olvasztósók okozta károk elker~lésére és fiatal betonfelületek 
irnpregnélása pl. epoxigyanta-oldatokkal vagy lenolajjalo 

285. SCHLEICh-:ER, E.: ',vinterschiiden an strassen. /Téli útká
rok./ '" Bauwirtschaft, 20.k. 35.sz. 1966. Beilage Stras
senbauindustrie, p. 83-87. 

Az olvasztó sók a betonburkolatokra nem vegyi hatást fejtenek 
ki, hanem fizikait, a pórusviz megfagyasztásával és a jégtér
fogat növelésével. Ehhez járul még a hirtelen hémérsékletesés 
az olvasztási folyamat során. A beton finomhornok-tartalmának 
és vizcementtényezőjének nem szabad túl magasnak lennie. Az 
adalékanyagnak fagyállónak kell lennie. Légpórusképzőkkel ki
egyenlitó tereket lehet létesiteni a betonban. A szavatosság 
jogi kérdései burkolatk8.rok esetében. 

286. ALBRECHT, 7.: ErHiuterungen zu den "Vorlaufigen Richtli
nien für die Prüfung von Betonzusatzmitteln zur Ertei
lung von Prüfzeichen. /Magyarázatok a betonjavitó anya
gok ideiglenes vizsgálati irányelveihez./ = Bauwirt

schaft, 19.k. 6.sz. 1965. p. 151-156. 

Az 1958 és 1960-beli Irányelvekhez képest lcnyeges változásoK 
vannak az új - a fo lyóiratban jelen cikk előtt teljes szövegf-
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-,rel kez ölt - ideiglenes elvek I96S-ös kiadá8L~b8n a betcn"~ 

j2vít6 anyagok j; köztUk 

s~re vonatkoz6sn A vál~ozások ismertet~se6 

/Szokásos normálbetonok légpórus'tartalma = Beton~ ner'~ 

Lag teljesen tömörltett betonkeverék légpóYüstartal~2t J~ ... e·:7e~ 

g6tartelom O,5~ és 2, --, 
~!izsgálják~ -vau ..... e 2; levegótartalomnak f 

b etol1:js szet ét e l meg határozott tulaj Qonságai.tó 1 ~ 

258 ~ :~1.A.t~~S ~ 71 e~' Bemerkungen zum Abstanisfaktor a ls Kennwert 

fU!' den ?"'rost,'.'iderstand von BetoDc í~egj egyz:?sek s tér2 
koztényezórő1 1 mint a beton fagyállóságának mutató8zá .. ~", 

máról = Beton~ :íerstellung r V~rwendLlng5 20~k~ 6083 

1970. p. 253-255, 

m-áKDIC~fordítás 437 968, I. 

PO'T2?8~ T"C" kutatásai és a térkőztényező /távolsági t 

amely a cement ká egy pont já-tó l a legköze lebbi l égpórusi-g mé:::'i; 

tá'101aág, A beton fagyállósága a légpórv.sértéke;ri;ál, a" ÖSS2>~ 

omt61} ezen belül 80, 3 mm-l1él l{isehb pórusor~ 

és a térköztényezőtől függ .! térköztényező lris'3é.-

~!li. t ása a oementk61"ét eg vasta.gságábó l 8S 2 ~:oc kB. térb e li á:tmÉ I'ő ..... 

jéb61"E két eljárág és l-;:éplete:Le 

sehr niedriger; TeffiperatiJ.ren~ 

alscsony h.őmérsét:le-ceken ~/ = .Det 

öss3ehssonlitáesD 

heton vigelked~8e iBen 

Herstellung ve~wen~ 

Hirtelen lenülés :2 betonben reped ~seket J levéle.sokat: 82 :nor~so .. ~ 



lódásokat okoz", :: 7áltosások előre meghatározására kisérleti 

programoT. d.olgoztak ki; a kisRrlethe:ci felhasznált vasbeton 1e-

m8zek e 183, tu.lajdonságai I.' 

29C 1AMPRECHT~ ~rste8 ::Surope.isches Symposium. über Betonfahr

bahne:c.c /Első európai szimpózium betonútburkolatokról 

= BetO!l9 Eerst611!1ng~ Verwendung 19 ~ko 3"szG 1969" 

p, 378-380, 

la minőség a reped.ések és 83 olyas~tósók hatása 

stb fo 8 h4zag elos:3tásával és kiképzésével/előre benelye-

nélküli ~?endszer/~ 3"", fenlltartás8al~ tással; 4" végig V2-

és 5 c felUletképz éssel foglalkozot"t" 

WEIGLERv R~ Schuts yon Beton gegen chemische An~ríffe~ 

beton 7édel~e kémiai hatáBok ellene/ = 3eton~ Her-

A különlegesen nem védett beton ellenállása és aE ellenéllás 
fokozé .. sa töm.örs cementtartalom-növelés stb. révén. A továb-

bi védelemmel szemben .1(jámas~tott követe . A v éde lem móo.-

s!2ferei bevonatok /termoplasztikus'J duroplzsz""Gikus müanyagok ~ 

ill" emulziók által/ s felületkezelések /82'ilikonok~ fluátok/ 

8S idegen anyagú burkolatok !gumi, miigyanta, iiL ólomlapolI: 8.1-

és a fe'l.erősító habarcsoko 

292~ STREIT~ Ge~ Inste~dset~u~g und Erneuerung alter Beton~ 

at:rasseno /Régi betonutak: karba ho:ös,.lGala és felújítása~/ 

= Beton, Herstellung, Verwendung, 17.k, 4.sz, 1967, 
pe 125=134 .. 
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A beton útpályák meghibásodás ának okai. Az ezekből levonhat6 

tanulságo;C. Sze.rkezetépftési törvények. Vizelvezetés, útalap, 

talajstabilitás. A jó karbantartás szabályai. li javításra al

kalmas arijagok és alkalmazásuk módja, Az olvaezt5sók okozta 

káro:: , megelőzésük, ill. javításuk. Úttáblacsere. Dj betonút 

a régire telepítve, Előregyártott, feszített úttáblák és be

Ppít6 sük. Gazdasági vi~sgá1at. 

29;. PTLNY, F.~ Die Bedeutung des Porenraums im Beton, lá 
pórustér jelentősége a betonban.1 = Beton, neT'Stellung, 

Verwendung, 16.k. 4.sz. 1966. p. H7-150. 

294. WALZ, K. - HELMS-DERFERT, H.: Luftpcrenkennwerte von 

Betonfahrbahndecken - Einfluss auf das Ab~ittern durch 

Tausalz. /Beton utburkolatok légpórusjellems6i - Hatás 

az olvasztósó okozta hámlásra.1 = Beton, Herstel1ung, 

Verwendung, ló,k. 4.sz. 1966. p. 155-159. 

l<§gpórusjellemzők: a t'eljes légpórustartaloill /LP/, a 0,3 ffiJ!l

nél kisebb pórusok mennyisége /L3/ és a pórusok távolsági té

nvező,je /1'1'/. Ezeket a ,jellemzőket határozták meg mikrosz!;:ópos 
m;r';:ssel 49 betonútból kiturt magmintán , olyan útfe lület:részek

ről, amelyek többé-kevésbé károsodtak olvaszt6sék hatásár'a, Ha 

L? nagyobb volt 3,510-nál, L3 pedig 1,5:1c-nál és ennek megfelelő

~n a ':!:~ k:Lsebb a ~2 mm-nél~ nem tapasztaltak hámlás t c Ilyen 
légpórus jellemzőket akko'r lehet elértli ~ ha a beton lieépítésekor 

a nyomáskiegyen11 tési sljárással :nért t91jes levegótartalom. a 

friss betonban legalább 3,5~~ 

II 

295 ~ WAlZ t !'~., ..,. SCF~4.?ER7 ,,~Url'tersuchungen ijber de:l Fros-t;-

lIS 

T8usalz"-,,Wij erstaná ""?on Gehwegp latten a us Beten .. 

járdalapok fagy- és ot~la8~3t6s6álléság~ra "Vol1at1-:oz6 7izs--

gé~latokl>/ = Beton s Herstellt!og, \ler'Henö.ung~ 15 ko: ]~C s e 

1965. pc 429-4370 



Laboratóriumi vizsgálatokat végeztek 60 fagyásfelenged~ssel 
járdalapokon. Az eredmény akkor volt kedvező, ha a beton vil:!ce
menttényezője 0,40, a cementtartalom legalább 450 kg/m3 • Finom 
s~emcsékben gazdag betonkeverékekhez több cement szükséges. 

296. WALZ, K. - HELMS-DERFERT, H.: Schutz von jungem stras
senbeton gegen Tausalzeinwirkung. lA fiatal beton vé
delme olvasztósó hatásával szemben.1 = Beton, Herstel
lung, Verwendung, 15.k. 4.sz. 1965. p. 155-159. 

A megfelelő légpórustartalmú, 42 napos betonnal végzett impreg
nálási kisérletek ismertetése. Az epoxigyanta-oldattal impreg
nált felületet nem károsftotta az olvasztósó, a lenolajjal imp
regnáltat pedig alig. 

297. BE"SNDT, H. - WÜRTH, E.: Ve:rbesserung der t'rost- lmd Tau
salzbestandigkeit von Beton. lA beton fagy- és 0178sz
tósóé.!lóságánal{ javí tása./ = Betonstein-Zeitung)o/ 37 «k" 

3.sz. 1971. p. 133-140. 

Az 1962/63 telén a betonó.tpé.lyáíwn 2S a beton burkolóelemeken 
ésüelt ::1ag-jarányu romlások átfogó vi;;;sgálata as uttingi 
Dyckerhof-f lll1Q "Nieman cég il tal=A vi~sgé.latok értéka14se és a 

fagy- és olvasztósóállósB.g lehet6ségeinek elemzése" A 

a cementfajtának, a beton szemszerkezet~nek, az 
ásványi összetételénekj' a beton 8zilárdulási folyamatának s ll"tÓ-' 

lagos felületl:e3elésének körültekintő 1. érhet:5 
eL 

298, 2,,,: Frost- t/..na. tau"salzbests.n::iiger W"aschhe-;on 

/Fagy- és ol-v8sztósóálló mesoti; beton~/ Bet oIlste::' :c_ .. -~. 

1-145 

tatkozé f'agy-· " .. • J" 
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"'"agy"" es 

BetoDstein-Zeitun 

ye l:.:hez; képest vál:to:3áeok 

=- es 8 an jelen cikket megelőzően teljes 
~özölt - ideiglenes vekben 8 onya= 

'Lat ára és minós:Lt ésére 7onatkozÓ2J1.~ A vs.ltozá.sot :LS~'" 

3GI.~ DO'BROLli"BOY ~ Ge =- ROMEE~ B 6 Schnellmett)od SUT Bes·t;im= 

o/Gyors 
,,- ." . moaszer OS oe1;on yag-:! f8g;/;;; és o178sztósóállóságá"'" 
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a lapján 

Oz8.sára a D-R /Dolroltibo'V-Eo:ner/-eljár2s 

Beton S-::rassenj> 1971~ 88/89 sz 'Ll pl> 

A gyors mOCLs2fer a c em ant kő is mét.e lt fB.gy-=~ 22 f €; le~g ed éS8~aka-

SZO~: PS egyidejű olvas~tósóhatás esetéD. 

okozta irrever~ibilis mé:césén alapszik" 

24 betonfajt8; ét vizsgál-

hat6 egyidej illeg napi 50 

pr6bahasábokat automatikusan lehet +20 C°=-os Íelengedő fii2'>dőból 

-=20 Co-os hj.~eg sóoldatba h§znie Vj~z lehet as eg:vs~e!'U 

fagyállóságot és a -fagy~ es olva82f-~ósÓá.l L 

PS sófeldúsulásssL A 
próoatest minden oldalán m.ér'ési ,:eleket 

b ot: ry úlé.s át sze.mlapos ny ú.lá~méTő-ée 1 1 8 

méróórákkal határozz 6k meg~A 

ss a 

fagy- es olvasztósóáílóság mértéke., ~I8.gyon jé f jé,: közepes}' 

rossz es n2g~70r.: rossz tart t 20. meg" 

302, BONZ?L; J Beton mit 

stand" fagy-= és 

p. 888-89A. 

A nem ellenálló betoncn kelet~e26 

károk 

f1lasztott követE: 



Luftporenbildern im Strassenbau. jTapasztalatok légpó

rusképzők alkalmazásával az L{tépítésben,j = Betomverk 

und ?ertigteil-Tecbnik, 38,k. 8.sz, 1972. p, 587-593. 

Az USA-ban kb. 1940 óts betonutak építésében jól bevált légpó

rusos cementeke"G 3uróoában nem vették át. mert ezek alig te

szik lehetővé állandóan azonos légpó rust arta lom betartását, Ezt 

a követelményt viszont kielég{tik a most Európában használatos 

légpórusképző javitóanyagok, amelyek köbcentiméterenként téibb 

mint 100 OOO mesterséges légpórust hoznak létre. E pórusok ha

tásmódjának ismertetése fagy és olvasztósó hatása eset én. A vé

dóhatás szempont jábó l fontos a cementkooen egy pont legnagyobb 

távolságának középértéke a következő légpórus széléig. Ezt 

t RVköztpnyez őnek nevezik, Ez egy r ész letes en ismertetett r.:észü

lékkel me~hat2.rozhP,tó. Ausztriában a légpórusképzők használa

tának enged élvez ése és vizsgálata során annak 8izonyitását kö

vetelik meg, hogy még kedvezőtlen összetételü, 4~~ levegőtartal

mri útbetonban is a távközt pnyező kisebb legyen 0,25 mm-méi. A 

mesterséges légpórusoknak a betontulajdonságokra való hatása 

változtatásának és irányításának ismertetése. Az építéshelyi 

ellenőrzés Ausztriában. Nem elégséges légpórustartalom következ

tében k'?letkező károk esetén impregnálást hajtottak végre. Ezek 
végrehajtisára gyakorlati tanácsok. 

304. SPERNAGEL, R,: Frost- und tausalzsicheres Verlegen von 

schwer belastbaren Gehwegplatten. jNagy terhelésff Jár
dalapok fagy- és 01v88ztós6biztos lerakása.j = Beton

werk und Fertigteil-Tecbnik, 38.k. 4.sz. 1972. p, 261-
263. 

A só mindenekelőtt a burko16-és hézagkiöntő habarcsot roncsolja, 

305. BIESKE, E.: Baustoff Beton. JA oeton mint épitőanyag.j 

= Bohrtechnik, Brunnenbau, Rohrlei tungsbau, 2 L k. 2 .sz. 
1970. p. 53-56, 
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Grafikon a legkedvezőbb szemszerkezet gyors meghatározásé.hoz. 

Javitóanyagok és hatásaik: h{gitók, késleltetől<, kötésgyorsi

tók, fagy elle!1i szerek, légpórusképzők, Siirítőszerek, tayad:ós

jav{tók. Az adalékok alkalmazása, tapasztalatok. Elkerülendő 

hibák. Optimális adagolásuk. 

3Q6. VITTOZ, A.: Widerstandsfiiliigkeit von Strassen una 3au

werken aus Beton gegen Tausalz. jBetonutak és mi1tárgyak 

olvasztósóellenállása./ = Bulletin Technique de la Suis

se 2omande, 95.k. 2.sz. 1972. p. 13-15. 

5-6~f légpórustartalmu betonburkolatok ellenállóak vegj'i hóol

vasztó anyagokkal szemben. Az ellenállóképesség betonmetszete-' 

ken végzett mikroszkópiai vizsgálatok utján megálla pi tható. A 

beépítés sor~~ minták vizsgálata utján a betonösszet~telt szük

ség eset~n meg lehet változtatni. Az ellenállóképesség automa

tikus készülpkben v~g3ett gyorsított fagyaszt'~-olvaszt vizsgá

latokkal is ;negállapítható. Hidrofil impregnálószerrel a beton a 

vegyi olvasztóanYlilgo kka l szemben ellená.llóvá tehet é. 

307. Betonschutz in der Praxis. /Betonvédelem a gyakorlat

ban./ = Deutsohe Farben Zeitschrift, 25.k. ll.sz. 1971. 

p. 521-529. 

A beton összetétele. A cement keményedési folyamata. A beton fi

zikai és kémiai korróziója. Betonjavító szerek. KötÉst gj'orsító 

szerek. Duzzadást és gázképződést elősegítő ad~lékszerek. 

308. ROTHE~. G. :/Szórt anyagok felhaszná12.sa a téli útszol~~p.

latban./ " Europa Strassen, 4.k. 4.S3. 1971. p. 23C-232. 

309. BEHZ, G.H.: Die \'lirkung von Luftporenbildern im Stras-

la 



senbeto:. c anyagok tatáse az ~tbetonb8~ 

O~JKDK fordítfis 425 056 

betonburk01at-fellilst L~j 

kérdé22t 

r:ilt fel~ késoob az o178sztósó miatt" A 

pozitiv es negativ 

tÁli álEt Europa-Verkébr' 

p~ 219-225" 

~!óel~ak2rító pek ismertetése~ A CSC2Z g sll.en i ,.~ 

Y2sztészer'?k:kel védekeznek • A s6sz6ráshoz pontosan 
2uto:natikus s2órogépeket alkalmaznak:", li t élj. Llts2 

:c ö l ts ~::ei 1971/72 t elén az NSZK távo ls ági út jain 4·8 l1i lltó l)~: 

1972/73 telen pedig 56 millió D~j voltak .. 

311 E} .. USEP1L4 .. Nl~ ~ 3,,: S't:rassenunterha 2:t im. Win"ter" 

karbants:rté .. sa"j = Inclustrie .... RÜ-.!.~dschau~ 1970" 9-: sz 

pe 61,-66~ . 

; 
/ 

b-::tcn V éde lm p müanyagg8L ca olvas 6a6károk elle~ 

Erfolg von der Anti-Ko~rosions-Fronta 

cj = :'íot: or 

I. 2:'2 



?B kalciumsók s"Gb" tik csök~ente~i~ 

KOG2 :-1 

= ~lill und Abiel ; ~ 

5 S~: 1971. ?a 138-142 

:3.EWES; /}.~ téli ·S:tszcl-

120 

tis ~S utak bes~6rása 2 

u.ta~:1:a vonatíkoí.iÓ rendelkez ések~ .A s:córÉ.si szolgé.lat ~,::ezd.e-

23.S8" ok 1. e:r8k~:ts i t l::ijelt5lé-

se:> Js.ymü7'?k 2 8zór2shoz~ A téli útszolgé.lathoz sz 

felsorolása~ 

elie "Rigenschaften von Betoj) unter oesol1Qerer 3s:rJcl-csici

tigung der "TausalzbestEL.'1digkeit:. IL oasalt ::nint" adalék-

anyag és ~at2s2 a beton ·Gulajdons2g8.ira~ különös tekin-

tettel as olvassi:ósóállós2.gra" ... / 

8.k. 1/2.sz. 1972. p. 6-12. 
rYat12:rste in-IúaGstrie ~ 
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Sz~gplyköveken és járdalapokon vissgálatokat végeztek a kapillá

:ris y{ztartók 6pességre és a kapilláris gőzkicsapódásra vonatko

zóan. Az olvasztósó a cementkövet veszélyezteti a betonban a 
mikropórusok nagysága szerint, nem pedig az egészséges, hasábo

saY] tört basal tot, amely felülmúlja a kavicsbetont . Az olvasz

tósóállóság nem azonos a DIN 52104 sserinti fagyállósággal, de 

a vizsgálati eredmények alapján előre megállapítható és bizo

nyítható. Az olvasztósóállóság és a mállásállóság azonban meg

felel egymásnak. T;'!értékadó a kapilláris víztartóképesség és a 

kapill~is gózkicsapódás. Abetonkeverék ceszetétele, vízcement

t.5!1yezóje, tömítpse és golyó formájú, finom elosztott mikropó

rusok határozzák meg a beton minóségét és különösen olvasztósó-

állóságát is. 

317. Sr;FiRAlHI, 'i. - BUCHER, H.: Die ?rostbestandigkeit v'on 

Beton . .lA beton fagyállósaga.1 = Neue Zürcher Zeitung, 

1970. 341. sz. p. 25-26. 

1-. beton fagyállósága különösen jelentős az utak sózé_sával kap

csolatos útb,lrkolati károsodások miatt. A beton károsodása a 

f3gy 'latisa lrövetke zt ében: 8 beton viztelítettsége, pcrozitása, 

6r?ttségi foka, használatos betonadalékok és a környezet termé

szetes behatása. A fagy okozta károsodás elkerülése: légzőpóru

sok k:épz 6se, megfelelő kivitelezési technológia. A beton ,fagy

állóság énak Yissgálata. A különböző sós oldatok hatása a beton-

rac Következtetéseko 

315" AHLBREC3"T~ Ho: Die Beke..mpfung Q9r Pahrbahnglatte auf 

den deutsc::'.en 3undess'trassen. Ilo. nyugatnémet s~övetségi 

u-G8k téli sikossé.gá.'r'lak leküzdése e/ = Neige 7 Neve, 

Cchnee, 9.k. 2.sz. 1967. p. 17-33. 

hZ utek téli jáI'hatóságáról 1967-ben ?innors~ágban ren".e~e'tt 

~:::on~r2sszuson elh2JlgZ0tt elő2dás szövege~ 

761t8~:::ozó ~:S!l1é:rsR;':letek nagy l':öltspgeket Otc03nak as ~TSZK t 



frtszolg81atában. Az eleinte alkalmazott zuzalék- és homokszórás 

a jégpáncél ellen nem vált be, így áttértek az olvasztósók al

kalmazására. Az ipari kutatás irányítása. Só alkalmazása kisér6-

anyagok nélkül. Megfelelő, a pályeburkolatokat és a jármüveket 

nem rongáló olvasztó szerek kutatá.sa. Gazdaságos, jármükorróziót 

nem okozó olvasztószer-adalékot még nem találtak. 

319. ZULAUF, R.: Die Vorbedingungen für einen wirtschaftli

chen und wirkungsvollen Praventiveinsatz mit Streusalzen. 

/Sószórással végzett előzetes jégmentesítés gazdaságos 

és hatékony végrehajtásának előfeltételei./ = Heige, Ne

ve, SChnee, 9.k. l.sz. 1967. p. 99-120. 

Az előzetesen kiszórt olvesztósók hatása az útpályeburkolat er

dességének, az áthaladó jármüvek számának és sebességének, a s6 

finomszemcsé.jfJspgének és nedvességtartalmának a Higgvénye. Szá

raz útpályán meghatározték e só tapadóképességét különböző S({

r~séga és sebességa forgalom esetén, és kiszámították a sófel

használást. Az út pálya jegessé válása előtt egy órával kezdik a 

sószórást, és később pótszórással a sómennyiséget állandó érté

ken tartják az útpályá..'1. A 20~k víztartalmú só bizonyult a leg~o 

alkalmasabbnak. 

320.. WITTE t O .. : Grenzen und t!iöglichkeiten des ko~mun8.1en Vir:: 

terdienstes .. /A városi téli szolgálat hatérai és leh,::~ 

t6s~gei~/ = Neve International~ 12ck~ 3asze 1971e ,~ ~~-

43· 

vá:-osi hé~ltakarítási munk8-k előkész{tése és szeZ'\reZS8e~ A 8Z~Ü(~·~ 

ssges ?épek ismertetése!> A rajtuk dolgozók baleset elle:ni ve--

delme" 

/~4li. ótszolgé.L;~ti ~:cngresszus a k2:2:.ntj_8i /;~usZt2::~9 



7a2z~ó93erek~el ys16 ke3el~s~nek alapjai 49 e16fe t~te-

est eTrei ct.:Ls c::e 

~28zt6szerekkel ~ört4n6 bisto8it~8a; =5 C~~ig so / CO 

s.i-:oD. ~:s.lciuill"'"' 

'~2.~18al~be2tand igen strass enbe "'G on G ló út-
est erreic hi seha In= 

Az Litbeton fagy- es e léfe l t éte 1ei 

von Strassengl~tte= ~li szolgálat városi utakon 



legolcsóbb olvaszt~sc & 

A téli. rhl2.nkáit e16re llspitott teI'\7 

sS6::::int k ell v 

Star-t~- u.nel Itandeba:uJ.e:n eisf:::si rnaCnSll. i<l-

Íut6pályeJs: j té 

3gy angol jégtelenítő be?-endezésií :fejlesztst~ ki 

67 848r :::2:' felületről egy ór2 

egy nt ánfu --''Gór a S?ie re lt ?orlaszt óne:rend esés;e ame ly egy 

~::fi!..önleges ut én akasztva)' olvasztó iJ'egys2:ert. szór O 52 

2.ti: l a jégtelenítendő felületre" .A po:clasztós2;iv;3ty-

7 LE-s rob"bsnómo"tor hajtj ao> Röy:Lci ismertet és" 

326:-. Eine r~eUe ',!{af"f'e im Kampf gegerr die ~\;-el'eisíjen Si::l"'2sSel::l 

óré berendezé8~/ ::;- Schwei2er Baublatt s 82" LL, 19~ 

Egy zürichi laL:atossester találta fel ezt a sófúvó beZ'endez'2s-:~ 
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A völgyhid betonjának fagyállóságival kapcsolatban kisérlet
sorozatot hajtottak végre. Ez azért volt szUkséges, mert a be
ton fagyállóságára vonatkozó előirások hiányosak. A svájci 
vasutak mütárgyainak biztonsága megköveteli e kérdés tisztá
zását. A vizsgálatolr keretében áttekintették a beton öss3ete
vőinek szerepét a fagy jelenségekkel kapcsolatban. Kűlönösen 
figyelmet szenteltek a beton-adalékanyag homoktartalmával kap
csolatos összefliggéseknek. Fontos a kavics-homok keverékhez 
való 6% O-3 mm átmérőjü homok és légpórusképző anyag adagolá
sa. A vizsgálati eredmények összefoglalása. 

328. BUSCHBOM, U.: Salzschaden an Strassengehölzen. jSó 
okozta károk az útmenti fás növényzetben .j = Stadtehy
giene, 23.k. 2.sz. 1972. p. 48-51. 

Az autóutak mentén ültetett fás növényekben okozott kirok,ame
lyeket a tél folyamán az utakra kiszórt olvasztósók okoznak. 
Az ez ügyben folytatott részletes vizsgálatok eredményeinek 
öss3efoglalása. E3ek szerint az utakra kiszórt kloridok jNaCl. 
QaC12 stb.j részben a talajba beszivárogva, részben a gépjár
m~vek által közvetlenül a növényekre fröccsentve káros befo
lyá,st gyakorolnak. 

329. KLAUS, H.: Die Strassenreinigung und ihre Technik im 
"landel der Zeiten. lAz úttisztítás technikájának vál
tozá,sa az idők folysmán.j Stadtehygiene, 21.k. 10.sz. 
1970. p. 213-214. 

Áttekintés az úttisztitás fejlődéséről. Az újabb utcatisztít6 
gépek. Mechanikusan és pneumatikusan felszedé seprőgépek. Csak 
pneumatikus felsziv6gépek. Gyalogjár6k és keré~pársávok gépi 
tisztitása. Nehpzséget okoz az utak szélét elfoglalógépkocsi
sor alatti sáv tiszt{tása. Hótakarító és sz6rógépek. Hóolvasz

tó já:rm(1vek. A személy zet kérdése hótakarí tás eset én. 
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330. l\;"Ü11 ER , H,Jo: '.I'interdienst und Umweltschutz. 
szolgálat és környezetvédelem./ = Stádtetag, 
p. nl-714. 

/Téli út-
1971. 12.sz. 

Az útfelszór6 sók alkalmas szemcsefelépitésének és elkerülhe
tetlen alk:almazé.suknak ismertetése. Bizonyos mértékben sóálló 
fák és füvek, valamint sószóró automaták bemutatása. Szervezési 
kérdések. 

331. FISCHER, Fr.: Kann Streusslz durch ein and eres Auf tau
mittel ersetzt werden? /Az olvssztósó felcserélhetósége 
más olvasztós!öerrel./ = Stadtetag, 1971. 2.sz. p. 715-
716. 

Az olvaiultósóJr okozta fémkorrózió miatt replilőtereken 15-ször 
drágább alkoholtartalmú olvasztó szereket kell alkalmazni; hátrá
nyaik. A karbamidok is 7-szer drágábbak és -12 Co alatt hatás
talanok. Az utak szórására tehát csak a konyhasó alkalmas és 
taksrékos adagolásával kell fémkorróziós hatását csökkenteni. 

332. KRICHBAUM, H.: Der Streuplan fUr den Winterdienst. /Szó
rási terv a téli útszolgálatban./ = Stádtetag, 21.k. 
10.sz. 1968. p. 543-545. 

A téli útszolgálat végzésének jogi alapjai. A szórási kötele
zettség terjedelme. A fő hangsúlyaszórási terven van. Ebben 
kell szerepelniük aszórásra kötelezetteknek, abeszórandó fe.
lületeknek, szóróberendezéseknek és a szórást ellenőrző szer
veknek. 

333. ZULAUF, R.: Standortbestimmung im winterlichen Streu
dienst aus der Perspektive der praventiven Haftsalz

streuung. /Helymeghatározás a téli útszolgálatban a meg
előző tapadósó-szórás szempontjából./ = Stádtetag, 20.k. 
ll.sz. 1967. p. 631-535. 
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,Ó. ID8gelőző sószórás a leggazdaságosabb védekezés a hó- és jég

p~ncél ellen. A különleges tapadósó tapadása az útfelülethez, 

lp~n8dvess6g hatása a tapadásra. A töboletsó-felhasználás a 

v~zzel, ill. CaC12 oldattal való tapadóképesség-növelés követ

k~ztfben" A ta'Jadósó-módez~rrel a szórójé.rmüvek sebessége és 

ezz91 a felszórás gyorsasága növelhető,; 

334" HI?JDT~\TGER~ 1~: Strassenwinterdienst in rr'Iünchen. /Téli 

útszolgálat 1Eünchenben./ = Stadtetag, 20,k .. :cLsz. 

1967~ p. 637-639. 

Szóróanyagként só és 2/5 Ulm-es mosott 3uzalé~ i:ceverékét D3SZ-

náljé.k. Az 1962/63. és 1965/66 telén felhaszn(\-c'; me::myiség8k 

6S költségek. A téli útszolg21attal kapcsolatos egyéb adatok. 

335. :.(_TL:SE~~, fC .. : Imprs.gni erungen von Zementfahrbabnen mi t 

Leinöl::irnis. /Cementbeton burkolatok impregnálása 1en

ola~k8ncóvel./ = Strasse, 12.k. 2.sz. 1972. p. 72-75. 

Az új beton ú.tpályabur~olatok védelmének szükségessége MgC12-

oli3tos hó- és j~golvasztt2 alkalmazása előtt. Aülönf~le vé

jelmi ~10dszerek ismertetése. Az impregnálással szerzett kül

:'"'ldi ta::;asztalatok. Saját kisérletek részletes ismertetése, 

:. kis~rlete;~ erejrnényei .. Javaslatoito 

33C:. 'hJ':']?,"0.: De!"' Zraftschlusswert wintergla.:ter ?ahrbab.

nc:~ bei Sinwirku...ng von i'.lgC12-LöSUJ1~> /utpályák érdee-

s~~i t~nyez6je t~len ~gC12 oldat ~atása 81att~/ = 
S~rasse, lloko 7-3~szo 1971e pc 325-332, 370-3770 

.. drc.:-zd2i :r:Usz3ki eg:.retemen 1965-ben "':régzett t:uta"t;ások ismer

tAt/SS. ~ s~r16d~si vizsg~latok8t egy Drezd~ban kifejlesztett 

oldat csak feltételesen alkal-

.;;·Or1Cs::t:::~ció eset~n CSÚSZ8.sV88 okoz .. 



337. Die Bedeutung der luftporenbildenden Stoffe iiir den 2e

mentbeton-Strassenbau. /A légpórusképzők j",lent6s.!.ge 'l 

betonotépítésben./ = Strasse, lD.k. l.sz. 197~. p.43-5C. 

Az NDK mérnökegyesUlete betonútügyi albizottságának c:unkája a 

légpórusképzők ali~almazása érdekében. A légr.:órusképzők hat6.sa, 

légpór!1sos beton előállítása, Intézkedések az :ITDÍC-ban a lét,:pó

rusképzők bevezeté sére. Az NDK-ban rende LÍ{ez és re álló légpó

rusképzők. Légpórusképzők vizsgálati eljárásai. 

ElV.mr, R,: Strassen','linterdie:lst im Küstenbezirk. 

útszolgálat az iTDK r03toeki kerület ében. t = Strasse, 

9.k. 2.sz. 1969. p. 91-96. 

éli 

A téli útszolgálat szervezése, rádiós hirszolgálat, a jég ~s 

letaposott hópáneél leküzdése .főként ?,;gC12 oldat kipermetezése 

útján. 

339. WOHR:i, K.: Die Entwieklung der Sprilhteehnik im Strassen

winterdienst der DDR. /A permetező műszaki eljárások 

fejlődése az ;mK téli útszolgálatában./ = strasse, 8.k. 

10. sz. 1968, p, 510-515. 

Az lTDK káliumbinyáiban hulladékanyagként keletkezik az ,,;gC12 

oldat. Ezen a nyersanyagalapon az NDK-ban a más országokban 

szokásos sószórás helyett vizes sócloatckkal végzik az utak 

téli jégmentesítését. Eme új eljárás ugrásszerű elterjedése 

az útszolgálat különféie üzemeiben egymástól eltérő fejlődés

hez vezetett. Sehol sem sikerült azonban az egyenletes perme

tezést qlérni, A kipermetezett anyag mennyisége mindig 2. perme

tező jármü sebessé'gének függvénye. Javaslat a gépkocsivezetu

fülkpből állítható k:étfokozatú szabályczóberendez és a lka lma 22.

sára. 

340. FISER, K, - DOiiillROWSKI, G'.: Aus der ?orsehungsarbei t 
über MgC12-Lösung im Strassenwintérdienst. /A !JgC12 
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oldat t éli útszolg~.latban való alkalmazására vonatkozó 

kutatómunka eredm 6nyei./ = strasse, 7.k. 5.sz. 1967. 

p. 220-226. 

Vizsgálták a 1.1gC12 oldatok hatását az útszerkezetre, a jármuvek

re, a könnyüfémötvözetekre, az ivóvízre és a bérre. :,;egfigyel

ték, hogya betonutak:ra kev?sb€ ártalmas, mint a szemcsés sé. 

Az érdesség megfelelő lesz. Korróziós hatása is a legcsekélyebb 

az összehasonlító vizsgálatba bevont vegyszerek közül. 

34 L DOlf.B JO 'ilS n , G.: Anwendung von Chlormagnesiurjlösung im 

Strassenwinterdienst. /MgC12-o1dat alkalmazása a téli 

útszo1gá1atban./ = strasse, 5.k. 3-4.s:.1, 1965. p. 123-

127, 192-195. 

A szórt anyagok és :!~gC12 -oldat téli útszolgá1atban való felhasz

nálásának összehasonlítá vizsgálata az utóbbi gazdaságosabb vol

tát bizonyitotta. A költségcsöki!:enés 500,- MlJrr/km a téli fél-

9vben" 

342. KUFNER, O.: Salz- oder Splittstreuung? /Só- vagy zó.zott

kő-szórás?/ = strasse, Bmeke, 'runnel, 25.k. 11.8z. 

A k~rd~s m~~ ma is vitatott D Mindk~t módszer e16nyeinek és h~t

rfu"lY2i.nad: ismertst9se. \[pgkövetkeztetések, ::ogy hegyes 2S tlooar.: 

gazd.ag ter illAtek'?!1 a z:1Za14kszór2.s elönyösebb, J:!ert k6bE:D gaz

dag vid?ke~en /3ajarOT"2zé.g, Ausztria/ olcsóbb mint a só es n8~ 

gyo~b biztonságot nyujt a g~pkocsinakJ nem kárositja az 98-
., , .. ,,~ 

-ce-;:, a KO:::1yez~"teL. es a é.rm.!lvetc a lv 2:. z tt 

3430 ~~7~A, Amir ~aoux: 3eansprucbun~ der 3etonfahrbahndecken~ 

ev~tele~; = strasse, ~r1~:-



A forgalmi terhelés és a hőmérs6klet-i!'..gadozások a bston lít

pályalemezben ;':eletkezC fE=szJ:lts?g~:::: f 0 okai. Ar:::e~i:-:ai ;;~.)d.3Z{~r 

a forgalni terhelés okozta feszi:ltségek a~alitikai Száljlít-';.s2.-

rac A k~plet~k ~is·~rl~ti alapjai. A h5~~r2§:{le~ okozta fesz~lt

s~fek sz2mít2.sa n?net :Jodszer sZ2:!:'int .. .A beton viselkeJ.fse i2-

m~telt igpny'Gev~t~l eset~n. 

344. P LAN KL , L.H.: ö'rost- und Tausalzprobleme bei 3tahlbeton

kappen auf Strassenbrücken. /Fagy- és olvasztósókárok 

közúti hidak vasbeton vezetópalé.nkjain./ = 2trasse unó 

Autobahn, 24.k. 9.~ 10. és ll.sz. 1973. p. 404-408, 

442-445, 484-489. 

Az olvasztószerek hat4sa. A légpórusos b?ton és a vezet6palin

kok betonja. Tudományos ismeretek és labora+'óriur:li 7izs:'Hato':. 

A vezet6palánk-betonnal kafcsola~os gyakorlattól levont k~vet
keztet=:s~~ .. :1':9g1evő épitményekböl levonható ITiegállapít2so~, is

meretek: és következtetések .. Fagy- 48 olv8sztésókáro~~" V[d.Óirp-· 

t~zked~sek me€e16z~8re ~S jav{t4sra. Vez~t5palán~-bEtan 
iInpregnalása tömi tőszerekl~el előkezelés nél::ül" 

Az 

nisct-s -.,rorschriften un,:} Richtlinien fill' Ger.:. Bau VOG 

~ahrbahn,j.ecken betC::1 (TV Beton 72) ~ / .. b.~Z 197~" e"'ll: 2 

oeton út 1J'lrkolatoK ép{tésér€: vonatkozó :nC~szsl:i s15il'{' 



346" DSDIC i Ol) ~ ~ortschritte im ,'!inte::dienst mit Auftausal

zen in C)sterreichz /?ejlédés az olvasztósót a~kalm.azó 

tpli útszol~álatban,/ st,rasse und Autobahn, 22.k. 12. 

SZ" 1971a p 531-536" 

347" ?poke-StI'eU8u"tQmaten~ /HE;pokel! étszóró automaták~/ 

2trasse und Autobahn, 21.k. 10.sz. 1970. p. 414. 

"' ?K-12 2Z út szóráshoz h as zD?lato s mind~nnernU anyag!10Z alkalmas 

Az 3poke-hengerek biztosí t ják a szórt &"lyag egyenletes elosztá

s4t 2Z átfelületeno 

348~ SPRIlTGENSC!il.lID; R" 6 Erfanrungen Qr"1d "Untersucnungen bei 

modernen Betonstrassen in listerreich • /Modern betonutak:

kal kapcsolatos ausztriai tapasBtalatok és vizsgálatok./ 

= strasse und Autobahn, 21.k. 9.sz. 1970. p. 335-342. 

~8gyományos beto ési mód. KorszerU építési mód, rövid le-

mezekkel és meleg bitumenkavics a homokréteg helyettG Elmarad

tak a hézagok, a látsz ólagos hézaglécek, acplsz őnyegek, alátét

:;>8pir és h4zagkiöntéso Betonösszetétel:> Védelem az olvasztósó 

ká~tétele ellen. Betonadalékok, homokos kavics felhasználása 

monolit betonhoz is, amennyiben a megkövetelt minőségnek megfe

le be k, Styropor-beton alkalma zása hőszigetelő rétegekhez. A be

ton keverése és bedolgozása. Kpsz be~Gonpályák vizsgálata. 

349. BRANDL, H.: Grossversuche zur Ermittlung der ?rostge

fahrdung von Kiesen, /Nagyméretu kisérletek kavicsok 

fagyveszélyességének meghatározására./ = strasse und 

At.etobahn, 21.k, 3, sz. 1970. p. 102-111. 

350. AHL3RECh""T, H,.: Die mechanisieru.ng des strassenwinter-
dienstes. /A téli titligyi szolgálat gépesítése./ = 
Strasse und Autoba~~, 20,k. 12.sz, 1969. p, 423-427. 
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A szóróanyagot a szórjármÜre szerelt daruval felrakva kézi ra
kodás helyett, ugyanan!1yi id é alatt kétszeres úthossz szórhaté 

beo A szórás teherautóra szerelhető szóró automatával is vEigez

hetőo Eomokos zuzal~k helyett sóval történe SZÓ~~S 50% idő- és 
lcölts4gmegtakarité.st sredm::?Dyez: 8 munka is bat pP:ol1yabb" A hó

ekék kialakításában e14rt fejlődés. ::róeltakarító gépek haszná

lata. 

351C! G"'10CE 9 Ke - STETITHA US E'R, Lo! Der internationale Winter

kongress 1969. in Berchtesgaden. /AZ 1969. évi Nemzetkö

z.i Téli Kongresszus Berchtesgadenben./ = Strasse und Au

tobahn, 20.k" lLsz. 1969. p. 404-4090 

Az 1969. jan. 15-17. között tartott kongresszus lefolyása, a 

téli útügyi szolgálat bemutatott gépei és a kongresszus szerve~ .. 

zésa. 

352. SPRTITGENSCHlJID, R.: Europaisches Symposium über Beton

fahrbahnen. /Európai szimpózium a betonútburkolatok~ 

ról,/ = Strasse und Autobahn, 20.k, 9.8Z. 1969. p. 343-

345. 

Az 1969. szept. 2-4. közötti panzsi szinlpo:uum eredményeL Be

tonminőségek /330-350 kg cement/m3 , L-5% légpórüs/. Csúszózss

luzásos finisher elterjedése. Tágulási hézag nélküli pálya, 4-

6 ru-enként vekhézagokkal, Icész:LtEisük, vasbetétek elhelyel!ése, 

hézag~iönt?sc 3urkolatok fenntartása és felújításae 

353 co AEiL13R~CHT:: li" ~ Prob leme und Organisatj_cil des StxaSS<2Zl"'" 

\'iinterdiens~;;es in der Bundesrepll.blik~ t éli tit ügy:L 

SZOlgálat problémái és szertt6zeiJe a Szöyetségi Köztárss-

ságb8n~í = Strass e und .Aui;obahn = strasse 'O_nel Autobahr:; 

20~k<> 'lQ'szc 196.ge po 2-6, 

t.. s301gÉ.latot befolyásolt? égb.ajlati~ földrajzi gazdaságj_ 22 

forgalrtli ők li szolgálat ö8szefligg~se a fegy-



pont alatti hőmr;rs~kletek összeg8vel és a gépkocsik 9zámával. 
. Az NSZ~-ban kereken 160 ooo km úthálózatot kell hó- és jégmen
tesítl?ni. Az útügyi igazgatás és útállapot-j elen tés szervezé
se. Költspgcsökkent ps a sósliórás fejlesztésével. 

354. DEDIC, O.: Grossversuche mit M1schsal§en in Jsterreich. 
INagyméretü kisérlet kevert sóval Aus§triában.1 = Stras
se und Autobahn, 20.k. Lsz. 1969. p. 9-14. 

Akisérlet 22,4 km hosszú, 1641 ~ magasságig terjedő, 7-17% 
1ejtésü útszakaszon történt. A NaCL és CaC12 sókat az időjárás
tól függően különböző arányOkban keverte a különleges szórógép. 
Pontos meteorológiai szolgálat, rádióösszeköttetés. Az út állan
doar. forgalomképes állapotban tartása igy olcsóbb volt, mint a 
szokásos módszerrel. 

355. ZULAUF, R.: Uber das Haftvermögen des Haftsalzes auf den 
strassenoberflachen. lA tapadósók útfelülethez való ta
padóképességéről.1 strasse und Autobahn, 20.k. l.sz. 
1969. p. 15-17. 

A 25-40% CaC12ooo1dattal nedvesített NaCL sóval Itapadósól szá
raz vagy kissé nyirkos útfelületen vagy fagyos hópályán végzik 
a szórást. Ily módon a kiszórt só nem vész kárba és hatékonyab
bá válik. A "tapadósó" tulajdonságai és az alkalmazását befo
lyásoló tényezők Isószemnagyság, forgalomsürüs8g, az útfelület 
tula jdonságai/. 

356. BU~}ISCH, H.: Chlorcalcium, ein schnellwirkendes Streu
sa lz zum Tauen von Eis und festen Schneebelg,gen auf 
strassen. lA klórkalcium gyorsan aató szóróanyag az uta

kon lévő jPg ~s szilárd hóréteg olvasztisára./ = Strasse 
und Autobahn, 14.k. l.sz. 1963. p~ 14-18, f: 20. 

OMKDK forditás 18815/63. 
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Az utak beszóré.sé.hoz 150-200 g/m2 szoroanyag kell, mig sozasa

hoz 30-40 g/m2. rg~" SÓZ8.S esetén egy teherautó 40 km úthoeszat 

lát~at el, mig szóróanyagból ceak 8 km úthosszra telik. A só

zé.skor lcelei;kezó folyamatok fizikai-kémiai és termikus szempont

ból tcrténó vizsgálata. A konyhasó oldása hőt von el, a kalcium

klorid hót termel, igy az előbbi csak -6 CO_ig, az utóbbi azon

ban -20 CO-ig hatékony. I\íiután a kalciumklorid használatakor a 

burkolat kevésbé hül le, alkalmazása a betonburkolatot kevésbp. 
káros{tja. 

357. ZüLAUF, R.: Salzrückstande au:: Strassen _. Auswirkungen 

auf Jlatteiswarngerite. jOlvasztósó-maradv2.nyok az uta

kon - i-Iatásaik a síkjégjelző készÜlékekre./ = strasse 

Q~d Verkehr, 15.k. 10.sz. 1974. p. 579-522. 

Vizsgálták az olvasztósó-maradványok fagyáspontceökkentő hat~

sát az uton maradt v:Lzben és a különböző síkjégjelzé készijlfke~ 

mérési és adatszolgáltatási pontosságát. S:Lkjégj elzé készUlékek 

és mérési módszereik ismertetése. Sómaradvány-vizsgálato~: ere~

mp.nyeinek bemutatása. 

358. HUSGHEK, S. - SCAZZrGA, r.: Symposium liber 3etonstras

sen. /Beton6t-kongresszus.j = strasse und Verkehr, 

60.k. Lsz. 1974. p. 2-9. 

A Bernben 1973. junJ 13. és 15. között rendezett 2. európai be

tonút-kongresszus isnertetése. A C-ülésen, amelyen a néigy ~rt;

kU útpályafelületekkei.. foglaU:oztak a fagy- ps olvasztósóilló

sággal, BONZEL, J. jNSZK/ tanulmánya foglalkozott. A jórészt 

már iemert követelménye~: A fagy- és olvaslltósóálló betor.ok r.em 

tartalmazhatnak iszap- és agyagréslleket, a homokliszttartalmuk 

nem lehet több 400-450 kgjm3-nél, vízcementt~nyezőjük=: ,42-C ,45 

legyen, légpórustartalmuk 4% legyen. Az első olvasztósó-terhe

Hsig nagy sziláTdságot ps nagy hidratációs fokot kell e16r~ie 

R betonnak. A k~s6 6ssllel késllült ée a nem l~gpórusos betonoket 
impr,?gnelják. 

17.7 
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359. LA~l[PS?::r, H.: Ninterdienst ohne chemische Taumittel -

ein Versuch im Tösstal. /Téli útszolg<ilat olvasztó 

vegyszerek nélkUl - a töss~Gali kisérlet ./ = Strasse u...'ld 

Verkehr, 58.k. 12.sz: 1972. p. 554-555. 

A hó teljes eltakarításával és homok, valamint zuzalék szórásá

val kisérleteztek. Akisérletek leirása, figyelmeztető jelző

tábl<ik, költségek. 

360. MATHIS, E.: Prost- und Spikeschaden und ihre Béhebung. 

/Fagykárok, szögeesek okozta sérülések és helyreáll:í>· 

tásuil::.! = ':'trasse und Verkehr, 56.k. lL sz, 1970. okt. 

19. p. 630-646. 

A fagy ós olvasztésók, továbbá az abroncsszögeesek károkozása 

meg,;elenési formáL l\jegelőzési lehetőségek. Helyreállítási mó

dob fagykáros burkolatrészek kicserélése, új koptat:'réteggel 

való ellát ás. Az abroncss:oögecsek okozta károk kiküszöb ölés é

nek három módozata. A gépelekel végzett helyreállít<isi munkák 

gazuaságossága. 

361. JOBROLUBOV, G.: Frost- und Tausalzbestandigkeitskont

rolle im Beton-Strassenbau. /Az útépítési beton fagy

és olvasztósóállóságának ellenőrzése./ = Strasse und 

Verkehr, 56.k. 9.sz. 1970. aug.31. 

A Dórusszerkezet elemzésével és betonmorfológiai mikroszkópi

kus vizsgálatokkal a beton fagy- és olvasztósóállóságáról sze

rezhető információk. 

362. SCK~ERER, P.: Schneeraumung und Glatteisbekampfung. /Hó

eltakarítás· és csús5ójég elleni küzdelem./ = Strasse und 

Verkehr, 56.k. 7.sz. 1970. jul.6. p. 412-413. 
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363. ZOLLIKOFER, J.'Y.; Die Betonbelage auf der T 10 Luzern

Bern , 'Tmfahrung Mal ters. /A betonburkolat a Luz ern-Bern 

közötti T lO-es úton, a,Yalters elkerülő szakaszon.j '" 

Strasse und Verkehr, 56.k. 5.sz. 1970. máj.ll. p. 289-

291. 

A kétrétegü j15 + 5 cml betonburkolet felső rétege 4-6;'; légpó

rustartalmú, az elégtelen légpórustartalmú szakaszokat impreg

nálják • Vast üskés, vakhé3agok 8 m-enként. A 9 ID-es :ítpályát 

+ két 0,75 _m-es leállósávot két 5,25 m s3éles sávban betonoz

ták. Hétszáz m hosszban folyamatosan vasalt j9,35 kg/m2j 18 em

es betonb ur ko lat 3 tn-enként vakh~zagnyi tással, 81) tn-es átmeneti 
szakaszokkal. 

364. BIE":rErTHARDER, H.: Winterdienst, Organisation und ilurcb

f im r u..Yl g • jTéliútügyeleti szolgálat, s 3erve3és és ki vi

tele3'!;s./ '" strasse und Verkehr, 56.k. 2.sz. 1970. febr. 

19. p. 60-65. 

A téli útügyi szolgálat feladatai: hótakaritás, jegesedés elle

ni küzdelem. Eszközei: s3emélyzet, jéxmUvek, gépek, jelzők, hó

védmuvek, szóróanyagok, épületek és raktárak. Szervezeti fel

építés, sürgőss égi sorrend. ?igyeló- és j e13 őszolgála t. A k,!;

szenlét megszervezsse, a s3emély3et kioktatása. 

365. SCHÜEPP, W.: Symposium über Betonfahrbahnen, Paris, 2. 

bis 4. Juli 1969. /Betonútpálya-szimp'ózium Párizsban, 

1969. júl. 2-4. kŐ3ött./ = Strasse und Verkehr, 55.k. 

12.sz. 1969. nov.17. p. 582-588. 

A3 előadások lényegének ismertetése. A beton minőségének víz

cementténye3ő, légpórustarta10m stb./ ellenőrzése. A hézagk~

szítés alapelvei jágyazás, vakhézagok, hézagtávolságok, hézag

kiöntés stb.j, kivitelezése és lezárása. ?enntartás és felújí

tás. lelUletképzés /hullámosság, érdesség/o -;'>pü15 szakaszok 

szemléje, a vállalatok gépi felszerelése. 



366. Vereinip,te Schweia erische Rheinsalinen: Die Ein lagerung 

von Streusalz. /Az olvasztósó tárolása./ = Strasse und 

Verkehr, 55.k. 9.sz. 1969. p. 458-461. 

Az olvasztós6-tárolás szervezési kérdései. 

367. ZlíLAUF, iL: Verbindungen für einen wirtschaftlichen th"ld 

wirkungsvollen Praventiveinsatz mit Streusalzen. /A 

gazdaságos és hatékony megelőző s6sz6rás előfel tételei./ 

= strass e und Verkehr, 53.k. 4.5Z. 1967. p. 160-170. 

AZ ,itsóz8.s idében való alkalmazásához a jegesedés Y2g:! a hava-

22.S időpontját egy órával pontosan elő kell 5,,·lezni. Az ered

;:]é:nyess 6:,ret befolyisolja az útfelület geometriai finomszerkeze

te, ennek '-!,ó rŐsz8.mai. Az utazási sebesség !:i at ása . 

36'3. ZULAUF, R.: Pflanzenschaden durch streusalzver-wendung 

im ~interdienst. /Növénykárosodások a tp li 6tszolgá

latban felhasznált szórt sók következtében./ = Strasse 

und Verker~, 52.k. 10.sz. 1966. p. 519-526. 

r. svájci C:mrban müködó kantoni mélyépítési hivatalban folyó 

k'.1.tatfisok ereim<2nyeinek ismertetése. A kutatás során II külön

f/l ;.r~~ltLlr~ít ·lizsgáltako 

369 ~ 3LTt:O 713CXI, A .. : Praktische Versuche zur Erforsch:.1ng der 

KorrosionseigensC!haften von Zlll' EnteisWlg von Strassell 

ver-Ne~clet9n streusalzen /Tausalzen/ /G~la~{:orlati ~isér

letek az utak jégmentesítésére használt 8zórtsÓ!r /01v882-

tó sók/ ;·:ol'-c-óziós tulajdons:?.g2inak fel tárás ára c/ ::; Stras-

eine;: iS:::Jertetéseu il 7izsgálat során ve.rosi és távolsá.-

~-cülönböz6 módon f~l~ilet-Yédett; 2céllemeze-



a szokásos aut_óbuszközlekedési "Jzemben korróz1Gs hatásoknak 

tettek ki. A téli és nyári üzem, valamint a sózott és nem só
zott utak hatása közötti kUlönbsp~ világosan felismerhető 8S 
sz~mszerüen értékelhető. 

370. SCLATTER, N.: Die Winterdienstorganisation in der Stadt 

st. Gallen. JA téli útszolgálat megszervezése St.Gal

lenben.j = Strasse und Verkehr, 52.k. 2.sz. 1966. p. 49-
52. 

A téli útszolge.lat végrehajtásánsk alapját képező lizemterv is
mertetése. Benne a szórógépkucsik fordulójának ilieghatározása. 

11 

371. HAUSER:::.4.IEJ, E.: '.'iinterdienst auf dem Julierpass. jTéli 
útszolgáLe.t a Jlllier-he.gon.j = strasse und Verkehr, 52. 
k, 2.sz. 1966. p. 53-56. 

A Julier-hágó 2274 m-re a tengeorszin felett az egyetlen svájci 

alpesi D e. gó , amelyet egész pven át nyitva tartanak. A hóeltaka
r:Ltás megszervezésének ismey·tetpse, A szezon elején és végén 

sót használnak mege16z#srer A közbenső téli id6ben sz6rt zuza
lékkal védekeznek 3 siko8Ság ellen. 

372 o CÁP.1IE~ ~ A .. : Die wj~nt erlich en stress enverhi:il -:~i ss e urLd 

die streusalze.. íA tpli tÍ"tviszonyo:{. és 2 szor\; sói·: 



373, AHLBR~(jr1T, IL; G-latteisbekampfung auf Autobahnen -

Glatteisbe,kampfung auf strassen. .IA jég okozta síkos

ság elleni kCízdelem autópályákon "s utakcn,í = :trasse 

und Verkehr, 52.k. 2,sz, 1966, p. 63-67, 

Az NSZK autópály,iin a t~li balese.tek 25-30c~-ról 3:~-ra csökker1-

tek az olvasztósók 31kal~zása utánc A sózás eléuyeinek és htt
rtnyainak - mint pl. a beton~urkolat-károsodásoknak és csök~en

téstík lehetőségeinek - ismertetése, Megfelelő szóróberenc.ezé

sek és a só tárolásához szükséges zárt tárolóhelyek bemutatása, 

374. ZULAUF, R.: Am'1endung und Vorteile der Methode der Pra

ventivsalzung. JA megelőző sószórási cnéd2zer alkalmazá

sa és előnyeLj= strasse und Verlcehr, 52.k, 2.sz, 1966, 

p. 67-73. 

A svájci hó- és lavinakutató intézet kutatása':' szerint elonyö

sebb és l egtöbbször gazdaságosabb i1 s1kos hó- és jégpáncél ke

letkezésének megakadályozása az utakon, mint a keletlcezett ré

teg utÓlagos eltávol1tása, A sók jégolvasztó sebessége a hőmér

séklet fUggv"ny~en, A megelőző szórás előfeltételei és kocká

zata, ?éldák bemutatása, 

375. ZilliAu?, R.! Kongress zum Studi um der Salz~erwendung fUI' 

den Strassenwinterdienst. /Kongresszus a téli útszolgá

latbeli sófelha8ználás tanulmányozására ,í 'li' Strasse und 

Verkehr, 5~,k:. 3,8Z, 1965. p. 107-112, 

376. AHLBRECH~, H,: Auftausalz und Umwelt. jOlvasztósó és 

környez et ,j = Strassen- und Tiefbau, 27, le. 3. sz. 1973, 
p, 160-162, . 

Különféle európai országokban végzett vizsgálatok ereamenyei

nek áttekintpse. A Comité de la Viabilité Hivernale de l'AIPCR 

jelentése szerint az eddigi ismeretek szerint nem megalapozott 
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az olvasztósók használatának betiltása. A sók hatása az ember

re, 8:11atokra, növényekre és a vizekre volt a vizsgálatok tár-
gye. 

377. AHLBlBCRT, H.' Die "!interwartung auf den Europa-Strassen 

in der Bundesrepublik Deutschland. /Téli fenntartás az 

3urópa-utakon a Német Szövetségi Köztársaságban./ 

str~ssen- und Tiefbau, 26.k. Lsz, 1972, p. 9-15. 

Egyes autópályák csácsterhelése 52-60 OOO jármű/nap, a téli út

ügyi SZOlgálat kÖltsége a fenntartási összköltség egyharmada. 

A 7500 jármű/nap-nál forgalmasabb utak hótakadtását éjjel-nap

pal vég:oik. A hótakarítás csak előzetes sószórás esetén eredmé

nyes. Az autópálya-mesterségeknél időjárás-előrejelzés is van. 

A hóeltakarítást több géppel, teljes szélességben végzik /mff

aByag eke/. Munkav pg:oési előírások. Gépi felszerelés. 

378. neue Entwicklungen im Betonstrassenbau. fÚj fejlődés a 

betonútépitésben./ = Strassen- und Tie~oau, 24,k. 5.sz. 

1970. p. 404-406. 

Előadássorozat. ?olyamatosan vasalt betonpálya 5 m-enként lát

szathézagokkal. Olvaaztóaók okozta károsodások ellen légpóru

sos beton, kevés finom szemcse, gondos utókezelés. Csúszózsa

luzásos burkolatépítés, a mozgó és leállósávok együttes beto

rrozása, A vakhézagok megnyílására a beton alépítmény kedvez6bb 

az aszfaltnáL 

379. BLÜMEL, O.W. - SP RTI'íGENSCH1l1ID, R.; Grundlageu und Pra~ 

xis der Herstellung und Uberwachung von Luftporenbetou. 

/Légpórusos beton előállitásának és ellenőrzésének alap

elvei és gyakorlata./ = Strassen- und Tiefoau, 2t1,,,~:, 

2.sz. 1970. p. 92-96. 
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A lÁgpórusképzés sz~ségének indokolása. A légpórus03 b~ton ké
szítésének és ellen őrzés ének gyakorlata: a "távolsági tényezó", 
alkalmassági vizsgálatoi!:, a légpórusok hatása a beton tulajdon
ságaira, befolyisok a lpgpórustartalomra éG a "távolsági té
nyezőre". Minőségi vizsgálatok. A légpórustarta lom e llenórZ8s€, 
a mérőmikroszkóp. Fólialenyomat-kész :í:t és. 

380. LAMPRECHT, H.O.: Ausbesserung von Betonstrassen. /Be
tonutak javítása./ = Strassen- und Tiefbau, 23.k. 12.sz. 
1969. p. 1138-1141. 

Kisérletek a megsérült betonfelLiletek javítására /foltozására/ 
cementhabareesal !tapadásjavítóval és anélkül/ és többféle íilÜ

gyantahabarcesal /epoxi, poliészter, metilmetakrilát, poliure
tán/o Az eredményes munka feltétele a gondos letisztítás RS 

munka. A r~gi és az egészen friss betcnfel]let az olvasztósók 
ellen lenolajos és e!,>oxigyantás impregnálással védhető. 

381. HAUPTMANN, '?i.: Tausalzsehutz ftir Beton im Fahrbahnbe
reieh an Brtieken und Strassen. /A beton hóolvasztó só 
elleni védelme hidak és utak pályáin./ = Strassen- und 
Tiefbau, 23.k. 12.sz. 1969. p. 1142-1145. 

A betonban jól elosztott légpórusOk adják a legjobb védelmet. 
A pótlólagosan, kisegítésképpen alkalmazott lenolajkencés imp
regriálás két évig véd, az epoxigyanta-oldatok tov~bb. 

382. GNAD, fl.: r. Europaischs Symposium tib er Betonfahrbah
nen. /Az r. Európai Betonútpálya Szimpózium./ = stras
sen- und Tiefbau, 23.k. 1969. szept. p. 844-848. 

Az 1969. júl. 2-4. közötti párizsi szimpózium főbb eredmÉnyei. 

Betonösszetétel, repedések, légpórusok, ellenőrzés. Hézagok 
képzése, lezárása. ~olyamatosan vasalt burkolatokkal elért 
eredmpnyek, ajánlások. Feltiletképzés, egyenletesség, érdesség. 
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A csúszózsaluz ásos g ép használatával kész ülő autóp6.lya-munka

hely leirása. 

383. ROMER, B.: Analytische ?rostwiderstandbeurteilung mit

tels der Porenstruktur in porösen Baustoffen, Beton, 

Grobkeramik. lA faggyal szembeni ellenállás analitikus 

bírálata a pórusszerkezet segítségével, porózus épít6-

anyagokban, mint beton, durva kerámia.1 = strass en- ünd 

Tiefbau, 23.k. 5.sz. 1969. p. 474-479. 

O~{DK-forditás 420 082 

A beton pnrusszerkezetének alapvető funkciói, a pórusok fajtái: 

gélpórusok, kapilláris és légpórusok, keletkezésük és jelentő

ségük. A "fagyveszély-mutatószám" mikroszkópikus meghatározási 

módszerei: a vonalszámláló , az integráló és a feFile-cszámláló 

eljárás. A mutatószánok értékelése és határértékei. A beton 

fagg"al szembeni ellenállásának vizsgálata. 

384. ALBRECHT, '!. - HARTMANN, E.: Der Luftgeha lt von steifen 

strassenbeton. lA megszilárdult utbeton levegőt art al

ma.1 = strassen- und Tiefbau, 23.k. 3.sz. 1969. p. 236-

245. 

A légpórustartalom megállapításának módszerei. A beton össze

tevőinek befolyp..sa a légpórustar"talomra. Az útbeton szokásos 

összetétele. A betonfestő anyagok légpórusképzése. A l~gpórus
képző szerek egy része a gyár által javasolt adagolásban kevés 

pórust képez, ezeket előzetesen vizsgálni ke ll. l!. legpontosabb 

a nyomáseljárású légtartalommérss. 

385. LÖTINBERG, :1.: Kritische Auseinandersetzung mit dem 

Betonteckenbau. lA betonburkolat-építés kirit~8i ér

tékelése./ = Strassen- u~d lieibau, 22.k. 3.sz. lS68. 

p. 134-136. 
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A bRto"1burkola"t meghibásod/sánar: fajtái: repedések, f'elületroffi-

1~.sok1 ::!zaghibák? táblasUllyed~sekg ~,Cegelózésük 48 kijavításuk 

m-5djaL A betonban levő légpór'.ls fajtái Igfl-, kapil16,!.'is, lég-

ol :'~ze%net:;; továbJ8. a finomszemcse-tarlaloffinak: ss a bedol ..... 

gOZ2S médj:inak hai:;ása a fagyállóságra" A l~gpó!'uGképzés egyma-

g~~an nem bi3tcsi~ja e fagyál16ságoto 

3etondecke~. /~~gi és ~j betonbu~kcilstot 

= strassen- und :'iefbau, 21~k~ 11,,5z .. 1967" P 739 ... ~7:t6 . 

.. 1:5gp6ru8 :161kil:' beto:lb.:l készü.lt útpá~LyákOl1 2 és olv2sz-

tnsók okozta káros od ás o i<: " A légpórusok hatásmóij iS káTOS::,dás0~C 

mer:e15zfs-,:,oen~ Et IItáVt\:öztényezót1o A té.rosodásoke J
:; :rsge1621ójI i1.·~ 

letvc: m~g8:;(~nte-t:, erp-dmpnyes impregné_lási kisérl?tek a gyako::,~·

latban ~s a labora-tóri.umban lenolaj ~8 benzin 1:1 aráY'~.yú l:-:eve--

r~k"v'?L Beton útburkolatok légpórusképző adaléikokkal predmÉnye

sen v 6dhet ők fagykárok és olvasztósókárok ellen, ha nagy számO. 

16,,"uboré k kiÍpzódik és azok sürCln helyezkednek3L 1égpórusok 

nél''':;lli beton felillete lenolajk:encés bevonattal védhető meg. La:" 

ooratónumi 8S szabadtéri kisérletek eredményei szerint ez 82f 

impregn81ás hatékony védelmet nyújt, a légpórQsképz6li: alkal::na-

22S," azonban olcsébb és megfelelően alkalmazva hatékonya:'o is, 

387, AHLBRECHI', EI.; Die Entwicklung des Winterdienstes auf 

den Bu.'1desfernstrassen von 1956 oi s :966, / A "G álj, lh~, 

Ugyi szolgilat fe~lődése e német szövetségi távolsági 

utakon 1956-t61 1966-i;,/ '" st,'as::;e,,~ und Tiefbau, 21.k, 

2.8Z. 1967. p. 67-84. 

A téli ó.tUgyi szol€álat tíz~ves tapasztal8'~ai", ~A~ sószórÉ.s okoz

ta károsod?sok a bürkolatokban, korrózióvédelem; a sószórás 

előnyei anyagok szórásával szemb eJ:'. , A ezolgálatbari allv"l-
I' , .-

arozes 8S 

2 hó~lt2.k2rítás költségei~ :g:6v f dmüvelc s 1:H:n:'ko18tfiitésc Jegese·'" 

aes"t" .jelző szolgálatc: 



388.. lli13R"2C3T ~ :{ ~ ~ strassenwinterdi en si; und 't,'irtschaftlich

keH, /Téli útszolgálat és gazdas<Í.gosság./ = Strassen

und Tieibau, 2'"'.k. 12,sz. 1966. p, 1042-1044, 

útkilo:néterenként i~2 t szórt zuzalékra vagy 180 kg olvasztósC:'

ra van szükség~ ~un~a- és géps2ükséglet 9 anyagköltség és ered
ményesség sze~pontjából q szórtsó jobb. Korszer~ szoróherenúe

z ések az 0.t függvényében adagolnak egyenletesen, 2-6 m-es betl
l:f.t:lat ó sz élességgel, é s 25 km/h mUIlkasabess éget é rne,: e L 

389, SBHAIBLE, L" El'lauterungen Z!li.m Yorla'lfiger! r{erkblatt 

iroal' Auftausalze gegen winterglatte auf strassen, /':'2-

gya.ráz8tok az utak téli sikossága ellen használt 01v8;O:z

tósókró1 szóló ~SZK-beli mUszaki elüíráshoz./ = Stras2en
und Tieibau, l8,k, 10,sz, 1964, p, 1106-1119, 

Az immár beve3e1;ett ti sztasó-s zórás nagy előny h'ket j e len t a té

li útszolgálat számára, Ezek: kis szállítand6 menr!yiségek, a 

szórójárlllUvek nagy hatótávolsága, gyors és tartós hatás, a zuze

lék:rskodás elmaradása stb, Alkalmaz~Jak: kősót vagy ennek felébe 

kerülő keveréksót , amelyben azonban káros I-lgS04 és CaS04 is van, 

nagyon drága Oa012-01; vagy a fele annyiba kerülő ;;gC1 2-ot És keo

veréksókat, A 0,2 ;;un·-nél kisebb s3emeseméretli só alkalGl8z&sa 

kedvezőtlen. 

390. LIESEGk~G, ~.: Die Strassenunterhaltung im ~~einland aus 

der Sieht des Betriebsdienstes im ~andel der letzten zehn 

Jahre. /Az útkarbantartás Rheinlandban az útszolgilat 

szempont jából, a3 utolsó tí!ll év változásaiban.; = stras

senbau , Diisseldorf? 58,k. 9 ,S3. 1967, p, 429-432, 

A só gépi szórása újonnan kifejles3tett géppel. 

391. KiiNRG::{E, R,: Sehutz von Strassenbaubeton, /Btépítési 

beton védelme./ = strassenbau-Teennik, 26,k. 20.sz, 1973, 

p, 45-46, 
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·i, lp"póruskópzők alkalmazása ellenére is keletkező fagy, il

l",tve olv2sztósó okozta károk elhárítására epoxigyanta alapú 

hordozóanyagra felvitt m~anya8 habarcsot ajánl. Különféle más 

célokra alkalmas műanyag bevonatok és alkalmazásukkal kapcso

latos veszélyek ismertetése Ipl. az alulról nedvesedő beton pá

ranyomásra történő rongálódása/. 

392. GRTJNAU, 3.B.: ?rost- und Tausalzbestandigkeit vou Be

tonteilen. IBetonelemek fRgy- és olvas2f"i;ósóállósága.1 

= Strassenbau-Technik, 26.k. 6.S3. 1973, p. 41-48, 

Az irodalomban fagy~Hlóság, kémiai ellenállóképesség, fagy-

es elhasználódás-állóeág, idójárásállóság és u:ás fogal:-oak 

sz,=re;:,elnek, de ez mind ugyanazt a hatást jelenti. T.L a be

tonkő eróziós korrózióját viz és olvas3tósó hatására fagy eSe"

tén. A b~t on korró ziója ellen leülönféle intézkedések vaunak. 

Az ismertetet~ esetben alacsony h6m~rs~kletek eset~n konce~t

"fl+ sóoldatok hatása ellen a Detonban kü~önösen légpórusok 
'?lóállításé:t javasolja:o A légpórusoknak meghatározott feltéte~ 

leket kell kieltgíteníük, mint pl. állékonyság, gömb alak, meg

hat 6ro2ott nagyságrendi szórás és távköztényezóko Csak ebben 

az '?setben kópesek a beton kapillaritésát !!egtörn~L és igya 

víz be~atolé.sát megakadályozni .. AT:-a az esetre, ba nem lenetséL~ 

ges 8 betonban l~gpórusokat előállítani Ip1. földnec:'Ves keve

rékE ~\:b en/, más ut on ke II megki sére lni a b 8t Ofl kapi llari tás2 t 

2SgtÖTr:i, vagy' eg~n~_ltal2.n nem gyártani ilyen betonok2t 8 

~árdalapo~at? szeg?lyköv~ket és más he.sonl-6 betcndarator:et DSG 

jnti~z: és r:~z2é.k; hanem nyomással alakit ~ Vannak segéde8~kG-

zök 2 -sl?tonkeverpk tömöröd2si k~pességéne~::: ~elentős ~8\7íté.séra 

D8?'i tel.jesítok~pességU plasztifi.:r:é.torok:csl lés ezáltal ét ks,,· 

ti?, 8:ni .:Ó ~S telje:.:, gélk.fpződf-st tesz lebetóvf és a felUlet 



393. EGGERATH, g.: Zunststoffe zur Verbesserung der Stras

sendecken. /?,1üanyacok útburkolatok javí táscír8.j 

strassenbau-Technik, 25.k. 9.sz, 1972. p, 44-46. 

M({gyanta beton alkalmazása szöges abroncsok és olvasztósó okoz

ta káxok hosszadalmas javításának és a ma még drága mücement 

alkalma:;ásának elkerülése érdekében. Poliészter- és epoxigyan

ta alapú m«gyanta beton nagy szilárdságú, és ellenáll az 01-
vasz"tósóknak. 

394. KALTENB0CK, H,: Betonstraasen, ihre .Bestandigkeit ge

gen Frost, Tausalz und Spikes-Verschleiss. jBetonutak, 

áll ~konJságuk .f,agy, só szórás és a"bronc ssz ögek koptatá

aa ellen./ = strassenbau-Teclmik, 25.k:. 6.sz. 1972. 

márc.2l. p. 32-40. 

Osztrák betonuoak károsodf,.sf..nak okozói: L A fagy és a fagyvé-

dó sószórás .. .A mesterség~s légpórusok ará:nya új tstcnben 3~5= 

51 lehet .. Mérések" Lenolajkencés impregnálás o 2~ .li szöges gun:i

abroncsoke Védelem a durvaszemcsés burkolat és az abroncssser-
kezet megvála8~tása~ 

395 e STREI~\ Ge ~ Bestandigkeit YO!1 Betonstrasseno /Eeton

ntak -ca7'tóssága.,/ = strassenbau-Technik~ 25"k" 5,,2Z 

1972 p~ 25-290 

A nag'! terhe"iss; 2. szöges 8o:!:'oncsok~ az olvasz"'Góeók és 2 8'2:G;(-·', 

evé.Jcelból származó károl( rr.ege1.6zésé~r8 

int; éZP:ed é sek:" ?:c ztUk a meghat ár'O sc-!;-'

a:rl:alo:2 betartásé.na~ technológie::' feltéi,7's18i az: ':<" .... 

Y2sztósóall ~:rd ek:fo cn " 



Az olvesztósók okozta kár~sodások ismertetése - többek között, 

397. KA LT"Sl:ffi'JCK, H,: Die Bestandigkei t von Be·ton-strassen ge

gen Tausa"l.ze, /Betonburkolatok olvasztóeóállós-ó,ga.1 = 
8trassenbau~Tac~nik, 21.k, 12.szo 1968. j'XQ, p, 770-777, 

Az olvaszi;ósókka1 beszórt betonutak rongá1ódása mikroszkópikus 

1p:Ipórusok beépíJG~séYel elkerülhető", A ~esterségesen bevitt le-

7egőtartalom ellenórsése beépítés kö~ben és hatása a betonssi
:_árdulásrs. Egyéb védekezés 1eno1aj-impreg:12.1á.ssal. 

398. STR"SIT, G.: Dj,e -:fachbehand1ung von Betonbelagen. 13eton

Dl1rkolatok ut6kezelése "'/ = strassenbaLl--Technik s 18 Qlto 

8.sz. 1965. ~. 635-639, 

,javaslat többek között az olvaszi;ósóállóslÍ.g érdekében is megfe

lelő utókezelési módra. 

399Q BENK, B~~ Weisser und grauer stressenbeton ffiit hoher 
?rost- und Tauaalsbeatandigkeit, /Nagy fagy- és olvasz

tósóállóságú fehér és szürke útbeton.1 = strassenbail

Teohnik, 17.k. 3.sz, 1964, p. 129-131. 

A betonösszetátel leirássQ 

400, SCHMUCK, A.:, '1ögliehkei t en und Grenzen im grosstadti

sehen ·.'7interdienstbetrieb. lA nagyvárosi téli útügyi 

szolgálat Uzemeltetésének lehe~Gőségei és határai.1 = 
Strassenverkehrstechnik, l5.k. l.sz. 1971. jan.jfebr. 

p. l-4. 

A téli útügyi szolgáiat nehé3ségei vm'osokban /nagy forgalom, 

helyszüke, gyalogátkelőhelyek, csomópontokj, Személysethiány, 

vállalati gépkocsik igénybevétele. Mlinchenben 26 millió m2 

útpályát, 800 ~m gyalogutat, 28 OOO gyalogátkelőhelyet, 3500 
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teret kell hótalanítani~ Gazdaságos megfontolások" Az 1969-
1970 évi téli Lizem~ hótatcar{tas;; szóZ'ás, hóssállítás 9 munka

erő, gépkihssználás r költs k~ 

401c BÖHME, lV,,! Auftausal~ und E::efahrungen im ;;j~nterdienst~ 

/Olvasztósó és tapasztalatok a t éli úts3ol.gé.latban,,/ 

Stras8en-~art~r~ 61ckc l~sz~ 1966~ p~ 312=315~ 

A s~órt só a leggazdaságo88bb eS3köz a hó= és jég elleni küz-
delemben o Kielégit ő tartalékolás ajánlatos, fólia alatt 
vagy muaqyag zsákokban jól tárolható, A tömör aS3falt- és 

légpórusos "setonburlColatok olvas3tóséá1l6ak~ ?i1eghibésodott fe~ 

lületCf beton t(nT 8.cbi sókárosodást61 epoxigya.nte beyonatta"l 

megifédb.etó" A szórógépkocsikat korrózió ellen yédeci kell" A

sót úgy kell tárolni~ hogy a növélly~etben ne c;k:oz~ol'1 károkatc 

ROTH s Re ~ Ein Prilfungsvorschlas fíj .. !, die "0JiTtsc"nsftli-

che Aus~ahl luftporaneinführender Betonzu82t5mittel~ 
/Vizsgálati java 81a t légpór-us kép2i 6 anyagok 

gazdaságos kiválasztásához,1 = Tiefbau, 9,;;;:. 90803 

1967. p. 640-649. 

Egy erómunstonozá.si munka során többféle be-'Gonjavító anyago"1: 

I'észletesen vizsgál tak" A fagyállósághoz hé !3a.gtério-· 

gat s ira lamint a v:Lzcement'"'l;ényező és z:.yomószi lárdság öss~efüg<-" 

gése-e: :::iséI'le--'Gi terv 28 végrehajtása, é!'tékelése 

Különböző l{onzisz~Genciájú RS s~e!2!csenagyságt 

vé:bbá 8 friss és 3ziláz'd bet.on 71 

beton fagy- 68 ol .1 = Tooin-
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terségesen bevezetett 0,01 és 0,3 mm közötti nagyságrendU lég·

p6rusok védóhatása ab'-an nyilvánul meg, hogy táguU.si lehetősé

get nyújtanak a cementkő kapillárisaiban megfagy 6 víznek. A 

friss beton légpórustarlalmának meghatérozása a nyomáskiegyen

l:Ltési módszerrel elég pontos értékeket ad. A megkötött beton

ban a mikrcszkópos mérővcna1-eljál'ással határoztató illeg a 1ég

pórustartalom. Az elektronik~s készülék ismertetése. Csak a 

),54 -nál több,0,3 mm-nél kisebb méretu légpórust tartalmazé' be
tnn fagy- &s sóál16. 

404. Schnee- emd eisfreie Strassen im:íinter. I;-~ó- és jég

mentes utak télen./ = ITe/ Sicherheit und Zuver1assig

keit in "iirtschaft, Betrieb, Verkehr, lLk. 5.sz. 1970. 

p. 143· 

405. strassenbaume kontra Auftausalze. lAz útsózás megöli 

a fákat. = VIlI-Nachrichten, 25.k. 14.sz. 1971. p. 9, 

15. 

Az elmult télen az NSZK~ben l millió t konyhas6t használtak 

fel az utak felolvasztására, aminek következményeként egyre 

több utmenti fa ment tönkre. A fák pusztulását a gyökereken 

kereszttil felszivódott nagy mennyiség({ kloriötartalom okozza. 

Levegőtisztító hatásuknál fogva a fák fontos szerepet tölte

nek be, különösen a nagyvárosban élő emberek egészségének meg

óvása terpn. Ezért megmentésük érdekében célszerü kevésbé ag

ressziv hó- ps jégo1vaszt6 anyagok alkalmazása. A konyhas6t 

helyettesítő olvasztóanyagokkal szemben támasztott követelmé

nyek felsorolása. 

406. RIEDEL, "v. - Gi"'RING, Ch.: Porenverteilung in Zement

steinen. /Cementásványok póruseloszlása és a cement

habarcs átéresztóképesGéi.,(nek mérése./ = Nissenschaft

liche Zeitschrift der iiochschule Lir Architektur und 

Bauwesen, ~eimar, 15.k. 6.sz. 1968. p. 635-660. 
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A habarcsok és betonok szilárdsági értékére és korrózióállósá

gára alapvető hatása van a pórusszerk:ezetnek. Szorpciós méré

sekkel állapitották meg a szabványos cementek póruseloszlásának 

Ivo1umenénekl értékeit és grafikonokat készítettek az auatokból. 

A mérési eljárás elméleti alapja, berendezése, ~rtékelése. ~ázá"

bocs~tási görbék, táblázatban e vizsgálat értékei a hLiratációs 

idővel, illetve a vizcementtényezővel összefüggésben. 

407. ALTNER, W.: ~ur Prfifó.ng der ?rostwiderstandsfahigkeit er

he.rteter Zemente. IMegkötött cementek fagyállósága.1 = 

ifissenschaftliche Zeit schrift der Hoehseh:.rle für 3auwe

sen, Leipzig, 1964. 12.sz. p. 107-112. 

408. DAHL, H. - SCHREI TER , F. - HENTRI~rl, J. - HI1~IG2R, H.: 
Mikroskopische Untersuehungsmethoden zua: Naeh.veis der 

?rostbestfuldigkeit im Beton. IMikroszkópos vizsg?latok 

a beton fagyállóságának bizony;í.tására.1 = Vissenseh8ftli

che Zeitschrift der Hoehschule Hir Verkehrswesen "7ried

rieh List" in Dresden, 1972. 3.sz. p. 813-822. 

Mesterségesen a betonba bevitt légpórusok v éde lmet nyú u tanak a 

fagy és olvasztósók hatásai ellen, mert olyan nem szívó, kie

gyenlítő tereket alkotnak a betonban, amelyek a mogfagyó víz 

vagy olvasstósóoldat által kifejtett hidraulikus és ozmozQsnyo

mást megváltozt-,tják. Mikroszkópos vizsgálati módszerekkel vizs

gálták a csúszózsalus betonpályakészító gép teehnolégiai ós geo

metriai jellemzőinek hatásait a beton fagyállóságára .. :.Pg to

vábbi ,izsgálatok szükségesek. 

409. RIEDEL, W.: Die Korrosionsbest andigkei t von Ze:~.eqtm:_ r

teln in Magnesiumsalzlösungen. ICementhabaresok kor-ró-

sióállósága m80"llpziumsó-oldatokban.1 Zement, Ka lk:, 

Gips, 26.k. 6.sz. 1973. p. 288-296. 

Cementhabarcsok MgS04- és MgC12 oldatokban való korrózióállósá-
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,gát vizsgáltéle A leglényegesebb eredmény: portlandce:nentek 

f~ggetlen~l a C"A-t"3rtalox.tól 250 g MgSO,lli t-nél nagyobb kon

centrációjú old;tokbsn is nagyon kor-rózi6állóak: voltak., ft!gC1 2 
cldatok károsító hatásé.ra ko!'roziós modellt sikeri..ilt ~::ifejlesz-

teni. A ~ortlandcementek ellenállók{pessége B 

függvényében. A legkorrózióállóbbak a ko~ósalak-ce:nentek. 

410~ RI-:J:2L,:" c - 3I:'2ERG, R~! Der :0influss der Zementminera-

'lien auf die Aorrosionsbestandigkeit 'ion "o:ctlandzemen

teO! in j,:agnesiumsalzlösungen. lA cementásványok befo

ly2.sa a portlandcement korrózióállés 

oldatában.1 = Zernent - Aalk - Gips, 2':"::: 0 'i.SZ. 197'-" 

p .. 233-300<1 

Xülcnböző portlandcement-faj ták és klinkerásványot ko~rózióál~ 
lÓs::1.g2 :TI.sgnéziurnszulfát és magnézium.klorid oldatokb2D ~ A j{is 

C."A-taytalmú :cortlanicernentek aránylag jól ellenállnak 150 
s6tartal~ú ~agnéziumszulfát oldatnakG Literenként 200 g-nál na

gyobb töm2nységG' oldatnak a közöns8ges portlandcement jól el

lenáll, mert a felületen Mg/CH/2-ból és gipszből álló tömör ké

reg keletkezik~ 

4-11.. LUDWIG, U ... -- SCh-VlIETE 7 H .. E~: Ei!lflus2 der offellen Poro

si tat auf die Besta.ndigkeit von ;,iör-teln und Bet one!'!. ge

gen agressive Lösungen.. /A nyitott pórusok batása 8 h8= 

barcsok és ~etonok agreSS21i7 oldat;okkal s~embe::1i vj.sal-= 

kedés2re./ = Zement - Kall: - Gips, 20.k. 12.85, 1967, 

p. 5"5-561. 

Szulfé.to·~: okozta hatás vizsgslstac 

412" Z1ISGER, P.,: Über LP-StofJ~e .. /Légpóru.skép2Ó anyagok",/ 

Zement Kalk - gips, 20.k. 5.sl. 1967. p. 237-239. 

légpórus~épzó anyagok ismerGetése~ l" 



tetiku2 detergenseke 3" A ligninszulfosav sói" 40 A k:őolajfi

llom:ltásb61. szá=8s6 savak sóL 5. A proteinvegyUletek sói. 6. 

Zsír- és gyantas2vak és ezek sóio 70 S2ulfons3vak szerves sóio 
A mSg?izsgilt 27 anyag közül 17 folyékony, 10 többé-kevésb~ 
8~ilá:rö.~ 

13, NAGAIW, R.; Eine l-Jahr-Untersuchung der >'iiderstands

fi:Ll:tigkeit yon Beton gegen Sulfatlösungen mittels der 

Ul traschallmethode. /A b.,ton s3ulfátoldat-e llenálló

képess égének 10 éves vi zsgálata ul trahangmód szerre 1. / 

Zsment - Z:alk - Gips, 19.k. 10,S3. 1966. p. 478-486. 

a m6dszer kivitelezését, az ellenállóképesség ,; ,"",; , 
mert~t:cenCK: 

megállapítását a szulfát-ellenállási tényezővel /SBrj, a beto

n0:3á8 munkájának, a beton cementtartalmának, a cement kémiai 

öss:3etételének, különösen a C3A-tartalomnak, a légpórusok be
fo lyását. 8 z e llenállóképességre I> 

14. SPRINGENSCHMID, R.: Grundlagen und Praxis der '1e1'stel

lu!'-@; und Überwachung von Luftporenbeton. !Lég;,órusos 

beton gyártásának és ellenőrzPsének alapelvei ~s gyakor

lata./ = Zement und Beton, 47.k. 1969. dec. p. 19-25. 

A légpórusos beton készítésénekalapelvei. Az építési előírá

sok szerinti követelmények. Alkalmassági vizsgálat. A légpórus

képző hozzáadása. A légpórusok változása a szállítás és a be

építés során. A légpóru~Gartalom mérése. A beton vizsgálata. A 

légpórl.l8képzők vi"sgálatára vonatkozó elő:í.rás értelmez~se. A 

távolsági t ényező meghatározása abetonban. 

rrancia gyelven 

415. GAUD, P. - PAREY, C.: Expérience tirée des chantiers 

récents de chaussées en bét on. fÚj betonútépítési ta-
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pasztalatok./ = Annales de l'Institut Techni.que du 

Batiment et des Travaux Publics, 1972. 289.sz. jan. 

p. 65-87. 

416. AHLBRECHT, M.: Engine de repandage de fondants /sela/. 
/Sószórógépek./ Angol szöveg is. Bulletin AIPCR, 

56.k. 187.sz. 1967. p. 24-34. 

:;ószéróg'iÍpek össze~asonlit6 vizsgálatának: ismertetése. 40 kü
lönféle gv~rtminyá gépet vissgáltak két különféle sószemcse
Tcórettel. A legfontosabb követelmények: 10 é~ 40 &/~2 között 
sZf1bálvozható kiszórandó mennyiség. 2 és 6 ~ l!:ö:aötti állítha
tó szórási sZólesség, a megtett útt61 függő ;'€zérlés, "tartós 
kivitel és egys:aerü mUködéai mód. Sóoldatpermetező gép ismer
tetése. 

417. VITT OZ , A.: Routes en béton et ouYragea d' art résistant 
aux sels de dégel. /01vaaztóa6ál16 betonutak és mUtár
gyak./ = Bulletin Technique de la Suisse Romande, 98.k. 
2.sz. 1972. jan.22. p. 13-15. 

418. Y~8C, J.C.: La nature minéralogique des agrégats, fac
teur essentiel de la résistence des bétons a la rupture 
et a l'action du gel. /Az adalékok mineralógiai tulaj
donságai mint a betonok törőszilárdságának és iagyálló
s~gánRk lényeges tényezői./ = Ciments et Bétons, 1969. 
647/648~ 6~9.sz. aug./s:1iept~, clet;. p. 247-276. és 321-

330~ 

!~ :ratásá:ra bekövetkező betontörések vizsgálata. Az adalé-
kok :ninera lógiai tulaj dons2,.gainak sze!'2pe 2. beton fagy állós á
gáoaL~ l-o. kisprlRtekben használt habarcsok il a kisérletsK !Ilenete 

os " A fagyállóBág kliszöbértékeil> 1:.. fagytG:rés me~~ 

chaniz:-:1usa~ 
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419. VENUAT; M.: Le Colloque International RILEM sur ls du

rabilité des bétons. /Prague, septembre 1969./ IRIL~ 

Nem~etkö3i Kollokvium a betonok tartósságáról, Prága, 
1969. szept.! = C~ents et Bétons, 1969. 649.sz. okt. 
p. 337-3410 

A kolloKviumon 35 ország 300 képviselője vett részt. A megvita
tott kérdések: l. Elvek és kisérleti módszerek a fagy, a szul
fátok és a savak hatásának vizsgálatára. 2. Betonok tartóssá
ga savas és szulfátos kösegekben. 3. Betonok tartóssága fagy
hatásra. 4. A vasszerelés korróziója és ennek megelőzése. Az 
elhangzott közlemények. 

420. VENUAT, M.: Les adjuvants des bétons. /Betonjavító 
anyagok./ = Ciments et Bétons, 1967. 626-627.sz. nov.
dec. p. 394-446. 

A beton tulajdonságait javitó anyagok fejlődése. Osztályozása. 
A javítóanyagok ellenó~ése, laboratóriumi kisérleti módsze
rek. Folyósító, plasztifikáló, kötésgyorsító anyagok vizsgá
lata, alapanyagai, alkalmazás~. A CERILn-nél folytatott réss
letes kisérleti eredmények. 

421. BAuMAl'CI, C.: Protection hi'1ernale des béto118 rOiltiers, 
/Útbetonok téli védelme./ = Construotion, 26.i;:. Ls2'· 
197L po 21-22, 

4221> LOUDET s Mog La lu~tte contre la o.eige et le "Iferglas en 

mi'lieu urbaino lA hó és eljegesedés elleni védekez;5B 

vérosi környe2ietbenQ/ 
po 28-32~, 

li téli közle~:edés bi.ztosítá-aának jelentősége/! A 'lédelsm meg-z 

szeZ"ijeZpse PS g~pe:i.c Városi u.ta.1\: ':céli ka:::ban"tarlásának és :i:e~-

zeléséne~: lD.ód.sze:rei~ 8 hóeltak~r:í.tás gépesi:tése~ Sós5Óro-- és 
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hótakarí té " Gy'OTs ~jeavatkozé..sra képes szolgilati rend-

szer megsz0~'ilczÁse~ ~3C'mélyzet ~S feLszerelés,. 

SIER."lA, J" 

routi er~" j p.. 

:'~ adjuvants du béton utilisés en technique 

~sben használt beton 

= Construction, 21.k. l.sz. 1966. p. 1-13 f: 50. 
OMKDK-forditás 455 573 

1égpórusképzők ismertetése is a többi ~özött. 

424" LOUDET;i ";" ~ La lutte contre la neige et le- vE:rglas dans 

les vi lle8" I s exemple de la Vll.Le ae :21ulhouse" /A hó 

és a síkos j~g elleni küzdelem a városokbanc - Mulhouse 

p~ld~ja./ = Moniteur, 66.k. 3.sz. 1969. p. 15-20. 

425. Appareils spéciaux et accessoires pour l'enlevement de 

la neige. IKülönleges és kiegészítő berendezések a hó 
eltakarítására.j = Motorlastwagen, Autocamion, 55.k. 
19.sz. 1970. szept.22. p. 43-45. 

hóeltakarító berendezés nemcsak a hőekéből, hómaróbó1, hótur
biná.bó1 áll, hanem az ezeket teherautóra erősítő elemekből is, 
és még sz~~os más kiegész1tésből, A nedves havat a már lefej
tett felső róteg alatt ugyanarra a gépjármüre szerelt utántisz
titó huzza le, de ha már ráfagyott, akkor óránként 150 m2-en 
felolvasztó vagy feltörő eszközölc közett lehet vá.lasztani. A 
sok hírverés ellenére a sózás ma még pótolhatatlan. 

426. DALCQ, P.: Bilan tec~~ique et économique de l'emploi 
du sel et du chlorure de calcium sur la route Churwal

den-Valbella. lA só és a CaCl;:; alkalmazlÍ.sának m(fszaki 

és gazdasági eredménye a churwalden-valbellai uton.1 
Neige, ~eve, Schnee, 9.k. l.sz. 1967. p. 121-145. 
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1965/66 telén ;,ebizonyosodott Svájcban, hoby magas hegységek 

útjai is tisztán tarthat.ók olvasztósótck21 ~ gazdas szempont-

ból e17iselhetó áron~ A felaaszn~lt s é?s az anyag-

költségek is:nerteté8e~ 

?OGLIA ~ TI e => 3COTTO ~ G c; AZ O la sz ors utak téli 

fenntartéBának gazdasági értékelÁse; f61szerelpse és 
3zervez4se" - ?rancia és olasz nyelveL:," ::: Heige s :ie-ve? 

Schnee, 8.k. 4.sz. 1966. p. 72-90 

428,' A'il,BR7CH':r, IL: Les taches du comi-vé tectnique de la ""-

abilit~ hivernale de l'iAssociation Internationele Perma*"' 

nen-'jje des Congres de la Rout e 

res8zusok álland6 nem~etközi szövet9ég~nek IPCEI az 
utak tpli l foglalko:3ó 

taie/ = Neve International /'T:uTin/ 15"k" 4<>sz" 1973<> 

l;.,.z AIPCR-nek: aa utak: téli j2.:rhatóságé:val foglalkozó 2.l1a1:o.ó 

munkacsoport 1965-ben alapitottákc J:.:.. téli útszolg21E;t illir:.-.--

den k~rdéspvel foglalkozi};: és jelentesek:€t készít elő 3:J út...." 

ügyi vílág-kougresszusokrao Ez ideig 8 köYetkesó 

foglal~:ozi;ak~ 1967-ben Tokióban té li lat 
és költs F:urópában= 1971-oen P:r-;::;sában; Tr-desítő és lvssz 

tó szóráanyagole előnyei és ::átrányai ~ olv882t:ósó és 

lesz 



tése. Sószór8.ssal 6s néha sóoldat-permetezéssel ktizdenek a hó 
és j6g ellen. A téli utszolgálat megszervezése és költségei. 

430. AGEOn, G.; Viabilité hivernale. /Az utak téli járható-
sága./ = Poids Lourd, 66.k. 669.sz. 1971. márc. p. 31-36. 

A kis mennyiséga hó és jég eltakaritásakor használt módszerek 
és eszközök. A nagy mennyiséget hó eltakaritására has3Ilálható 
különleges berenduések. Ás. utak járhstóvá i; ételére szolgáló 
berendezések és tipusok terén mutatkozó fejlődés. A fontosabb 
kültinleges felépftmény tY járm(j'vek •. 

431. FAVANT, Fo; Le service hivernal en Suede. /Téli útfenn
tartás Sv6dországbanGI = Revue Générale des Routes et 
des Aérodromes, 1972. 475.sz. ápr. p. 63-72. 

Svédország útvonalainak hossza, teherbíróképessége, közlekedése, 
az időjárás befolyása. Á téli útfenntartás sservezete, tervezé
se, felszerelése, alkalmazottai, adatok a költségekr61. A svéd 
útügyi hatóságoknak legnagyobb gondja a tél, a leggazdaaágosabb 
megoldásokat keresik útjaik rend~entartására, mert céljuk szo
kat egész éven át jókarban tartani. 

432. HUVI11IER, J.: Question I: rtablissement des projets Ter
rassements. lA prágai XIV. útügyi kongresszuson felve
tett kérdések.1 = Revue GénÉrale des Routes et des Aéro
dromes, 1972. 474.sz. márc. p. 94-99. 

Három kérdést ölelt fel az első kérdéscsoport: a tervek geomet
riája, teraszos útkiképz ések, védelem a Jeg és víz ellen. Össze
sen 53 pályamU érkezett a három témára. Megállapitották. hogy 
a XIII. tokiói kongresszus óta jelentős a fejlődés. Perspektivi
kus vázlatok a kész út szemléltetésére. Az optimális nyomvonal 
kitüzésének módszerei. 
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433. ALEXANDRE, J. - VENUAT, M.: Recherches sur les ciment~ 

fillerisés pour graves-ciment. /A javitóanyagg:~l dúsí

tott cementtel végzett cement-si;qbilizációra vonatkozó 

kutatások./ = Revue Générale des Routes et des Aéro

dromes, 42.k. 472.sz. 1972. p. 24-39. 

?ranciaországban széles körüen alkalmaznak cementtel stabili

zált kavics-homok hordozóréteget. Ezen építési mód javítási

ra klilönböző adalék- és javítóanyagokkal végzett kisérleteket 

acementipar kutatóközpont ja. A légpórusképzők hozzáadásának 

hatását a váltakozó fagyás és felengedés esetén tovább kell 
vizsgálni. 

434. Le lOe Congres International de la ·,'iabilité l:iivernale. 

/A téli járhatóság 10. nemzetközi kongresszusa./ = Revue 

Générale des Routes et des Aérodromes, 41.k. 471.sz. 

1971. p. 59-65. 

435. DORFMA~'fN, R.: La lutte contre la neige et le v"rglas 8 
Paris. /Küzdelem a hó ps jég ellen Párizs útjain.! = 

'levue Générale des Rout es et des Aérodromes, 1971. 463: 

sz. márc. p. 79-89. 

A tanulmány els ősorbanPári zs te riiletének közlekedé si j e II em

zóit és időjárási viszonyai t tekinti át, amelyek me:(határozzák 

azokat az óvórendszabályokat , amelyeket a városi 6.tügyi l1ató

ság véghezvitt: sószórás különböző iliódokon, lehet ól eg a csapa

dék lehullása előtt, ez elónyösebb a hó mecr.anikai eltávolí:á

sánál. A mliveletek szervezpse. 

436. FAUVRSAU. 3.- CCJ:TET, J.: Le service hivernal. /Az 

utak téli üzemeltetése./ = Revue Générale des Route~ et 

des Aérodromes, 1970. 460.sz. dec. melléklet: Recycla~e 

Formation continue No.lO. p. 1-12. 
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Az orsz2.gutakon a téli szo 19á1at mind nemzetgazdasági, mind Jar

m6:'biztonsági szempo?tb61 rendkivül fontos. Foglalkozilc a :1Ó és 

a jég olvasztásávsl, és sorra veszi a vegyi alapá olvaszt6anya

gokat. Összefoglalja a téli szolgálat ajánlott szervezési és 

szsrvezeti kérdéseit, amelyeket az állami SE-1:RA dolgo2lott ki .. 

437. ROBIN;);!.: La protection d'itinéraires en période hiver

nale. lAz utak védelme a téli időszakban./ = Revue Géné

rale des Routes et des Aérodromes, 39.k. 449.sz. 1969. 

dec. p. 51-53. 

Téli sporthelyetre vezető utak egyre terjedelmesebb et, A ?aris

Savoye út kapacitásán tlíl igénybe van véve. Mirüszteri döntés 

alapján egyetlen hatóság gyakorol felügyeletet az egész útvo

nalra, amely a hóeltakarítást sószórással végzi, a szükséges 

jelz~s"ket '" lhely,"zi ~s a helyi szervek telefoni!lformációi alap
ján naponta tájékoztat az útvonal állapot áról térképek útján. 

438. RAUZY, i),.! Emploi des fondant·s chimiques pour le déneige

ment de la ~.1'. 20 dans l'Arriege pendant l'hiv<::r 1968-

1969. /Kémiai olvasztószerek alkalmazása hótalanításra 

FranCiaország 20-as számú országút ján Arri~ge-ben 1968-

1969 telén./ = Revue Généra1e des Routes et des Aéro

dromes, 39.k. 447.sz. 1969. okt. p. 117-120. 

Kémiai olvasztósz<::relc a lkalmaz8:sának lehetősége magas hegya 

ben. A téli útszolg~lat megszervezése.ElŐzetes sózás 25% CaC12 
és 75~ NaCL-tartalmú sókeverékkeLAz alkalmazott sÓülennyiségek. 

}'. ssé:::-ógépek k:arbantartása" Az ulja"t gyakorlati lag hó- és j 

mentesen tartották,,_!\_ téli ~1'GSZ at köl : szóróanyagokt 

személyzet, gépek~ 

439" ZICffi\fE~, Gg ~ Action des 8els de f"usion et des '9neus a 
claus sur le tenue des J.:"ev@tements :routiers bitumineux .. 

/Vegyi 8!"lyagok ~S szöges gumiabroncsok: hatása a ti tume-
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menes ,/ = Revue Générale des Routes et des 

6metoTszé.gban minéienrs kiterjad.ő vizsgálatokat végeztel\: az út 

bU::-I1.:0!_atok teherbírásénal{ felmérésére a téli időjÉ..rásban" .i~eg-

s.l-:..apitottá~:j hogy msg a leggyöngébb oldat vegyi h8.tfsa s tsé-

!22vsI eltáv01:f.tott hó esetében is mélyebb rét egben hatol a .L 26:;r 

8~ ci·touI'kolatba" ;leg'állapították azt isz hog,7 a szöges gumiab

roncso:c hat?s8.ra as útburkolatban jelentős kopás lép IE: L 2. fe .. -

lLi.let :::,'::;s3ecakéinek: kis zakÍ té.sa kö'Vetke ztéb en .. 

{~40 , éli köz6ti közle-
lcedés .. / = Revue Générale des Routes et des Aérodromes} 

l'\.ltalános követelmény,hCgy él. főbb útvonalak reggel ~ .' '" ( oraTa 2 

hótól n18g legyenek tisztítv8~ Egyedül a néü!et autópályá!{on -van 

24 érts hóeltakarít?si szolgálat" á hó és jég leolvasztásál~a 

általában sókat használnak. Fajlagos felhaszná4.ás 10··27 t/km 
" Útjé.rható8á~-jelzé szolgálat megsseTvezese" Jege-

3sdést jelzó k r5 szülékek:" 

441e L~eUlploi au sel pour l'entre.!Gien de la "tabilité hiver

nale. /Sé alkalmazása az utak téli megtiszti tására./ = 
Revue Générale des Routes et des AÉrodromes, 38.k. 431. 

sz. 1968. p. 75-78. 

Téli úttisztitás megszervs~ése Angliában. Példaképpen bemutat
ja Cheshire grófság úttisztitó és 1tkarbantsrtó szervezetét. A 
grófság terület én 3330 km kősút hugódikoE~ek téli megtisztítá

sára a következő géppark áll rendelkezésre: 26 na§y teljesítmé

nyü szórókocsi, 70 db 2 t-s 8zórókocsi, 57 db teherautóhoz kap
csolható szóróberendezÉs, 3 db hómaró és 80 db hóeke. 

442 LAPOrtTE, ,"' - o:lOLLANJ), :';. SArORI~ E,,~ L'emploi des fon-



:"lants chimiques en viabilité hivernale. !Hóo1y&s:öt6 

vegyszerek alkalmazása utak tisztitására.! = Revue Gé

nórale des ~outes et des !érodromes, 38.k. 430.sz. 1968. 

már. ~. 39-51. 

,~ tóli balesetek okainak elemzése. A sószórás hátrányai. A 

veg'y sz"res szórts gépesít ése. A különböző elven müköd ő szóró

i~fpek kritikája. Utak hótalanitása a grenoblei olimpiai játé

kok alkal:nával. Két svájci hágó h6talan:f:tási tapasztalatai 1966-

ti tvbsn. Az alkalmazott vegyszerek hatása. Gyakorlati tapasz

talatok ismertetése& 

443. LACOURBAS, R.: Prix de revient comparés des différents 

traiteClents hivernaux en France. /Utak téli tisztitá-

sinak költségei./ = Revue ~énérale des Routes ei; des 

Aérodromes, 37.k. 417.sz. 1967. jan. p. 105-109. 

A ta!1uLnány ?ranciaország különböző poni;jain végsett téli ,,-óel

takaríts.si, jégeltávolítási és szórási m.unkálatok költségeinek 

t"8szehasonlÍtása alapján jelÖli meg a leggasdaságosabb módszert;. 

~gyre elterjedtebb a ve€yszeres h6- és jégolvasztási eljárás 

a lk a1..J1l8Zás a ,. 

444. Congres international de la -viabilité hivernale et Lye 

d'=:ffionstrat ion d' apparei ls obasseneige .6riaA90n-:iiou-t;ge

nevre? 7-10 .. février, 19ó5;t /l{€ffizetközi kongresszus az 

utak t~li jirhat6ságár61 ~9 15 .. h6elta~arit6g4p-kiálli

t~8 3rian9on-~fontgenevte7 1965 .. febr" 7"--10 .. / = Revue 

~i'énérale 2e8 fto12tes et des Asrodrornes} 35"k .. 399 .. S2" 

1965 .. p= 61-1390 

.L.. (::onfr~sszuson elhangzott e"!.cadáso;{ közül e t2.rgykört :DALCQ 

es :A::'II?~_ €16aó.,:~sa é::-,inti 2Z olvasztósók vegyi hatfsával és 



4-45. VALLOTTON , R.: Les fondan:te ehimiques dana la llltte Qont
ra la glissance hivernale. -/Vegysserek 8 téli útsíkos
ság elleni kffzdelemben./ = strasse und Verkehr, 59.k. 
3.8Z. 1973. p. 159-161. 

NaCl és CaC12 jellemzői és előnyei. Tárolásuk és szállításuk a 
téli útszolgálatban. A környezet védelme alkalmazásuk során. 

446. Exigence pétrographiques pour les ~atériaux pierreux 
destinés a la confection des rev~tements de chau8sées. 
IÚtburkolatok építpsére szolgáló kötóanyagok petrográ
fiai követelményei.1 = Strasse und Verkehr, 54.k. 9.sz. 
1968. p. 446-458. 

A petrográfiai vizsgálatokkal szembeni követelmények. A kőanya
gok útépitéshez való használhatóságát befolyásoló tulajdonsá
gaik ps vizsgálatuk.! nyomással, ütéssel, időjárással szembeni 
ellenállás, keménység, porozitás, kötóanyaghoz való tapadóké
pesség, szennyezettség, szemcsealak. Az adalékanyagok elő

írásoktól való eltérpsének tűrési határai. 

447. Solvay allié sécurité hiveroale et protection de l'eo
vironnement. lA téli közlekedés biztonsága és a kÖTnye
zetvédelmi szempontok egyesítése,/ = Technique de l'Ea'; 

et de l'Assainissement, 1973. 322.sz, okt. p. 75. 

A hó- és jégolvasztó vegyszerek optimális adagolása és tárolá
sa a téli útügyi szolgálatban. 

448. DALCQ, P.: Les fondant s ctimiq ues en viabili té :üver
nale. Principes d'actio~ - Bxemples d'application. /A 
kpmiai olvasztószereir t=lZ u"talc téli járha"Gósá.gábaTI~ n2-

Technique ~outi~re 

14 "k ~ 4 .. sz e 1969 e p ~ 7--1.5 e 
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A kalciumklorid előnyei a nátriumkloriddal szemben a hóolvasztó
képess~g szempontjáBóL. 

449. :co Y EN ,A, Considérations relatives au traitement hiver
nal des chaussées, lll. téli útszolgálatra vonatkozó meg
fontoláso':,:.1 /?lamma.'1G szöveg is./ = recbrlique Routiere, 
ILk. 3,sz. 1966. p. l-20, 

A be Iga t éli útszolgálat áttekint ése. 1963 óta elsősorban csak 
sót szórnak. A téli útszolgálat irányelvei a kismértékű sóada
golást helyezik előtérbe, Az útpálya villamos fütése nagyon 
drága. Az automatikus s{kjÁgriasztás nem tUnik mQszakilag meg
valós{thatónak, Vizsgálatot szerint a beton romlása akkor kö
vetkezik be, ha a felszin vizfelvétele 6íf-nál több és a fajs6.ly 
2,3 t/m3-nél kevesebb, A bitumenes burkolatok akkor károsodnak, 
ha túl vizátereszteek, nincsenek kellően tömörít..,."" 

450, CAZALET, G.~ La section du nettoiement; organisation et 
fonctionnement. lA párizsi köztisztasági szervezet szer
vezése és működése.1 = Trsvaux, 1972, 445.sz. p. 127-130. 

Az úttisztítás, szemételtávolítás és téli útszolgálat Párizsban, 
A tÁli útszolg&latban a havat sóval vagy sóoldatokkal, a sik
jeget homok és só keverékével távolit ják el. 

451. MAUCCI, P.: La battaglia delle neve, lA hócsata.1 
Autostr-ade, 9.k. 2,sz. 1967. p. 6-14. 

Az olasz autópályák téli útügyeleti riaaztási rendszere, a hó
eltakarítás végrehajtása. A t éli útszolgálat kÖltségei. S'Iórás
ra sziciliai kősót használnak, vagy a háromszor olyan drága 
CaC12-ot, mert a konyhasó -5 Co alatt hatástalan, Sa jnos azon
ban csomósodik, csak mUa~yag zsá~okban tárolható. 
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tivi chimici, della concentrasione delle soluzioni ji 

cloruro di calci~ impiegati ~e~12 viabilita in7erneleo 

Vizsgálták, ~ogy s az ~ton hogya~ csökken a _el-

szereket próbáltAk ~i ~s javaslatoka~ te~tek tagy ~egfelsl6 

rsagensek /elsósorban 

Us o sd. 2pp atione di lTaCl e n~ 

~onden·ti nelle 7iabi:ita invs?nale 
alkalmazása ol.v2sztószerként a tél:;' forgalc:·::no2:: 

ssamos só- és folyad 

éghajlati 7isz0l'17Cknak a szó:,ás:~. ill" sz 

telelrnelc; si fagy-:; ill.:- olvadispoYl'tjg szempont 

lelóbfJek ismeTtetése~ A legjobbaIl. a ?:jsCl és a C 

struzsu 3d opera dei sali di disgelo 



mint9.kkal különf~le szemszerkezet és vizcementtényező alkalma
zásával a magnpziumszulfát és a nátriumklorid hatásának megis
merpsére. 

455. SCOTTO, G.E.; Effettuata dal mezzi Schmidt; l'apertura 
primaveri le del pass o de Gran San Bernardo. I A lragy
Szent-Bernát hágó megnyitása tavasszal a Schmidt cég 
g~peivel.l = Neige, Neve, SChnee, lO.k. 1968. jun. p.12-
2L 

A munkálatok végén klórkalciumos szórást végeztek egy félig au
tomatikus szól'Ógéppel jégtükör keletkezése ellen. 

456. k~DRBONI, G.: L'eliminazione della neve della strade cit
tadine, un problema complesso e costoso: la soluzione 
adottata a 1ülano. lA hó eltávolítása városi utakról, 
sokoldalú, kÖltséges prObléma: a Milánóban alkalmazott 
megoldás.1 = Neve International, 12.k. l.sz. 1971. p. 70-
77. 

Milánó egy részen a szemételégetó berendezés hójével olvaszt
ják a havat kisérletképpen. A többi területen CaCl vagy NaCL 
sz6rásával, amelyet preventiv módon is alkalmaztak. A hullott 
h6 minden centiméterének eltávolítása látszámitval 4000,- DM
be kerüL 

457. Le principal novita di Berchtesgaden. lA legfontosabb 
újdonságok Berchtesgadenben.1 = Neve International, Tu
rin, ll.k. l.sz. 1969. p. 10-85. 

Beszámoló a Berchtesgaden-i nemzetközi útügyi kongresszusról. 

458. ll. Convegno Internazionale delle Viabilita Invernale, 
Torino, 4 ottobre 1973. Ill. Nemzetközi Téli Útszolgá
lati Kongresszus, ::r'orino, 1973. okt. 4,/ = Notiziario 
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Federasione rtaliana della Strada, 22.k. 10/11.sz. 1973. 
p. 16-22. 

Kongresszuson tárgyalt három fő kérdéscsoport áttekintése: A 
j ég megelőzÉs ének és elháritásának műszaki megoldásai; a váro
si hóeltakaritás; a műszaki beavatkozás lehetőségei a téli út
szolgálat gépei és készülékei. A súlyponti kérdések a szöges 
ab:roncsok káros hatásai az útfelületre és az olvasztósó káros 
hatásai a környezetre. Több országban a szöges abroncsok betil
tását követelik. Az olvasztósó hatásaira vonatkozó folyamatban 
lévő kutatások eredményeit pedig ki kell még várni, bár az év
tized végéig nem várhatóak. Az olasz hegyi utak téli fenntar
tása javitásának ismertetése. 1960 óta a növekvő téli forgalom 
ellenére csökkent a balesetek száma. 

459. FOGLIA, D. - SCOTTO, G.: Aspetti economici, attrezzat~
re ed organizzazione invernale delle grandi strade in 
Italia. lAz olasz főútvonalak téli karbantartásának 
gazdasági kérdé sei, gépi felszereltsége és szervez "S e. / 
= Strade e Traffico. 14.k. 160.sz. 1967. p. ll-23. 

A téli útszolgálatra vonatkozó kÖltségadatok. Az eljárások, az 
olvasztósó- ~s homok szórás és a gépi berendezések ismertet 6se. 

Dán nyelven 

.d.,60. VES TER GAARD, P.: Om NaCl-niveauet i vegraoatter after 
vintersaltning. /Az NaCl-szint az útszegélyben 8 ;;éli 

útsózás után./ Dansk Vejtidsskrift, 48.k. 4.sz. 1971. 
p. 67-74. 

Az utak síkosság~..nak megszilnt etése sózás segÍ ts~gével. 1969-
70-ben 200 OOO t só felhasználá,sa a dán utakon. A sózás hatcí.
sának vizsgálata az útmenti növ~nyzetre. A só hatása a ter~ű
talajra, kisebb ~s nagyobb koncentráció eset ó r:.::ódszer9k a 
talajban l~vő só mennyiség~nek meg411apít?'sára. Külö::tbözó "r,',
bák vétele a dániai utak melletti talajból. !~imutatás fs H.b-
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l8.ZAt a s6tartalomma l az év egyes idópontjaiban. Az utak sózá
sának ~at,bai. A talajvíz és az utak: sázása. Amerikai vizsgála
tok az ~tak sózásának hatásairól. Laboratóriumi vizsgálatok. 

461. -qILADSEN, B.: Vinterskander pa vore vej e. /Dániai utak 
állapota a t~li fagyok .után./ = Dansk Vejtidsskrift, 
49.k. 3.sz. 1971. p. 47-53. 

Áttérés a homok szórás ról az utak sázására a biztonságos közle
ked~s növelÉsére. Hatása az utak állapotára. A s6 használatának 
káros hatásai. A fagy okozta károk tipusai. A fagy hatása a ma
kadámutakra, a felfagyások mértéke. A felfagyások okainak vizs
g2.lat2, a jelenség fizikai magyarázata. Az úttéstekben kialakult 
jógrfteg és olvadásának következményei. A kiolvadás okozta ká
rak mórt pke. A téli id őszak okozta kárak az úttest koptató ré
teg óbe!1. Egyéb útk{rok:: az tit szélének letörése, hosszú repedé
sek: az úttestben, csökkent permeabilitás. Módszerek a károk 
megelőzésére; rószletes ismertetések. 

ö62. i'J. 3RAESTRUP-NIELSEN: Frost- og T6brudsskader. /Fagy és 
olvadás okozta károk./ = Dansk Vejtidsskrift, 1970. 47. 
sz. p. 165-167. 

Az 1969/70. évi kemény tél Dánia közút jainak nagy részét tette 
tönkre. A károk nagyságát fokozta az utakon s6val történő jég
telenítós. '.:gyanezt a hatást fejti ki az altalajból felszivár
gó víz is. Kisérlet,ek folynak ezért oly módon, hogy az épüle
tek szigetelés éhez hasonlóan az útburkolat alá műanyag szigete
lő fóliákat helyeznek. Ebben az eset.ben a k:eletl~ező kondenzviz
problémát kell megoldani. A fagykárok nagyságát három tényező 
befolyásolja: az alacsony hőmérséklet, a könnyen fagy6 anyagok 
és a víz. Az első fűtőelemek beép{tésével, a második megfele
lő útburkoló anyagok alkalmazásávals a harmadik pedig az utak 
he lyes kialak:Í.tásával csökkenthető. 
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463. :J:VASS, N.: Saltet cg vejtracerne. lA só és az útr:,enti 

fák.1 = Da!lsi{ Vejtidsskrift, 47.k. 5. sz. 1970. p. 92-

95. 

Dániában kb. 5 ~ve használnak sót az utak jégtelenítésére' ... :eg
olvasztja a jeget, növeli a forgalom biztonságát, Az utak sóz~
sa ugyanakkor káros hatást fejt ki az útmenti fákra és növé::y
zetre, A só okozta tárok tünetei:ritkulnak a lombok, sárgulnak 
a levelek és gyorsan lehullanak.A fa gyakran kiszárad. Külföldi 
kutatáeok: a -fák sóval szembeni ellenállása, kisérletek radio
aktiv nátriummal, a kloridion hatása. Dán vizsgálatok: elsősor

ban a n~trium a káros, talajvizsgálatok az útmenti fák mellett, 
igen magas a kloridtartalom, a normális 6-szorosa. 

464. rIARSTE, E.: Friktion til debat. /útburkolatok és gsp
kocsiabroncsok közti súrlódás./ = Dansk Vejtidsskrift, 
45.k. 10.sz. 1968. p. 187-190, 200. 

Beszámoló az 1968 májusában Nyugat-Berlinben tartott 2Temzetközi 
Súrlódási Kollokviumról.A közriti közlekedést jellemző tényezők: 
a gépkocsik sebességének növekedése, az olvasztósószóris ~s a 
különleges csúszásgátló gumiabroncsok koptató hatása az átbur
kolatra. A gumiabroncs vájatainak mélysége befolyásolja a f~ke
zési áthosszat, úgyszintén a barázdák szélessége és száma is. 
Súrlódásvizsgáló laboratóriumok felépítÉse, munkamódszere ~s :né
rőeszközei. 

465. BADM, 'i.: Sal tetröning, en utforlig orienteting om prob
lememer ved salströing. /Kimeritő ismertetés az utak 01-

vasztósószórására vonatkozéan./ '" Dansk Vejtidsskrift, 
45.k. 7.sz. 1968. p. 133-138. 

A téli útszolgálat fejlődése a különféle országokban. A homok 

és só különféle hatása. A sószórás 81apszabályai és a vele szer
zett tapasztalatok. 
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466. RAVN, H.H.: Glattföre, pa vege. /Csúszós utak - téli 
sószórás./ = Dansk Vejtidsskrift, 45.k. 5.sz. 1968. 

p. 91-94. 

A különféle sófajták és hatásmód juk ismertetése. Hátrányaik. 

467. CARLIER, A.: Ke~iske smeltemidlers virkning pa vejbeta
egninger. /Vegyi olvasztószerek hatásai az útfellilet

re./ = Dansk Vejtidsskrift, 43.k. 10.sz. 1966. p. 199-
203. 

Amerikai és nyugat-európai tapasztalatok szerint bitum~nes bur
kolatokon csak al:kor keletkeznek károk olvasztó vegysserak 81-
k31maz~sa után, ha a burkolatok vízáteresztóek. A betonburkola
toknak jó minőségü légpórusos betonból kell készülniük.A megle
vő betonburkolatok megvédésének további lehetősége a felület 
len,~lajk"ncés impregnálás a , amely több évi védelmet nyujt. Á 

szijks 6ges olvasztósó-mennyiségek és szórási eljárások ismerte
t ~se. 

svéd nyelven 

46:'. Iba betongti llsatser fran Sika-produ..i{ter. /Uj, SIK.4.
g:vártmánY'1 beton javító anyagok.1 = :Syggnadskonst, 60.k. 
19.sz. 1968. p. 914-915 . 

• L. svea szabványok ál tal elismert es forgalomba hozott "Sika" 
betonjavító anvagok a következők: L Sika-Set-CL, amely javit
ja a bedol.e;ozhatóságot, gyorsít.ja fl szilán:lulást és növeli a 
tömörs~getG 2. L~gpórusképzők: Fro-BE 7 Plastiment-100 és Plas

timent A-4~G ?zek fagyállóvá teszik a betonto 3. Sika-Retarder, 
a::nely kötésl::0s1eltetó és szilé.rdságnövelő hatású. 4~ A Plasti

T. en t-'l az elébbinél jO~D":Jan növsli a szilé..rds6~ot és kisebb mér

t~kbe:-l :'l·::'1eli a kötpsi időt ~ 5 .. A ke~ierőYíz~szJ.ks6:g1etet csök...., 

kenti 2. ~la8tillenG B\I~-lOO és a ?"Lastiment 13,7-40. 



469. HUBBlq-DI(;l'C, P.E.: 3n tesked salt per kvadratureter. IEgy 

kanál só n0gyzetméterenkrnt.1 = Svenska Vagföreningen 

ridskrift, 58.k~ 9/10. sz. 1971. p. 46·50. 

Az olvasztósó-felhasználást Svédországban alaf os VizsgálatoK 

és fejlesztés cit ján különlegesen kis értékre szállították le: 

5 g/m2-re. míg más országOkban 20-30 g/m2 a minimális érték. 

Mérték a 8zórási maradékban az anyagok arányát: csak O,l?~ volt 

a só a többi kóliszt, asz~alt és gumiból álló piszok volt. A 

szómsi :narad';k eltávolítása az útfeliiletről a szélvédók és a 

fényszórók t isztp.ut art ása érde kéb en szUkséges. 

470. NILS BRUZ?LIUS: Dubbar eller saltning? IGumiabroncsok 

kapaszlcodószögekkel vagy az utak sózása?1 = Svenska Vag

föreningens Tidskrift, 58.k, 4.sz. 1971. p. 6-10. 

Az utak sózás~ Svédországban: 1969-ben 95 OOO t só elhasználá

sa az utak jégtelenítés ére, az NSZ~-ban 1,6 millió t, Angliá

ban 1,5 millió. A s0"/al jégtelenített utak hossza az országban 

55 OOO km. Jelenleg az egyetlen hasznos módszer 8 síkoiiiság le

kUzd~s~rec Az id6járás és az utak sozasa~ KapaszkoQoszöges gu
miabroncs hatása az utakra; gyors elhasználódás, új koptató

felületek 8l..1;:almazása. r.ípr,5s8k az utak elhasználódásának meg

~3.11apítás8.ra" Az abroncsok szeD~1yező hs.tása a forgalomban: A 

közlekedF.sbiztonsRg és a kapaszkodószöges gürniabrorlcs .. :}azda

sági szempontok" ?~özlek:edésbiztons~~i vizsgálatoko 

s:nalt:n~ö.ien~ /Glv83z-có vegys:?I'"2·re~: alkalmazás\? 2: téli L1t

szolgálatban~/ = Svensks V~gföreningens ~idskrift~ 52~kc 

veszilyt l~giDkib~ CaC1 2 yagy konyhes6vDl alkotott ~ever~~~

ne% 2:ka:~&z~sáv21 ~e~et le~~zdeni~ 



472, MELLICK, :,í.J. - \1ERICTCTR, T.C.: Vorst- en dooizoutschade 

aan betonveraardingen. I~agy P.S olvasztósó okozta ká

rok beton titburkolatokon .1 = 'Yegen, 46. k. 3. sz o 1972. 

p, 77-82, 

A betonburkolatok fagy ';;s olvasztósó okozta meghibásodásainak 

okai:. 

<t73o CARLTER, A.: Gladheidsbestrijding met chemische smeltmid

deleno IS:Lkjég elleni küzdelem vegyi olvasztószerekkel./ 

= Wegen, 39.k. 10.sz. 1965. p. 261-271. 

Új módszer a gyakorlati vizsgálati eredmények regisztrálás ára. 

En~ek c 61ja, hogy a különféle olvasztószerek alkalmazhatóságát 

össze lehet hason litani o A konyhasó és sókeverékek müszaki és 

gazdasági jelentősége. A szórógépekkel szemben támasztandó kö

vetelmények. A vegyi olvasztószerek tárolása: hatásuk a jármU

'lek!'e és a burkolat okra. A kÖ<iúti balesetek cs ökkenése a sózás 

kö'letkeztében. A betonutak légpórusképzőkkel készitett beton

ból ép{tendok" 

Finn nyelven 

l~74. úLJSITALO, O.: Liukkaudenturzunta kaupingeissa ja kaup

paloissa. /SÓ és homok alkalmazása finn városok téli 

útszolgálatában./ = Tielehti, 1971, Lsz. p. 21. 

Ama 'lizsgálat röviq összefoglalása, amelyet 1970-ben végeztek 

finn városok dtfelület-jegesedés elleni k(ízdelmére vonatkozóan. 

01'lasztósó- és homokmennyiségekről, tartalékkészletekről és 

felhaszntlási előírásokról gyüjtöttek adatokat. Az eredmények: 

a felhasznált évi mennyiségek O-7 m3/km 6S 30-75 m3/km között 

v8.nnako Nagyobb forgalomslirüség és magasab'o földrajzi helyzet 

az ország dpli r4szén nyilván'lalóan nagyobb homokfelhasználást 

okozo Sót csak 7 városban alkalmaznak. Mennyisége évi 350 és 

900 kg/km között 'láltakozotto Homok és só keverékét 18 'láros

ban és 7 körz·:tben alkalmazzák. Különféle előírások vannak az 
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olvasztósó alkalmazására a városokban; o városban és 2 körzet

ben egyáltalán nem szabad sót alkalmazni, míg más városok icor

látozzá~ az alkalmazást. 

Bolgár nyelven 

475. POPOV. 35.: P'lno pocsisztvane na p'tistata ot sznjag i 

led. /Utak jegesedés ének Fs hóakadályainak lekllzdése./ 

= P'tista, Szófia, lO.k. 2.sz. 1971. p. l-2. 

Az utak jegesedésénp.k és hóakadályainak leküzdésében nemzetkö

zilp.g használt eljárások és eszk:özök.A fekete burkolatig hato

ló beavatkozás előnyei. Az olvasztáshoz használt'vegyszerek: 

alkalmazásának előnyei és hátrányai. Est az eljárást tartja 

optimálisnak bolgár viszonyok között. A maveletekben felhasz

nált fajlagos idoridmennyiségek külföldi adatok és hazai kuta

tások alapján. A jégtelenítés hatékonysága a balesetek szem
pontjábóL 

476. KOPOEV, R.~ Relmltati ot polzvaneto na luga pri simnoto 

podd'rzsane na p'tistata prez 1968/69 godina. /Oldatok 

téli átszolgálatbeli a1kalmazásának eredményei Bulgári

ában 1968/69-ben./ = P'tista, Szófia, 8.k. ll.sz. 1969. 
p. 16-17. 

Kalcium és magnézium oldatok kisérleti alkalmazása a téli öt
SZOlgálatban, Az eredmények kedvezőek. Kiterjedtebb alkalma

zást terveznek. 

Cseh es szlovák nyelven 

477. KALLAli:TER, O.: O dobré trvanlivosti litého betonu v na

sich klimatickych pomerech. /Az öntöttbeton tartóssá.-' 

ga a hazai időjárási vis~onvok mellett./ = Inaenyrské 

Stavby, l8.k. 1O.sz. 1970. p. 383-384. 
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Flettartam-vizsgálatokat f..Jlytatott hazai időjárási feltételek 
figyelembevételével, a 30 évvel korábban épített öntöttbeton 
mütárgyakon. A használt cementek, kőa'nyagok, a bedolgozás mód
ja. :t\isérleteic négyf'<le öntöttbetonnal. Átlagos szilárdsági 
értékek, vízzárósá[. Az öntöttbeton előnyben részesítés ének in
dokoló körülményei. 

478. ZÁNGER, V.: Vrtaci stroj SKB-2-1f odebiráni jádrovych 
vzorku z asfaltocementov?ch a cementobetónovych krytu. 
/SKB-2-W fúrógép az aszfalt-cement és cementbeton út
burkolatokból minták megszerzéséhez./ = Inzenyrské 
Stavby, llfec!":anizace, 18.k. 8. sz. 1970. p. 104-105. 

Az aszfalt-cement és cementbeton útburkolatok minőségével kap
csolatbanjelentkező újabb .követelmények. A minták számának 
és té:fogatának meghatározása a szabványok szerint végrehaj
tandó laboratóriumi Vizsgálatokhoz. A minták kézi kivét~lének 
hátrányai. Az NSZK-beli Baumaschinen Lmd Fahrzeugwerk Ernst 
otto Heise 1aboratorien für strassen cég fÓrógépe 102-250 mm 

átmérőja minták kifúrásához, amelyek lehetővé teszik a szabvány 
2.ltal előirt összes Vizsgálat elvégzését. A szerkezet, a mükö
dési elv és a gép kivitelezésp.. A gépet a repülőterek kifutó
pályé.in a világítóberendezések nyílásainalc fúI'ására is fel le
het haszn2.1ni. 

479. "RETZL, K. - : ICHÁCEK, J.: Ceskoslovánsky priprávek na 
osetreni cerstvého betona. jCsehszlovák készítmény 
friss beton·utókezelésére./ 

3-4.sz. 1970. p. 153-154. 
Inzenyrské Stavby, 18.k. 

"beton ut~;tezelpsónek hatásai. KUlföldön ps Csehszlovákiában 
a friss beton felUlei;vpdelmpre megvizsgált anyagoK. Csehszlo

vákiában a friss betonfelületek beszórására Fl:ydroten elneve-
z éssel gy árt ják az rij anyagot. Kiszór-Y~ vil3gossári;a fi 1mbsvo
natot képez. 20 C· esetén egy óra alatt megszárad. SzUkség-
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let: 70-120 g/m2• Tlllajdonaágok ssempontjából megfelel az ASTIJ 
C 309-56 és eRD 300-55 szabványok előírásainak. 

480. JUNEK, Z.: Ochlszováni povrchubetonovych vozovek pri od
stranováni náledi chemickymi. /Beton útburkolatok felü
letének lehülése síkjég vegyszeres eltávo11tása során./ 
= Inzenyrské Stavby, 16.k. l.sz. 1968. p. 21-25. 

A beton útburkolatok megrongálódásának fó okai. A jégnek beton
burkolatról vegyszerekkel való eltávolítása során bekövetkező 
hőelvonás ss következményei, Laboratóriumi vizsgálatok és ered
mények. Konyhasó hatására l perc alatt 6 0 -kal csökken a burko
lat hőmérséklete. Legnagyobb :kéxok kevéssel fagypont alatti 
olvasztásokkor állnak elő.Folyékony oldószerek kisebb kárt 
okoznak, 

481, B~~OLZ, H.: Praktieké pokusy s povlakmi z plastickych 
v cestom stavitelstve. /Gyakorlati kisérletek műanyag 
bevonatokkal az útépítésben./ = Inzenyrské Stavby, 15.~~. 

6.sz. 1967. p. 262-268. 

A "Vestopal" habarcs fagy- és olvasztósóálló, 

482. VAtTI~TA, D.: Povrchová ochrana betonu chemickymi ~riprav
karni. /Beton felUletvédelme vegyi kÁazÍi;ményekkel.j 
Inzenyrské Stavby, 15.k. 5.sz. 1967. p. 206-211. 

Külföldi állapotok. Szerkezeti megoldások, alkalmazott vegyi 
k6szítmények és laborat6ri:.ul1i viksgálati eredmények. "Jsszehason
lító f 61üzemi vizsgálatok. Az eredmények informativ statiszti
:raf vizsgálata. Vízvesztes4gek átlagértékei. uzemi méretü kis 6r
letek. Gazdas~i értékelés. 

483. ;\:OMI.éS, K.: Vlpyv striedav €ho mra?iu. /Vált ako3 ö fagy ha-
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tása a beton szilárdsági jellemzőire.j 

lS.k. ll.sz., 1970. p, 340-341. 

Pozemny Stavby, 

A v~ltakozó fagyasztás hatása a beton hÚzó-, húzóhajlító, vala
mint hossz- és keresztirányú nyomószilárdságára, Az alkalmazott 
cem'?ntiajták, betonadal ékok, kcverési arányok, betartott szab
v~nyelőírésok. litünt, hogyafagyállósági tényező kedvező ala
kulása nem az adal~kanyag szemeloszlásának, hanem a cementada
folásnak fs a vízcemen ttényezőnek a függvénye. 

4S~r' VAL;;:NTA, F,: Posyp silnic soli v praxL /Az Jtpályák 
só~ása a gyakorlatban./ Silnicni Oozor, 32,k. 10.sz. 
1971. p. 318-325. 

Az úthálózaton növekvé forgalommal fokozatosan növekszik a bal
esetek száma is. Az utak állapota és a téli útkarbantartásra 
használt érdesítőanyagok. A homok és a só különböző hatása. b 

sózás előnyei és hátrányai. A sók fajtái és tulajdonságai. 

Li85. ROLLER, M.: Problematika rnechanÜlace pro zajistováni 
sjizdnosti silnic v zimnih odbodi chemickymi prostredky. 
/Utak járhatóságána~ biztosítása a téli időszakban gé-
pesített kémiai módszerekkel.j 
7.sz. 1971. p. 204-208. 

Silnicni Obzor, 32.k. 

A közleked~si utakr61 történő hóeltakarítás és a jégképződés 

rn'?gszüntetése különböző kémiai eszközökkel; eme eszközök hatá
sa. Uj technológiai rnÓd!:'zerek és gépesitési eljárások a téli 
útfenntart~8ban. A kémiai anyagok adagolásánal( helyes megvá
laszt~sa. 

486. SROunEK, L.: Zimni udrzba silnic, /Utak téli fenntar

tása,/ = Silnicni Obzor, 32.k. 2.8Z, 197L p. 47-48. 

Az utak elhelyezkedése földrajzi értelmezés szerint. Az ég
hajlati viszonyok hatása az utakra és feL.!ltartásukréL, A t6-
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li időszakban jelentkező jegesedés és hótakaró hatása az IÍtbur

kolatra, valamint El forgalom biztonságára, Az utak téli fenn-
':(;8.rtása ~ 

487~ K~VELK~, J~~ Zkusenosti s odstranováni~ nál edi 2 simni 

sluzba na" silnicich v ciziné, lA jegesedés megszüntet ó-

se és a téli titszolg3.lat kiilföldön,1 = Silnicni Obzor, 
3l.k, 6,sz, 1970, p. 172-173, 

Szemlecikk. A téli út~yi szolgálat és útfenntartás régi és ál

landó prob:témája a jegesedés megsziintetése. ;{emzetkbzi egyiittmü

l{ödés a vizsg<llati eredmények értékelésében, Az nSZK, az JSA és 

Kanada úthálózatán a jegesedés megszüntetés ére elterj eál; s s6-

zás alkalmaz"sa, Nemzetközi viták a sók alkalmazásának káros 

hatásairóL 

488. SRCUBEK, 1,; Problematika zimni udrzbi silnic. lA téli 

útfenntartás problémái.1 = Silnicni Obzor, 19b9. 9, sz. 

p, 268-269, 

ft. Körzeti Közúti Igazgatóságok legfőbb feladata az úthálózat 

karbantartása, élr az utak gazdái. Az útkarbantartás és -tisz

títás időszakos feladatai s különösképpen a téli hóeltakarítás 

területén, A hóeltakaritó gépek müködése, A jegesedés elleni 

sószórás alkalmazása ps l{everési aránya a hőmérséklettől fCí~gő
en, 

489. FASTR, p,: Zi=i silnicni kongreso /::'éli titiigyi l\:ong-
resszus,!= Si1nicni Obzor, 1969, 4.sz, p. 118-120, 

Az 1923-as évtől kezdődően rendszeresen két-három éves időkö

zönként útügyi kongresszusokat tartanak, amelyeknek tómaköre: a 

téli útfenntartás problémái. Az NSZK rer:.dezés 6 vel megtarto:t 

kongresszuson 600 szakember vett részt o Az első témakör a nagy

városokban végzett téli szolgtlatok problémái, A kövotkező té
makörök hegyvidéki utak téli ellátásával, a hóeltakarítás mód-
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s3"reivel, a jegesedés megakadályozásával és elhár:í.tásával fog

lalkoztak. 

490. SIR, J.: Vliv posypovych sol i na voaovk:u, silnicni tele

so e jeho okolé. lA sózás hatása az útpályára, a burko

latra és körny&ére.1 = Silnicni Obzor, 1968. ll-12.sz. 

p. 346-347. 

A tpli időszakban az útburkolatok felületén jelentkező jegese

l~S okozta síkosság megszüntetése kémiai szerekkel több problé

mát jelent az alkalmazott szerek hatása köyetkeztében a burko

lat felületpre, az alaprétegre, az altalajra, az útszélre ós a 

jé-r:n({v"kre ható károk következtében. Az egyes vegyszerek utak

ra és kcrnypkükre g'.'akorolt hatásának meghatá.rozása. 

49L B~t::A, J. - t!O\'OTNY, J.: Nové zpusoby zkouseni trvanli

vosti stáviv. jFpítőanyagok tartósság~'1ak vizsgálati 

mÓdszerei./ = Stavivo, 48.k. 9.sz. 1970. p. 2~7-258. 

Az é:Jítőanyagok tartósságának fogalma. A tulajdonságok válto

zc<,sai az idő és "ülönféle hatások függvényében. A fagyállósági 

vizs~álat hiányosságai. A valóságos viszonyok jobb megközelí

tését biztosító 6j vizsgálati módszerek. Az új módszerekkel 

!capott eredmónyek össze!1asonlítása az eddig használatos mód

szerek szolgfltatta er8dményekkel. 

492~ VAVRI!~ ~ ?\I: Chemic~-:é priprav~:y pro betcnárské ucslYe 

liTegyi készítmf-nyek betonozó :nunb:ák számára./ '" staYi-

" b~t()n~:::ve!,t':;k~k folyóssi.~-:-sx~ak növel~s~r2 jól bevált a Trico

SG~ _~.:; C,15-':: 7 3 :é!'f"7~ 2':i8go1áss21~ l'~·---os nC7ekedés mutatko-

z ll': ? 25 n2pos koc}:aszil{~dságban" A J:lric0sal ~p C:pecial jó 

125~Ó:L~S~::~pzó adal6.~~i a ?ricosal T~l? rrr~_::!31 'T :=1 és Trico821 



lékok váltak be. Kötéslass{tó, vízelpárolgás"t gátló stb. k~s:i!:!t

mények. 

Lengyel nyelven 

493. LEWA1~OWSKI, K.: Zimowe utrzymanie dróg w swietle doswi
adczen zimy 1969/70. /Téli útfenntartás az 1969/70 té
li tapasztalatok tükrében./ = Drogownictwo, 26.k. 2.S3. 
1971. p. 51-52 RS a borítólapon is. 

Az ólmos eső hatásának leküzdése az utakon. Kémiai eszközök és 
érdes!tóanyagok felhasznál6.sa: az 1964/65-ös és az 1969/70-es 
téli időszakban. Az ólmos eső elleni felszerelések. Segédeszkö
zök. i.1eteorológia; távközlés. A raktározási-felszerelRsi háttRr 
fontossága. A téli munkák hatékonysága. 

494. HO?lICKI, L.; Organizac ja i mechanizacja odsniezania drág 
i walki z gololedzia we ?raneji. A hóeltakarítás szer-
vezete RS gépesít ~se, valamint az utak eljegesedése el
leni küzdelem H'ranciacrszágban./ = Drogownictwo, 22,J{. 
l.sz. 1967. D. 22-24. 

Az utak hómentes{t~sfve1 érintett területek ~renciaországban. 
A Denartement ~antes-A1pes hómentesítő gépparkjának és a ke
zél~séb"!l levő utaknak kimutatása. A hóeltakaritó szolgálat 
szervezete. A '1ómentesitéshez foglalli:oztatott személyzet h6-
pótl~kao A h6ek 6 k 68 8zem é lyzetük éillandó terUlete .. 

kow Klutanit i 3ydrobet na olasnosci betonu hJdrot~chnicz
:.t ego " /Klutanit PS Hydrobet ada12kszerek nathsa a viz-
~p{t~si beton tulajdonsága~raa/ 

!f.SZ. 19íL p, -c.L9-15L 
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tására a cementadagolástól és az adalékszer adagol2.sától füg

gően. Eredmények ismertetése és értékelése. 

496~ GAZUF..EK, TI," .~ C:RFDSTOWSK.A? He =- VfEGRZYN, Z:> .,.. CYTACKI? 

Le. 6 Wprotlad::sente ekonomczuie uzasasnionych metod ZimOW6.<..o 

go utrEymania dróg, /Különféle téli útszolgálati mód

szerek gazdasági ha"t;ékonysága./ = Pr2.ce COB i RrD, l.97L 

208Z. p. 124-144, 

A Lengyelországban előírt négyféle cittisztántartási fokozat vi

gyelembevételével a téli útszolgálat gazdaságosságának vizsgá
la-1;a. 

497 o Zll.TO:'TSKI, D, i Z ima pr" eciw miastu. /A t; él támadása a 

város ellen./ = Pr2!eglad Techniczny, l06.k. 5.sz. 1972, 

Adatok a varsói utcákról, amelyek télen hóeltakarításra szorul

nak~ Az eltakarítás k4sésének következményei c Az úttest csúszá
sátó l származó zavarok hatás ára vonatkozó sJG atis:;;t ikai adatok. 

A súrlódási tónyezők változása. A jegesedés okai és kialakulá

ss. A védekez 6s utólagos és megelőző módszerei, A vegyszerek 

adago12sa ~s használatuk gazdsságossága. A nehézségek okának 

sagyarázata. 

498. IfAKIELSKI, H.: Preteneje do Pana Boga. /A behava30tt 
utak és a jegesedés problémáL/ = Przeglad Techniczny,· 
106.k. 3,sz. 1972. jan.16. p. 13. 

A hóeltakarításra rendelkez~sre álló esz[cözök optimális kihas3-

nál.ása ~rdek6ben megállapított sorrend a különböző útvonalak 

között. A különfple súlyú hóekék szükséges és tényleges részará

nya a gépparkban. A3 útfelület eljege8edésp~ől általában. Az 

utak sózRsának előnyei és hátrányai. A homokszórásra rendelke

zpsre álló eszkö3ök. Homok és vegys3erek tárolása, kezelése. 
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::tomác, nyelven~ 

499. TEODORU, Gh. - TATU, D,; Asupra unui nou criteriu de ap
reciere a rezistentei betonului la inghet-dtlzghet. /A 
beton fggyással-olvadissal szembeni ellenállásának uj 
becslési szempontjair61./ = 1idrotechnica, Gospodarirea 
Apelor, Meteorologia, 15.k, 9.sz, 1970. p. 473-480, 

A kutatás célja a hagyományos roncsolásos vizsg~lati módszerek 
helyett a bstonnak a fagy roncso16 hatás ával szembeni viselke
dése becslés pre roncsolásmentes m6dszer kidolgozása. Az új el
jámssal lehetséges a szerkezetek időyel változó állapotára so
rozatos kisérleteket végezni minimális számú mintavétellel, A 
kisérleteket 10 x 10 x 50 cm méretU, különböző receptura szerinc 
előállított betolli~asábokon végezték, A laborat6riumi kisérle
tek eredmtnyei alapján jaYa801hat6 a betonok fagyál16ságának új 
becslési ~6dszere. 

500. SIMPLICEANU, V~: Tipurile de degradaré a betonului prin 
gelivitate, /A beton fagy okozta meghibásodásainak tipu
sai./ = qid?otehnica, Gospodarirea Apelor, Meteorolo
gia, 14.k. 12,sz. 1969. p, 614-619. 

Azonos fagyhatásra a külö~fé1e betonok eltérő módon hibáso~nak 
meg, vagy mennek tönkre. A váltakozó fagy és olvadás natásáre 
bekövetlcező tönkremenetel mechanizmusa. Meghibásodás-típusok; 
fe'LiHeti romlás, lassú ps hirO. elen expanziÓ okoz'Ga' tönlrremene
teL Repedések és hasadások következ "tben keletkező tönk:remene~ 
tel. Helyi megb.ibé.sod'ások. 

5011' SI~lfPLIC::A~r-C, V:: ~ Influenta marimii epru:vetelo:r asupra ::.~

sistentei la gelivitate a betoanelor", lb 
nagyságának befolyása be-tGonok fagyá"L lóságs.ra c/ 
tehnic8s: '}ospodarirea ipelor;J ~.:eteorologia\" 13\"k~ 1.~S2t 

1968c p~ 566-569~ 
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1;, hőlökések: nem befoly áso lj ék lényegesen a bet onok rongá16dá
sáto Az ismételt fagyasztás, kiolvasztás nagymértékben hat a 
kis próbatestekre és ezek tönkremenetelét idézi elő. A gyors
fagyasztás, a2ely az egész tömegre hat, gyorsabban roncsolja 
a beton szerkezet ét. A kis próbatesteken végzett vizsgálatok 
kedvezőtlenebb eredm~nyeket mutatnak, mint ugyanabból a beton
ból készült nagy próbatestek. A fagyéllóságra lényeges hatással 
van a beton szemszerkezete. A beton fagyállóságának meghatáro
z~sához nagy arányban haszná1nak fel legkisebb méretU ~s maxi
mslis szemszerkezetü próbatesteket. A próbatestek' nagyságának 
a szemszerkezettel aránvosan kell változnia. 

Norvég nyelven 

502. THUP.MAiTt~-MOE, T. - RUND, O.E.: Kalksalpeter ogUrea som 
alternativa kjemikalier i winte~,edlike holdet. /Kal
ciumnitrát és karbsmid olvasztószerként való alkalmazá
sa a téli útszolgálatban./ = Veglaboratoriet, ~eddelel
se, 44.k. 1973. 
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M(!anyagok alkalmazása 2, 64, 71/2, 71/9, 81, 88, 91, 93, 

105. 249, 291, 312, 380, 391, 393, 481, 
482 

Növényzet károsodása 
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132, 136, 137, 159, 183. 186 205, 207. 
215, 

396, 
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229 , 
290, 
356 , 
409 ;; 
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239, 249 , 
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360, 373, 
410, 421, 
465~ 4-67, 
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282, 340, 376 
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lé.sd: Sózás hatása, beton útbllrkolatokra 

ps: -, bitumenes útburko1atokrs 

- vasbetonra 1, 45, 46, 127, 226, 229, 235, 276, 344 
Sózási utasítás 
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Sózhatóság vizsgálata, útbetoup 3, 4, 5, 13, 16, 135 
Szavatosság, a kivitelező? 283, 285 
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Szervez6 s 
lásd: Sószórás szervezése 

S3 0r6gépek 
lásd: Sószórás gfpesítése 

Tárolás 
lásd: Olvasztósók tárolása 

Távolsági tényező 73, 84, 288, 29!., 303, 379, 386, 414 
Távköztényez ó 

lásd: Távolsági tényeső 
Téli úts7.o1gálat szervezp.se 

lásd: Sószórás szervezése 
Téli útszolgálat hatékonysága 

lásd: Hatékonyság, téli útszolgálaté 
Téli útszolgálat költségei 

lásd: Költségek, téli útszolgálaté 
Telitési tényező 6, 13, 17, 112, 188 

'Térköztényező 

lásd: TáVOlsági tényező 
ürea 

lásd: Olvasztószer - l~arbamid lurea/ 
utasítás, sózási 4,5,8,19,22,25,39,44,52,53,70, 

75, 86, 94, 97, 104, 107, lll, 162, 153. 
265, 310, 315, 332, 389, 449, 474 

Útbetonkészitési előírRs 
lásd: Előirás, citbeton készitésére 

Útsózás 
lásd: S ószórás 

és ~ Sózás 

Vasbe"lion 
l~sd: Sózás hatása vasbetonra 

Vizsgelat 
lá8d~ Beton- és adalpkanyag-vizsge.18.t 

és! Légpórusta?talom 
~s: L~gp6rusk~pz6k vissgálatc 
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vizsgálat 
lásd: Olvaeztóeserek adatai 
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8e: Olvaeztószerek jégolvasztó képessége 
és: Sózhatóság vizsgálata. útbetoné 
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lelőhelye 

2. 

onDK E 725 

BMEKK F 2421 

OMKDK E 3374 
ABTOMOBIL'NÜE DOROGI 
/01'OS3/ 

OEm: E 2241 
1972- BMEKK F 3567 

BAUGEWERBE /NSZK/ 
BAUINGENIEUR /NSZK/ 
BAUMASCHINE UND BAUTECENIK 

OMKDK E 3477 
BMEKK F 933 

A tételaaámok,sme
lyekben a folyó
irat a bibliogra
fiában előfordul 

225 

415 
451-453 
193-201 

270 
271 

/NSZK/ BMEKK F 2579 272 
BAUSTOFFINDUSTRIE /NDK/ OEDK E 2643 275-281 
BAUSTOFFINDUSTRIE, AUSGABE 
B, BAUELEMENTE /NDK/ 
BAUWIRTSCHAFT /NSZK/ 
BETON, TIERSTELLUNG. VER
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BETON I ZSELEZOBETON 
/or082/ 
BETON STRASSEN 
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BUILDING ru;SEARCH STATT.ON 
DIGPST, GARSTON WATFORD 
/angol/ 

OMKDK E 2643/1 274 
tTK 282-286 

OMKDK E 2779 287-296 

BMEKK F 1835 202-216 
141 i BFG 
Dok.Str. 
17 889 

301 

BMEKK F 2821 297-300 

BMEKK F 2821 302-304 

OMKDK E 2046 305 

BME EF 32 226 
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CGHCRET~ /angol/ 

DANSK il~\.T'rIDSSKRI?T /dán/ 
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DRO}')W1ECTWO /lengye1/ 
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Imagyar/ ' 
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APELOR 1 
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liUi BFG 
Dok,Str. 

10 150 
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OMKDK F 324 
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F 1647 
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416 

306 es 4.17 

468 

228 

227 

418-420 

229-231 
232, 233 
421-423 

460-467 

307 
493, 494 

234 
235 

181 
182-184-
308, 309 
310 

236 

217-220 

495 
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JOURNAL 0"5' THE .;IJ,mRICAN 
CONCRETE INST:TTJTE /USA/ 
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NEVE INTER.I'fATIONAL 1018S3/ 
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OMKDK E 2994 
OMKDK E 4091 

OMKDE: E 2182 

BMEKK <' 2620 

OMKDK F 529 

3MEKK "2' 1654-

BMEKK F 1772 
tTK 

BMEI:::K F 1773 
OMKDK E 2540 

ni BFG 
Dok.str, 

II 436 
BMEiCi{ F 2936 
KÖTTJKI 

KÖTUKI 

tTK 

OMKDK E 5433 

FTK 

MU 
BFG 

OMKDK 
!Hi 
BFG 

;ni BFG 
Dok.Str. 

18 977 

3. 

454 
311 

4- 77-482 

237-240 

241 

221 

185, 186 
312 

187-192 
242 

424 

313 
243, 244 

425 
245-245 
314, 315 

316 

318,319,426, 
427 és 455 

317 

320, 428, 429, 
456, 457 

458 
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TION OF CIVIL ENGlNEERS 
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2. 

BMEKK F 2477 

tTK 
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MU 
OMKIK E 2125 
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16 094 

BMEKK F 667/ST 
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PUBLIC ROADS /USA/ BMEKK F 1629 
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].OAD INTERNATIONAL /angol/ 
ROADS AND ROAD CONSTRUC
TION /angol! 
ROADS AND STRE~TS /usA/ 
RiJRAL ANTI URBA!~ ROADS 

SCHWEIZER BAUBLATT /svájci/ 
SCH.\'EIZE'l BAUZEITUNG 

OMKDK E 1299 

B:MEKK 13' 2323 

KÖTUIG 

OMKDK E 1255 

OMKDK E 2410 

Mli 
BFG 

ÉTK 

/svá.jci/ BMEKK 13' 363 
SI1NICNI OSZOR /csehsz1ovál{j KÖTUKI 

STAVIVO /csehszlovák' 

STADTEHYGIENE /lr8U/ 
It 

STADTETAG 

204 

OMKDK E 1849 

OMKDK E 5522 

MU 
BFG 

3. 

321-323 

475, 476 

430 

324 
483 

496 

249 

250 
497, 498 

251, 252 

253 

431-444 
254 

255-259 

260 

261-264 

325, 326 

327 

484-490 
491, 492 

328, 329 

330-334 
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ST'"iADE E TRAFFICO lohsm/ 
STRASSE /NTIK/ 
STRASSE, BRUCKE. TUNNEL 
/NSZK/ 
STRASSE UND AUTOBAHN /NSZE/ 
STRASSE UND VERKEHR lavijci/ 

STRASSEN- UND TIEFBAU /NSZK/ 
It 

STRASSEN-IifARTER 

STRASSENBAU /NSZK/ 
STRASSENBAU-TEGHNIK /NSZK/ 
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STRUCTURAL ENGINEER /angol/ 

SURVEYOR /angol/ 
SVENSKA VAGF')RENING:L~S 
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2. 

0!ííKIJ[ E 2585 
ODDK F 1436 

BMEKK F 1460 
BmEKK F 2125 
OMKDK E 1006 

BMEKK F 1568 

Mli BFG 
Dok.Str. 

6874 
BME B~ 26 
OMKDK E 2361 

BMEKK F 3284 
EMEKK F 263 
OMKIK E 2247 

OMKDK E 2256 

OMKDK E 1970 
Mli 
BFG 
OMKDK E 3033 
MU 
BFG 

BMEKK F 391 

BMEKK F 3250 

BMEKK F 1345 

OMKDK E 2873 

3. 

459 
335-341 

342-343 
344-356 
357-375, 445, 
446 
376-389 

401 
390 
391-399 

400 
266 
267, 268 

469-471 

222-224 

447 

448, 449 
402 

474 

403 

269 
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404 
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~p!téstudományi Intézet Könyvtára 
~p. XI. Diószegi út 37. 
;'Iem nyilvános könyvtár. 

- C:-g,ítpsügyi Tájékoztatási Központ könyvtára 
Bp. VII. Hársfa u.23. 
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