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Előzmények 

Tandem Mérnöki Iroda készíti a szentendrei Római Sánc utca 11 főút és Előd utca közötti 
szakaszának tervét. Ehhez kapcsolódóan rendelte meg a szakasz burkolat-felújításának 
szakvéleményét. 

Az előzetes egyeztetések alapján 2016. február 26.-án végeztünk helyszíni szemlét és fúrásos 
magmintavételt. A vizsgálatokban a BME Út és Vasútépítési Tanszék Pályaszerkezeti 
Laboratóriuma működött közre. 

 

A helyszíni szemle megállapításai 

A vizsgált szakasz teljes hosszán, de különösen a Vitéz utcát megelőző részen, 
mindkét oldalon jelentős mértékű kigyűrődés, plasztikus deformáció tapasztalható. Több, 
korábban elvégzett nagyfelületű javítás, néhány keresztrepedés és ezeken kívül egyes 
helyeken lokális teherbírási hibára utaló repedések láthatók. 

Az általános állapotot az alábbi néhány fotó mutatja be: 

 

 

1. kép: Római Sánc utca az Előd utca felől, mindkét oldalon 
nyomképződés, az íves szakaszon jól látható a burkoltszél kigyűrődése 

 



 

2. kép: Római Sánc utca az Előd utca felől, mindkét oldalon 
nyomképződés, jól látható a burkoltszél kigyűrődése, illetve a korábbi 

javítások helye, reflexiós valamint keresztrepedés 

 

 

3. kép: A plasztikus deformáció miatt az aszfalt a víznyelő re is 
rágyűrődött. A víznyelő melletti rész mozaikos repedezettsége az 

alapréteg lokális hibája miatt lehet 

 



 

 

4. kép: Jól látható deformációk a járműosztályozó előtti részen. Az ív 
miatt a kigyűrődés jelentősebb 

 

 

5. kép: Közműátvezetés miatti javítás 

 

 



 

6. kép: Keresztrepedések a járműosztályozó területén. 

 

Mintavétel 

 Mivel a plasztikus deformációt okozó aszfaltréteg meghatározása volt a vizsgálat 
célja, ezt azzal is segíteni kívántam, hogy egy keresztmetszetben, a sáv közepéről és a 
keréknyomból is mintát veszünk. A minták szemrevételezése alapján is már előzetesen látható 
a deformációra hajlamos réteg. 

 

 

1. ábra: Vizsgált szakasz és a mintavételi helyek 

 



Az 1. ábra mutatja be a vizsgált szakaszt, valamint az ábrán kinagyítva szerepelnek a 
mintavételi helyek. 

A 3. mintát a tervezéssel nem érintett burkolatrészből vettük, ezen a szakaszon nem látható 
meghibásodás, a mintavétel célja a rétegek csatlakozási vastagságainak meghatározása volt. 

 

Magminták vizsgálata 

 A kifúrt mintákat még a helyszínem lefotóztam. Az alábbi 7. képen az egymás mellé 
helyezett két magmintán látható, hogy a hidraulikus alaprétegen egyetlen aszfaltréteg van, 
ennek viszont jelentős a plasztikus deformációja, a sávközépben és keréknyomban kifúrt 
minták aszfaltvastagsága között kb. 2 cm a különbség. 

 

7. kép: Magminták egymás mellett 

A 8. kép a 3 számú mintát mutatja. 

 

8. kép: 3. minta fotója. 



A minták rétegvastagságait is meghatároztuk ezt az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

 1. minta 2. minta 3. minta 

Aszfalt vastagság 63 mm 47 mm 51 mm 

Soványbeton vastagság 154 mm 166 mm 152 mm 

 

Az átlag vastagság kevésbé jeleníti meg a deformációt, a 2. mintát vizsgálva az aszfaltréteg 
vastagsága 41 – 50 mm közötti volt, a 9 mm különbség 150 mm hosszon jelentkezett! Jól 
mutatja a vastagság eltérést a 9. ábra. 

 

 

9. kép: Keréknyomból fúrt minta kiterített palást fotója 

 
 Mint korábban már írtam a cél a deformációra hajlamos réteg meghatározása és a 
deformációs hajlam vizsgálata volt. Mivel a burkolat egyetlen aszfaltrétegből áll, ezért csak ez 
deformálódhatott, a deformációs hajlama pedig jelentős, amit a kigyűrődések mutatnak. 
Ennek megfelelően – a Megbízóval egyeztetve – a plasztikus deformáció vizsgálat elhagyása 
mellett döntöttünk. 

 

Javaslat 

 Mivel az egyetlen aszfaltréteg bizonyítottan plasztikus deformációra hajlamos, annak 
teljes eltávolítása javasolt.  

Az eltávolítás történhet marással vagy bontással, mivel a rétegtapadás megfelelőnek tűnik, 
ezért elsősorban a marás javasolható, mert a bontással az alapréteg felülete nagyobb 
mértékben sérülhet.. A marást egy vagy két lépésben kell végezni, egy lépéses marás esetén 
illetve kétlépcsős marás esetén a betonhoz közeli részen finom marást kell végezni, annak 
érdekében, hogy a felületen ne legyenek jelentős marási bordák. 



Az aszfaltréteg eltávolítása után a beton felületet vizsgálni kell, a laza bomló részeket el kell 
távolítani.  

A nagyobb felületen összetöredezett részen a meghibásodott betont 
részen) ki kell bontani, szükség esetén az esetleg elázott földm
45 MPa  teherbírást elérően kell tömöríteni. 

A kibontott részre C 12 minő

A betonfelületen látható repedéseket ki kell tisztítani, a 8 mm
repedéseket bitumenes anyaggal kell kiö

A felületet seprős géppel kell letisztítani, a letisztított felületre 0,3 
bitumentartalmú ragasztó bitumenemulziót kell kipermetezni.

A megmaradó aszfaltburkolathoz való csatlakozásnál, illetve a közm
bitumenes szalagot kell elhelyezni az aszfaltozás el
réteg építése előtt.) 

A betonfelületre aszfaltrács elhelyezése nem javasolt. Viszont a nagy megnyílású (8 mm 
feletti megnyílás) – elsősorban keresztirányú 
geotextília elhelyezése, ami csökkenti a reflexiós átrepedés veszélyét.

A fentiek alapján előkészített felület
függvényében egy illetve két aszfaltréteg építése történhet. Az
szakasz igénybevételi besorolása és forgalma alapján 
bitumennel készüljenek. Kétréteg
felálló sáv aszfaltrétegének 

Kétrétegű építés esetén az alsó réteget a meglév
szakaszon vékonyítani kell, illetve el kell hagyni, itt a kopóréteg vastagításával kell a 
csatlakozást kialakítani. 

Aszfaltburkolat alternatív lehet

Egyrétegű építés esetén

 

  

A fenti felsorolás egyúttal sorrendiséget is jelent.

Kétrétegű építés esetén:
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tása után a beton felületet vizsgálni kell, a laza bomló részeket el kell 

A nagyobb felületen összetöredezett részen a meghibásodott betont (legalább 1 m
ki kell bontani, szükség esetén az esetleg elázott földmű részt ki kell

ően kell tömöríteni.  

A kibontott részre C 12 minőségű soványbetont kell visszaépíteni. 

repedéseket ki kell tisztítani, a 8 mm-nél nagyobb megnyílású 
repedéseket bitumenes anyaggal kell kiönteni.  

s géppel kell letisztítani, a letisztított felületre 0,3 
bitumentartalmú ragasztó bitumenemulziót kell kipermetezni. 

A megmaradó aszfaltburkolathoz való csatlakozásnál, illetve a közmű
szalagot kell elhelyezni az aszfaltozás előtt. (Kétrétegű építés esetén a második 

A betonfelületre aszfaltrács elhelyezése nem javasolt. Viszont a nagy megnyílású (8 mm 
ősorban keresztirányú - repedések felett javasolt 50 cm szélességben 

, ami csökkenti a reflexiós átrepedés veszélyét. 

őkészített felületre építhető az új aszfalt burkolat. A szegélymagasság 
függvényében egy illetve két aszfaltréteg építése történhet. Az épített aszfaltrétegek 
szakasz igénybevételi besorolása és forgalma alapján – „F” típusúak legyenek és modifikált 
bitumennel készüljenek. Kétrétegű építés esetén – a vastagság eltérés miatt 

nek felszínéről 10 – 15 mm-t kell lemarni. 

 építés esetén az alsó réteget a meglévő burkolathoz csatlakozás el
szakaszon vékonyítani kell, illetve el kell hagyni, itt a kopóréteg vastagításával kell a 

Aszfaltburkolat alternatív lehetőségei a következők: 

ű építés esetén: 55 mm SMA 11 (mF) vagy  

55 mm AC 16 kopó (mF) esetleg 

55 mm AC 11 kopó (mF) aszfalt 

A fenti felsorolás egyúttal sorrendiséget is jelent. 

ű építés esetén: 35 mm SMA 11 (mF) vagy AC 11 kopó (mF)

40 mm AC 11 kötő (mF) 
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tása után a beton felületet vizsgálni kell, a laza bomló részeket el kell 

(legalább 1 m2 nagyságú 
ű részt ki kell cserélni és E2 ≥ 

nél nagyobb megnyílású 

s géppel kell letisztítani, a letisztított felületre 0,3 – 0,4 kg/m2 maradó 

A megmaradó aszfaltburkolathoz való csatlakozásnál, illetve a közműszerelvények körül 
ű építés esetén a második 

A betonfelületre aszfaltrács elhelyezése nem javasolt. Viszont a nagy megnyílású (8 mm 
javasolt 50 cm szélességben 

 az új aszfalt burkolat. A szegélymagasság 
épített aszfaltrétegek – a 

„F” típusúak legyenek és modifikált 
a vastagság eltérés miatt – a jobbra forduló 

 burkolathoz csatlakozás előtt 1 m-es 
szakaszon vékonyítani kell, illetve el kell hagyni, itt a kopóréteg vastagításával kell a 

 

 

35 mm SMA 11 (mF) vagy AC 11 kopó (mF) 
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