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1. Bevezetés 

Az útpályaszerkezeteket, mint minden építőmérnöki szerkezetet, a tervezési élettartam alatti 

hatások figyelembevételével méretezni szükséges, biztosítandó, hogy az új, vagy megerősített 

pályaszerkezet – megfelelő fenntartási tevékenységeket feltételezve –a funkcionális és 

szerkezeti, valamint gazdasági követelményeknek kellő ideig megfeleljen [1]. A ma már 

komplex optimalizálási feladatot jelentő folyamat kezdetben a szerkezetek geometriai 

méreteinek megfelelőségének ellenőrzésére korlátozódott, amelyet túlnyomórészt építési 

tapasztalatokra támaszkodva végeztek el, legfeljebb csak közelítő számításokat végezve.  

A tudományágak fejlődésével ezt a megközelítést, fokozatosan, analitikus jellegű módszerek 

váltották fel, amelyek során a szerkezeteket érő terheket és a teherbíró képességüket egyre 

finomabb módszerekkel számították, majd hasonlították össze. A vizsgálati és modellezési 

ismeretek bővülése valamint a matematikai valószínűség-elmélet fejlődése az 1900-as években 

több valószínűségi és fél-valószínűségi méretezési elmélet kidolgozásához vezetett, melyek 

elvét az 1.1. ábra szemlélteti.  

Ezen módszerek azon a lényegi felismerésen alapultak, miszerint – Kármán 

megfogalmazásában – a szerkezetek méretezése során nem az abszolút, csupán az elegendő 

biztonság megteremtése lehet a cél. Ezen újszerű elméletek hosszas viták, kezdeti elutasítottság 

után a szerkezetek és anyagok, illetve a szerkezetekkel szemben támasztott elvárásokból fakadó 

kompromisszumok jobb kihasználását tették lehetővé.   

Az 1.1. ábrán bemutatott méretezési elv alapján értelmezhetővé válik a kockázat – vagy 

biztonság – azon elfogadható – vagy elvárt – szintje, mely az adott szerkezetnek tulajdonított 

szerep függvényében minden szerkezet méretezésének alapját képezi. A méretezés lényege 

tehát továbbra is a szerkezetet érő terhek és a szerkezet terhekkel szembeni ellenálló 

képességének – teherbírásának – összevetése maradt. A két mennyiség megfogalmazása 

azonban változott, ma már általában valószínűségi változókként szerepelnek, tehát figyelembe 

vételre kerül az, hogy a terhek és a teherbírás értékei a valóságban különböző gyakorisággal 

fordulnak elő [2].  

A számítások során az egyes jellemzők a sűrűségfüggvényük jellegzetes pontjai szerinti, 

karakterisztikus értékükkel kerülnek figyelembe vételre, melyek meghatározásához biztonsági 

tényezők kerülnek alkalmazásra, rendszerint a terhek és a teherbíró képesség oldalán egyaránt 

[3]. 
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1.1. ábra: A sztochasztikus méretezés alapelve 

 

A szerkezet megfelelősége, általános értelemben, a tartószerkezet-méretezés területén 

alkalmazott (1.1) összefüggés szerint fogalmazható meg. 

 (1.1) 

ahol:  
Ed : a terhek (Effect of Action) tervezési értéke, 
Rd : a teherbírás (Resistance) tervezési értéke.  

 

Habár az útpályaszerkezetek is teherhordó szerkezetek, méretezési eljárásaik a klasszikus 

teherhordó szerkezetektől lényegesen eltérnek, tekintve, hogy a teherbíró képesség és a terhek 

meghatározása területén a bizonytalanság egyaránt jelentős, a kettő pontossága között akár 

nagyságrendi különbségek is lehetnek [1].  

A terhek tekintetében az útpályaszerkezetek esetében túlnyomórészt a tervezési élettartam alatt 

a forgalomból származó igénybevételeket értjük. A terhek meghatározására használt modellben 

a nehézgépjárművek számának, jellemzőinek, rongáló hatásának meghatározása 

szükségszerűen bizonytalanságot hordoz, nem csak a jellemzők mérése és általánosítása, hanem 

azok tervezési élettartam alatti változásának becslése következtében is.  
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Ezzel szemben, habár a teherbírás meghatározására az útpályaszerkezet egyes pontjaiban 

keletkező feszültségek és alakváltozások számítására számos elméleti modell rendelkezésre áll, 

amelyek közül az ismertebbek, az 1970-es évek óta, számítógéppel is kezelhetőek – példaként 

említhető Nemesdy munkássága kapcsán a hazai típus-pályaszerkezetek kidolgozása [4] – a 

valóságban több rétegből álló útpályaszerkezet modelljének felépítése során, és az 

aszfaltkeverékek anyagi tulajdonságainak figyelembe vételekor éppúgy jelentős 

egyszerűsítésekkel kell élni, mint a forgalomból származó terhek meghatározása során.  

Ez a méretezés során szükségképpen további pontatlanságokat okoz. Ezen pontatlanságok más-

más módon és eltérő hangsúllyal vehetőek figyelembe, így az útpályaszerkezetek és 

megerősítésük méretezésére országonként több-kevésbé eltérő módszerek alakultak ki – 

melyekre röviden jelen dolgozat is kitér – azonban törvényszerűségi és tapasztalati alapon a 

módszerek sok szempontból hasonlóságokat is mutatnak.  

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezésének alapjait hazánkban, sok más országhoz 

hasonlóan, az AASHO útkísérletek tapasztalatai jelentették. Az erre épített, 1971-ben kiadott 

Hajlékony Útpályaszerkezetek Méretezési Utasítása (HUMU [5]), módosításokkal, 1994-ig 

hatályban volt. Ekkor került kiadásra a Nemesdy nevéhez köthető típus-útpályaszerkezetek 

rendszere [6], az ÚT 2-1.202 Útügyi Műszaki Előírás, amely az azóta eltelt idő alatt néhány 

módosításon átesett ugyan, de rendszere és alapelvei változatlanok maradtak.  

Míg a – megalkotásakor világszínvonalú – előírás mai elavultságát felismerve, az új 

útpályaszerkezetek méretezésére vonatkozó módszer kidolgozása a közelmúltban, 

szakminisztériumi megrendelésre megkezdődött [7], az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 

megerősítésének méretezésére vonatkozó korszerű módszer hivatalos kiadása még várat 

magára, ugyanakkor megjegyzendő, hogy ezen a területen részletesen kidolgozott, de előírásba 

nem foglalt hazai kutatási előzmények már rendelkezésre állnak.  

 

A 2015-ben mintegy 9000 km-t kitevő gyorsforgalmi- és főúthálózat 15-20 éves tervezési 

élettartamát alapul véve, a hálózat állapotának fenntartásához évente legalább 450 km-nyi 

útfelújítás szükséges, amely önmagában több tízmilliárd forintos éves ráfordítást igényel. Így a 

megerősítések méretezésére alkalmas, korszerű módszer kidolgozása, és a méretezéshez 

szükséges adatok megbízhatósága nyilvánvalóan fontos feladat.  



 

4  

A disszertáció célja és felépítése 

A kutatás a bevezetésben bemutatottak alapján, a terhek és a teherbírás meghatározásának 

vizsgálatán alapulva, az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének méretezését 

tárgyalja, az 1.2. ábra szerint.  

 

 

1.2. ábra: Az értekezés felépítése 

 

A kidolgozott módszertan egyes – a rendelkezésre álló erőforrások, rendelkezésre álló hazai 

adatok, illetve az adott elem szerepének „fontossága” alapján kiválasztott – elemeire a kutatás 

részletekbe menően kitér.   

A kutatás első része – a 2., 3., 4. fejezet – az útpályaszerkezet-méretezés legfontosabb bemenő 

paramétere, a tervezési forgalom meghatározásának módját, valamint pontosítási lehetőségeit 

vizsgálja, oly módon, hogy a javasolt változtatások, az itt bemutatásra kerülő módszer mellett, 

a jelenleg érvényes előírásban való felhasználásra is alkalmasak legyenek.  

log(ε) 

Σh Tervezési forgalom, Nh
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Forgalmi igénybevétel Szükséges egyenérték‐
vastagság meghatározása
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2. fejezet:
A tervezési forgalom vizsgálata

5. fejezet: 
A fáradási ellenállás vizsgálata 

7. fejezet: 
A megerősítés méretezése 

6. fejezet: 
Merevség hőmérsékleti korrekciója 

3. fejezet: 
A forgalomfejlődési szorzó vizsgálata 

4. fejezet: 
A járműátszámítási szorzók vizsgálata

Erősítőréteg vastagsága
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Az értekezés második része – 5., 6., 7. fejezet – az aszfaltburkolatú – elsősorban gyorsforgalmi 

utak és főutak – pályaszerkezetek megerősítésének méretezésére kidolgozott módszert mutatja 

be, amely a jelenleg Magyarországon elérhető diagnosztikai és vizsgálati lehetőségeken 

alapszik, de a jelenlegi előírásban megadott módszerektől eltérően, az adott pályaszakasz 

aktuális állapotát reprezentáló mechanikai jellemzők közvetlen figyelembe vételére, ezáltal 

különböző felújítás-technológiai változatok objektív összehasonlítására is alkalmas.   

A dolgozat összeállítása kapcsán fontos szempont volt, hogy az egyes fejezetek logikai 

sorrendben kövessék egymást, illetve az, hogy azok lehetőség szerint önmagunkban is 

értelmezhetőek legyenek.  

Az értekezés terjedelmi korlátai miatt néhány fontosnak ítélt háttér- és kiegészítő anyag, illetve 

a számítások nyomon követhetőségét, esetleg ellenőrizhetőségét, illetve az alapadatok további 

felhasználását lehetővé tevő részletek a disszertáció mellékletében kerültek elhelyezésre, az 

előfordulásuk szerinti sorrendben.  

A kutatás során felhasznált főbb szakirodalmi munkákat tartalomjegyzék tartalmazza, azok 

megjelenési sorrendjében. A felhasznált irodalmak rövid bemutatását egy-egy fejezet bevezető 

része tartalmazza, amennyiben ez az érthetőséget – megítélésem szerint – nem befolyásolta. 

Az értekezés 6 fő fejezetre épülve összesen 14 fejezetet tartalmaz.  

A 2. fejezet a tervezési forgalom meghatározási módjával kapcsolatos vizsgálatokat mutatja be. 

A tervezési forgalom meghatározásának pontosítási lehetőségeinek feltérképezésére, az input 

adatok „fontossága” szerinti sorrend felállítása érdekében elvégeztem az összefüggések 

érzékenységvizsgálatát.  

A számítás bemenő adatait a szakirodalmi információk és a rendelkezésre álló hivatalos adatok 

alapján, azoknak a valóságban előforduló változékonyságával vettem figyelembe. Az 

eredmények alapján, számszerűen kimutattam, hogy a tervezési forgalom meghatározásának 

pontosítása érdekében a legnagyobb hangsúlyt a forgalomfejlődési szorzók, illetve a 

járműátszámítási szorzók meghatározási módszerének pontosabbá tételére kell fordítani.  

A 3. fejezet ennek megfelelően a forgalom fejlődésének becslésére szolgáló módszer 

vizsgálatait ismerteti. A fejezetben a forgalomfejlődési szorzó értékének meghatározási 

módjára, valamint a szorzó felhasználásának módjára egyaránt kitérek, és bemutatom a 

témában talált problémákat és azok javítására megfogalmazott lehetőségeket.  
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A 4. fejezet a járműátszámítási szorzók dinamikus tengelysúlymérési eredmények alapján való 

meghatározására módszert mutat be. A fejezetben a teljes tengelysúly-spektrum felhasználására 

több normális eloszlásfüggvény kombinációjából álló, folytonos függvény alkalmazási 

lehetőségét vizsgáltam. Az ennek felhasználásával meghatározott járműátszámítási szorzók 

alkalmazásával a méretezés során a túlsúlyos, valamint a hazánk Európai Uniós csatlakozása 

nyomán megnövelt megengedett tengelyterhelésekkel közlekedő járművek is figyelembe 

vehetőek.  

Az 5. fejezet az aszfaltkeverékek egyik legfontosabb jellemzője, a merevség hőmérséklet-

függésére vonatkozó vizsgálatokat mutatja be, illetve a disszertációban kidolgozott méretezési 

módszerben alkalmazandó modell felépítéséhez szükséges korrekciós tényező meghatározási 

módját, amely az aszfaltrétegek merevségének hőmérséklet szerinti korrekcióját valósítja meg, 

előállítva a többrétegű, lineárisan rugalmas modell legfontosabb paraméterét.  

A 6. fejezetben a megerősítendő pályaszerkezet beépített rétegeinek méretezési szempontból 

hasonlóan fontos paramétere, a fáradási ellenállás meghatározására javasolt módszert mutatom 

be. A fejezet célja a hasító-húzó fárasztóvizsgálat használhatóságának bemutatása a maradó 

fáradási élettartam meghatározására, amelyet Magyarországon korábban csak kutatások során 

használtak, ezzel szemben a nyugat-európai gyakorlatban jelentős arányban megtalálható.  

A 7. fejezet módszert mutat be az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének 

méretezésére, mely a hazánkban jelenleg is rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökre 

támaszkodik. Az eljárás elsősorban jó teherbíró képességű, a viszonylag vastag aszfaltrétegek 

jelentős maradó fáradási élettartamával jellemezhető – tehát elsősorban gyorsforgalmi utak és 

főutak – pályaszerkezeteinek esetére alkalmazható, amely esetekben a jelenlegi hazai előírások 

sokszor akár jelentős túlméretezést is okozhatnak.  

A módszer további előnye, hogy a jelenlegi előírásban rögzített módszerekkel ellentétben, 

mechanikai ill. technológiai paraméterek közvetlen figyelembe vételére is alkalmas.  

Az értekezést, rövid összefoglalóval, a 8. fejezet zárja, melyet az új tudományos eredményeket 

összefoglaló 9. fejezet, illetve a tézisekhez kapcsolódó, publikációkat tartalmazó 10. fejezet 

követ.  
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2. A kutatás módszere 

A kutatás a méretezés folyamatának mindkét összetevőjét tárgyalja, azaz a szerkezetet érő 

terhek meghatározásával és a szerkezet teherbíró képességének meghatározásával is 

foglalkozik. E két rész a kutatási módszer tekintetében is elválasztható.  

A tervezési forgalom meghatározásának vizsgálata 

A tervezési forgalom meghatározására használt összefüggést a ((2) egyenlet jeleníti meg [8].  

 
z ∙ 1,25 ∙ 365 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Á ∙ Á ∙ Á ∙ Á ∙  

 
(2) 

ahol:  
TF : tervezési forgalom, F100, egységtengely-áthaladás [db] 

ÁNET : az egységtengelyek átlagos napi áthaladási száma egy sávban, egy irányban 
[egységtengely/nap] 

z : az egyes 115 kN-os tengely, a kettős 180 kN-os tengely és az útkímélő 
190 kN-os tengely többlet fárasztó hatását figyelembe vevő szorzó, addig,
amíg ezeknek megfelelő járműátszámítási szorzók meg nem jelennek  

1,25 : biztonsági tényező 
t : tervezési élettartam [év],  
r : irányszorzó, amelynek segítségével a mindkét irányban adott

keresztmetszeti forgalomból az egyik irányú forgalmat számítjuk ki 
s : sávszorzó, amely az egyik irányban vezető forgalmi sávok számától függ 

fN : a pályaszerkezet-méretezéshez képzett összevont járműosztályok
forgalomfejlődési szorzója az e-UT 02.01.31 [ÚT 2-1.118:2005] alapján 

ÁNFa : egyes és csuklós autóbuszok [jármű/nap] 
ea : járműátszámítási szorzó, egyes és csuklós autóbusz, 

ÁNFn : egyes nehéz tehergépkocsik [jármű/nap] 
en : járműátszámítási szorzó, egyes nehéz tehergépkocsik, 

ÁNFp : pótkocsis tehergépkocsik [jármű/nap] 
ep : járműátszámítási szorzó, pótkocsis tehergépkocsik, 

ÁNFny : nyerges szerelvények [jármű/nap] 
eny : járműátszámítási szorzó, nyerges szerelvények, 

 

Az összefüggés érzékenységvizsgálata alapján számszerűen kimutathatóvá vált, hogy e 

bizonytalanság meghatározó összetevője a nehézgépjármű forgalom nagyságának jövőbeli 

alakulását becslő paraméterek meghatározásában rejlik. Mivel a paraméterek konkrét 

értékeinek meghatározása inkább gazdaságföldrajzi, közlekedéspolitikai szemléletben 

lehetséges, a kutatás ezen részében csak általános következtetések levonására volt lehetőség.   

A másik, elkülöníthető összetevő a nehézgépjárművek jellemzőinek elvárt megbízhatósággal 

való ismerete. Az olyan tényezők, mint a tengelyterhelés nagysága, a gumiabroncs, a 

felfüggesztés, az abroncsnyomás, és több hasonló tényező befolyásolja a nehézgépjármű-
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tengelyek pályaszerkezet-rongáló hatását, ám ezek statisztikailag megbízható ismeretéhez 

nagyszámú, rendszeres mérések elvégzése lenne szükséges. Jelenleg azonban a hazai 

dinamikus tengelysúlymérő helyek mérésein kívül ilyen adatok nem állnak rendelkezésre. Az 

adatokat a Magyar Közút, ezen kutatásban való felhasználásra elérhetővé tette, így több millió 

mérlegelés adatai kerülhettek feldolgozásra, folytatva korábbi kutatások munkáját [9] [10]. 

A megerősítések méretezésének mechanikai módszere 

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének méretezésére mechanikai alapú 

módszert dolgoztam ki. Ennek alapjait néhány esetben már meglévő elemek adják, mint a 

dinamikus behajlásmérés, a homogén szakaszok meghatározása, a területindex, az 

aszfaltmechanikai vizsgálatok. A méretezéshez 1.1. ábra szerinti modellek felépítése szükséges.  

 

3. ábra: A méretezéshez használt modellek 

A modellben a földmű végtelen féltér, a rajta fekvő rétegek azok modulusával, Poisson-

tényezőjével és vastagságával jellemezhetőek. A rétegek homogénnek, izotrópnak és lineárisan 

rugalmasnak való feltételezése lényeges egyszerűsítés, de a feladat megoldhatósága érdekében 

szükséges, annak érdekében, hogy a modellre a Boussinesq-féle állapotegyenletek érvényesek 

és alkalmazhatóak az egyes pontokban keletkező feszültségek és alakváltozások számítására. 

A méretezés során lényegében három modell kerül felállításra. Az első a meglévő szerkezet 

modellje, amelyben a behajlásmérések alapján a meglévő rétegek modulusai visszaszámításra 

kerülnek. A második modellben a felújított szerkezet szerepel, amelyben az elsőhöz képest 

figyelembe vételre kerül adott rétegek esetleges eltávolítása és az új rétegek beépítése.  

A többrétegű rendszer megoldásához a harmadik modell felállítása szükséges, amelyben a 

megerősített aszfaltszerkezet rétegeit összevonva, az aszfaltréteg alsó szálában keletkező 

megnyúlások és alakváltozások számíthatóak a Boussinesq-féle állapotegyenletekkel. 
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3. Új tudományos eredmények  

1.	tézis	

 

Érzékenységvizsgálattal igazoltam, hogy a tervezési forgalom meghatározásához szükséges 

input adatok közül a forgalomfejlődési szorzó értékének helyes megállapítása a legfontosabb, 

melyet főutakon az autóbuszok, autópályákon a nyerges szerelvények jellemzőinek 

meghatározása követ.  

 

Az 1. tézishez kapcsolódó publikáció: (2) 

 

 

2.	tézis	

A tervezési forgalom meghatározásához előírt és használt harmadfokú forgalomfejlődési 

függvények paramétereit főutak és gyorsforgalmi utak esetében felülvizsgálni javaslom – 

utóbbi esetben az ország területi felbontásával – és az így előállított összefüggések alapján 

javaslom a tervezési forgalom évenkénti számítását, majd összegzését, a jelenlegi eljárással 

szemben.  

 

Országos keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok vizsgálata alapján kimutattam, hogy a 

tervezési forgalom meghatározása során, a forgalom jelenlegi előírás szerint feltételezett 

harmadfokú függvény szerinti növekedése helytálló, azonban a függvények paraméterei nem 

megfelelőek, használatuk a vizsgált főutakon a tervezési forgalom túl, a vizsgált autópályákon 

annak alulbecslését okozzák. A szorzó meghatározási módjának vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy a forgalomfejlődési szorzónak a – számítás egyszerűsítése miatti – „t/2. 

évre” történő meghatározása ezen felül további, szükségtelen pontatlanságot okoz.  

 

A 2. tézishez kapcsolódó publikációk: (2), (4) 
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3.	tézis	

Módszert dolgoztam ki a járműátszámítási szorzók dinamikus tengelysúlymérési adatok 

alapján való meghatározására, mely a tengelysúly-hisztogramok folytonos függvénnyel való 

leírásán alapul, valamint véletlenszám-generáláson alapuló technikát alkalmaz.  

3.1 altézis 

Egy-egy járműtengely dinamikus tengelysúlymérési hisztogramja statisztikai szempontból 

három normális eloszlásfüggvény lineáris kombinációjaként megfelelő illeszkedéssel, a (3.1) 

egyenlet szerinti általános alakban leírható. 

| ,  (3.1) 

ahol:  

p(x) : a k számú normális eloszlás kombinációjaként előálló függvény 
k=0…3 : a kombinált normális eloszlások száma 
0…  : a k-adik normális eloszlás súlyszáma, ∑ 1 

| ,  : a k-adik normális eloszlás 
: a k-adik normális eloszlás várható értéke  
: a k-adik normális eloszlás szórásnégyzete 

 

3.2 altézis 

A jelenleg érvényes műszaki előírásban és az ahhoz kapcsolódó részekben új – általam „Dx”-

szel jelölt részletes járműosztályt javasolok felvenni, mely két- vagy háromtengelyes 

gépjárműből és egytengelyes vagy ikertengelyes pótkocsiból áll. A bemutatott módszertan 

alkalmazásával meghatároztam a jelenlegi előírásnak megfelelő gyakorlatban is alkalmazható 

járműátszámítási szorzókat, amelyeket az alábbi táblázat mutat be.  

 
Részletes járműosztályok Összevont járműosztályok 

C1 0,30 
C 0,34 

C2 1,51 
D1 1,70 

D 2,07 D2 2,20 
Dx 2,14 
E1 0,79 

E 1,81 
E2 1,94 
E3 1,92 
E4 1,49 

A javasolt járműátszámítási szorzók 
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3.3 altézis 

A járműátszámítási szorzóknak a javasolt módszer szerint, dinamikus tengelysúlymérési adatok 

alapján meghatározott értékeinek alkalmazása esetén a jelenlegi előírás szerinti „z” szorzó 

figyelembe vétele a tervezési forgalom meghatározása során nem szükséges.  

 
 A 3. tézishez kapcsolódó publikációk: (5), (6) 

 
 

4.	tézis	

Az a feltevés, hogy a megerősítendő útpályaszerkezet maradó fáradási élettartama a 

megerősítés méretezése során elhanyagolható és a méretezési kritérium az erősítőréteg alsó 

szálában keletkező megnyúlás, olyan meglévő szerkezetek esetén, ahol együttdolgozó, vastag 

aszfaltrétegek rendelkezésre állnak, az erősítőréteg jelentős túlméretezéséhez vezet. 

Igazoltam, hogy a meglévő szerkezetek fáradási ellenállása hasító-húzó fárasztóvizsgálattal 

meghatározva alkalmas a megerősítés méretezése során való felhasználásra.  

 

A 4. tézishez kapcsolódó publikáció: (9) 

 

5.	tézis	

Nagyszámú laboratóriumi vizsgálat elemzése alapján, a szakirodalomból kiválasztott főbb 

modellek közül a javasolt mechanikai méretezési eljárásban való alkalmazásra, a 20-22 mm-

es szemnagyságú aszfaltkeverékek merevségének hőmérsékleti korrekciójára az AASHTO 

méretezési eljárásban megadott összefüggést javaslom.  

A modellt az alábbi egyenlet mutatja be: 

	
10 , ∙ ∙

,

10 , ∙ ∙
,   

ahol: 

T : a méréskori hőmérséklet [°C], 
Tref : a referencia-hőmérséklet, 20 °C. 

 
  

Az 5. tézishez kapcsolódó publikáció: (8) 
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6.	tézis	

Új módszert dolgoztam ki az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének 

mechanikai alapú méretezésére, mely során közvetlenül figyelembe vételre kerülnek a 

meglévő és a megerősített szerkezet mechanikai jellemzői, valamint a tervezési forgalom 

értéke. A módszer elsősorban olyan szerkezetek megerősítésére alkalmas, amelyek esetében 

teherbíró alaprétegre épített, maradó fáradási élettartammal jellemezhető aszfaltrétegek 

állnak rendelkezésre.  

A kidolgozott módszertant az alábbi ábra mutatja be.  

 

 
 

A méretezési eljárás algoritmusa 

 

A 6. tézishez kapcsolódó publikációk: (1), (3), (7) 

 

 

Dinamikus behajlásmérés 

Homogén szakaszok 

Reprezentatív szelvény 

Back‐calculation 

Rétegmodulusok 

Háromrétegű modell 

Felújítás‐technológia 

é é ó 

Mintavétel 

Rétegfelépítés Fáradási  
ellenállás 

Tervezési  
forgalom 

é é ó  
nem A szerkezet 

megfelel 

Hőmérséklet  
figyelembe vétele 

igen
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4. Összefoglalás 

4.1.  Általános megállapítások 

Értekezésem fókuszában az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének mechanikai 

alapú méretezési módszerének kidolgozása állt. A téma kutatása során a méretezést mint 

folyamatot vizsgáltam, tehát a szerkezetet érő terhek és a szerkezet teherbírásának 

meghatározására egyaránt kitértem. A szerkezetet érő terhek kutatásának alapja a jelenleg 

érvényes előírások szerinti meghatározási mód vizsgálata volt. Habár maga az összefüggés 

relatíve egyszerű, a kutatás kiinduló pontját jelentő érzékenységvizsgálat az input adatok 

„sejthető” fontossági sorrendjét számszerűen alátámasztotta. Ezután az egyes input adatok 

meghatározási módját és értékeit vizsgáltam.  

A forgalomfejlődési szorzó a legnehezebben meghatározható input adat. Habár az 

érzékenységvizsgálat kimutatta, hogy a szorzó helyes megállapítása rendkívül fontos – a 

legfontosabb – a tervezési forgalom helyes megállapítása érdekében, a disszertáció korlátait is 

figyelembe véve a szorzó konkrét értékeinek kidolgozására nem került sor.  

A járműátszámítási szorozók meghatározására módszert mutattam be, amely a jelenleg 

rendelkezésre álló, határmenti állomásokon gyűjtött dinamikus tengelysúly-adatokra 

támaszkodik. A jelenlegi, határmenti tengelysúlymérő állomásokból álló hálózat a 

közeljövőben jelentősen bővülni fog ország belső útjain elhelyezett mérőhelyekkel, ezáltal 

lehetőség nyílik az – egyébként is gyűjtött – dinamikus tengelysúly-adatokból származtatott 

input adatok rendszeres felülvizsgálatára, amely mindenképpen javasolható. A bemutatott 

módszertan segítségével a tervezési forgalom meghatározás egyik vitatható összetevőjének, az 

ún. „z” szorzó alkalmazása nem szükséges, amelyet a szorzók, a javasolt módszertan esetén 

megállapítva, magukban foglalnak.  

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének méretezése az elmúlt időszakban 

egyre fontosabb méretezési kérdés nemzetközi viszonylatban is. Ennek mechanikai alapokra 

való helyezése, a meglévő és a ma már igen sokféle anyagokból és technológiákból álló 

eszköztár minél teljesebb figyelembe vételi lehetőségének megteremtése beláthatóan 

elkerülhetetlen a megerősítések alul-, vagy túlméretezésének elkerülése érdekében. A 

bemutatott módszertan kialakításánál a meglévő tudásanyag felhasználásával, a hazai 

diagnosztikai lehetőségek figyelembevételével, a meglévő pályaszerkezet maradó fáradási 



 

14  

élettartamának, és az erősítőrétegek (technológiák) mechanikai paramétereinek analitikus 

figyelembe vételére törekedtem.  

A kutatás során e módszer elemei közül kettőt, az aszfaltkeverékek merevség-hőmérséklet 

kapcsolatát megjelenítő korrekciót és a beépített rétegek faradására javasolt hasító-húzó 

vizsgálatot részletesebben elemeztem. A merevség hőmérsékleti korrekciójára, mivel 

statisztikailag elegendő számú hazai vizsgálat elvégzésére, majd az eredmények alapján új 

hazai összefüggés kidolgozására nem volt lehetőség, a BME Pályaszerkezeti Laboratóriumban 

korábban végzett vizsgálatok eredményeire alapoztam a korrekciós modell kiválasztását.  

A hasító-húzó fárasztási vizsgálat használhatóságának vizsgálatát statisztikailag alacsony 

számú fárasztóvizsgálat alapján végeztem el. A vizsgálat hazai alkalmazása mindenképpen 

javasolható. Egyrészt a vizsgálat kitűnően alkalmas a beépített rétegek fárasztóvizsgálatának 

elvégzésére, melyhez a hagyományos módszerekhez képest lényegesen egyszerűbben, fúrással 

előállíthatóak a szükséges próbatestek. Másrészt, a vizsgálatok a tapasztalatok és a nemzetközi 

szakirodalmak alapján láthatóan igen megbízhatóak. Emellett a gyakorlati alkalmazás mellett 

az egyszerű vizsgálatok, az egyszerű előállítású és alacsony anyagszükségletű próbatest-igény 

is felsorakoztatható.  

Reményeim szerint a tervezési forgalom meghatározásával kapcsolatos vizsgálataim igazolták 

a forgalmi jellemzők figyelemmel kísérésének fontosságát, és hozzá járultak az új 

útpályaszerkezetek és a megerősítések méretezéséhez szükséges terhek meghatározásának 

pontosításához, a bennük rejlő bizonytalanságok csökkentéséhez. A méretezési módszer 

alapjainak kidolgozásával, az elméleti megfontolások és releváns szakirodalmak bemutatásával 

remélem, hogy hozzájárultam a nemzeti erőforrások hatékony felhasználásához vezető, 

útpályaszerkezet megerősítés-méretezési módszer kidolgozásához.  

4.2. Az eredmények hasznosítása 

A tervezési forgalommal kapcsolatos – 1., 2., 3. – tézisek kidolgozásakor, illetve a vizsgálati 

módszerek és alapadatok kiválasztásakor cél volt az, hogy azok a jövőben megismételhetőek 

legyenek, illetve a kutatás során kidolgozott méretezési módszertől függetlenül alkalmazhatóak 

legyenek a jelenlegi előírásban. 

Az érzékenységvizsgálat rámutatott a nehézgépjármű-forgalom jellemzőinek folyamatos 

nyomon követésének fontosságára. A forgalomfejlődési szorzó, valamint a járműátszámítási 
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szorzók értékének rendszeres felülvizsgálata kiemelten fontos a pályaszerkezetek alul- és 

túlméretezésének elkerüléséhez.  

A javasolt járműátszámítási szorzók a jelenlegi előírásba adott esetben közvetlenül 

szerepeltethetőek. Amellett, hogy a „z” szorzót a javasolt módszertannal meghatározott 

járműátszámítási szorzók magukban foglalják, ezáltal szükségtelenné válik az alkalmazása, 

törlésével elkerülhető az olyan útszakaszok túlméretezése, amelyeken az ilyen járművek 

közlekedése elhanyagolható, például a városi utak jelentős részén.  

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének méretezésével kapcsolatos – 4., 5., 

6. – tézisek gyakorlati hasznosítása maga a méretezés során magától értetődő.  

A 4. tézisben tárgyalt hasító-húzó fárasztási vizsgálat a méretezési módszertől függetlenül, a 

jelenleg Magyarországon elterjedt módszerek mellett – helyett – alkalmazható, számos 

bemutatott előnye miatt.  

A fáradásvizsgálatok fejlettebb szintű feldolgozási módszerén alapuló kiértékelése ismert, 

azonban a hétköznapi gyakorlatba való integrálódása nem csak Magyarországon várat még 

magára. Ezen a területen további vizsgálatok elvégzése, tapasztalatok szerzése szükséges.  

4.3.  További kutatási lehetőségek 

A bemutatott érzékenységvizsgálat eredményei alapján a tervezési forgalom helyes 

megállapításához elengedhetetlenül fontos a forgalomfejlődési szorzók felülvizsgálata, 

amelyhez megfelelő kutatómunka szükséges. A szorzó értékének meghatározásához nem csak 

gazdaságföldrajzi, hanem a környező országok közlekedési szakpolitikájának részletes 

elemzése szükséges, amelyre jelen kutatás keretében nem volt lehetőség. 

A járműátszámítási szorzók megállapítása során további kutatási területet jelent a dinamikus 

tengelysúlymérések megbízhatóságának kutatása. Az erre vonatkozó szakirodalom jelentős, 

azonban a hazai mérőhelyek adottságai, típusai függvényében, például a járműsebesség és 

járműkarakterisztika függvényében a megbízhatóság külön meghatározása javasolható. 

További kérdés az, hogy az olyan speciális jellemzők, mint az abroncstípus, a gumiabroncs 

belső nyomása, mérete, a kettős- és hármas tengelyek egymásra hatása, hogyan hatnak a 

nehézgépjárművek rongáló hatására. Amellett, hogy ezen tényezők hatásának ismerete 

önmagában fontos a járműátszámítási szorzók megbízhatóságának becsléséhez, amennyiben ez 

a hatás jelentős, további kutatási területet jelent az, hogy ezen jellemzőket hogyan lehet 
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statisztikailag megbízható módon számszerűsíteni, illetve általánosítani egy adott 

nehézgépjármű-folyamra a lehető legkisebb bizonytalanság mellett.  

A javasolt méretezési módszertan olyan elemekből épül fel, melyek mindegyike további 

kutatási területként értelmezhető, és a módszer jellegéből adódóan többségük önállóan is 

művelhető. Ezek közül a dinamikus behajlásmérések korrekciója például Dr. Boromissza Tibor 

munkája óta nem változott, a földmű állapotát figyelembe vevő korrekció felülvizsgálatára 

pedig többéves szakmai igény jelentkezik. A behajlási teknő felhasználhatóságának kérdése a 

méretezés során jelenleg éppúgy szabályozatlan, mint például a méretező szoftverek 

alkalmazásának lehetősége. Ezen területekkel a jövőben tagadhatatlanul foglalkozni szükséges.  

A méretezéshez való használatra kijelölt merevség-hőmérséklet korrekció egy nagyszámú 

kísérletek alapján felállított, megalapozottnak tekinthető modell. Ennek ellenére, megfelelő 

számú hazai mérés alapján, egy hazai összefüggés felállítása megfontolandó.   

A hasító-húzó fárasztó vizsgálat hazai bevezetésének előkészítéséhez statisztikailag 

megbízható mennyiségű vizsgálattal megfogalmazandóak az új aszfaltkeverékekre érvényes 

követelmények, valamint további vizsgálatokkal elemezni szükséges a beépített, részben fáradt 

rétegek maradó élettartamának figyelembe vételi módját.  

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek – illetve általánosságban az útpálya-

szerkezetek – méretezésével, valamint megerősítésének méretezésével kapcsolatban rendkívül 

gazdag a szakirodalom.  

A javasolt módszertanhoz képest robosztusabb és szofisztikáltabb módszerek egyaránt 

megtalálhatóak. Minden modell – a javasolt modell is – a valóság szükségszerű leegyszerűsítése 

okán adott pontatlansággal, bizonytalansággal jár, melynek elfogadható mértéke szakmai 

kompromisszum kérdése.   
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