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Subert István

Környezetvédő lakóút pályaszerkezet és tervezési építési rendszer
Know-how

Bevezető, előzmények
Az uniós csatlakozást követően nagy léptékben megindultak hazánkban a csatornázások, majd az
önkormányzati utak burkolatainak kiépítése következik. Az állami úthálózat többszöröse az, ami
kiépítésre kell kerüljön.
Lényeges különbség, hogy a lakóutak nehézgépjárművek okozta forgalmi terhelése igen alacsony.
Más szempontok kellene tehát döntsenek a tervezésben, mint az állami úthálózaton, ahol a csak a
nehézgépjármű forgalmat vesszük számításba és a személygépjárművek forgalma nem számít semmit
sem a pályaszerkezet méretezésében. A tervezési forgalmat (TF) a tervezett élettartamra (10-15-20év)
megállapított

nehézgépjármű

forgalom

határozza

meg

a

járműosztály,

tengelysúly

és

forgalomfejlődési szorzó figyelembe vételével. Országos közutakra a forgalmi kategóriák
legalacsonyabb kategóriája az „A” forgalmi terhelési osztály mely

TF=30.000-100.000

tengelyáthaladás közötti. Az ez alatti forgalmakra tehát nem vonatkozik, arra az ÚT2-1.202:2005 a
kisforgalmú utak méretezésére vonatkozó ÚT2-1.503 alkalmazását írja elő a méretezési szabvány.
Mezőgazdaságiés erdészeti utakra más előírás vonatkozik, de méretezésre vonatkozó a kérdés ott is
hasonló. A kisforgalmú utak között is a legalacsonyabb tervezési forgalmat kell elviseljék a
lakóutak.
A települések 30 ezer egységtengely áthaladás feletti nehézgépjármű forgalmú főútjainak méretezésére
ezért továbbra is az ÚT2-1.202 „Aszfaltburkolatú útpálya szerkezetek méretezése és megerősítése”
ÚME vonatkozik, míg a lakóutakra az ÚT2-1.503 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése”
c Útügyi Műszaki Előírást kell alkalmazni. Egyik sem vonatkozik a kerékpárutak járdák, valamint a
mezőgazdasági utak méretezésére. Egyik sem vonatkozik a földutakra és javított földutakra, melyet a
fenntartási munkákban vannak szabályozva. Mivel a személygépkocsik száma nem számít bele a
pályaszerkezet méretezésbe csak a tehergépjárművek, buszok, teherszállító gépjárművek, és a
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pályaszerkezetet a teherbírás szempontjából erre kell méretezni, kimondható, hogy nem a forgalmi
terhelés, nem a pályaszerkezet méretezése a legfontosabb szempont a lakóutaknál.
Jogos gazdaságossági elvárás, hogy az adott pénzügyi keretből minél több út legyen megépíthető.
Miért kellene „autópálya” pályaszerkezet egy lakóútra, ha hetente egy kukásautó az összes
teherforgalom?
Az eddig alkalmazott „olcsó pályaszerkezet” típusok azonban pont amiatt nem kedveltek a lakosság
körében, mert azok minőségi követelményei igen alacsonyak. Érthetően sok az elégedetlen polgár
mondja ki: „nekem csak ilyen jutott!?” Az olcsó lakóút tehát semmit sem adhat fel a szolgáltatási
színvonalból, a szakmai elvárásokból.
Ezek pedig a következők:
-

hosszú élettartam, ezalatt biztosan elegendő és tartós teherbírás

-

esztétikus geometriai és felületi kialakítás, kellő egyenletesség

-

megelégedettséghez szükséges esztétikus összkép

-

a lehető legkisebb fenntartási költség

-

lehetőleg rövid kivitelezési idő - gyors építhetőség, építés alatt minél kisebb zavarása a
lakóforgalomnak, szemétszállításnak

-

biztonságos építési mód, az időjárási körülményektől való lehető legkisebb függőség

-

kellő fagyállóság és a téli karbantartás (hóekézés) elvégezhetősége

-

alacsony építési, bekerülési költség

-

előnyös, ha a szakaszolható építési mód

A közbeszerzésre vonatkozó szabályok (szigorítottan az uniós támogatás esetén) betartása szükséges a
projekt során a
-

tervezésre

-

kivitelezésre

-

lebonyolításra, műszaki ellenőrzésre

-

fenntartási munkákra

Nem uniós támogatású útépítéseknél is fontosak a fenti elvárások, sőt talán még fontosabbak. Hogy
az ezekhez szükséges anyagi források könnyebben biztosíthatók legyenek, kibővítettük a
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követelményrendszert a másodlagos nyersanyagok széleskörű alkalmazásával, erre vonatkozóan a
figyelem felhívásával. Rengeteg helyen alkalmaznak most is mart aszfaltot, tört betont a kivitelezők,
mert áruk messze elmarad a hagyományos bányatermékekétől.

Ezeknek az anyagoknak az újrafelhasználása fontos környezetvédelmi szempont, de tisztázandó
tulajdonjogi és anyagi kérdés is. Ha az Önkormányzat a saját tulajdonú épületei, önkormányzati útjai
bontásából származó anyagok elherdálása helyett annak lerakását kérné, akkor ezek az anyagok mart
aszfaltnál ingyen, betonnál pedig csak a helyszíni törés költségén az Önkormányzat rendelkezésre
tartható lenne, tehát szinte ingyen áll rendelkezésre.

A kisforgalmú (lakó, erdéyzeti és mezőgazdasági)) utak többnyire nem a semmiből születnek, hanem
korábban földútként, javított földútként üzemeltek évtizedeken át. Az útfenntartó kezelői tevékenysége
ezekre az utakra is ki kell(ene) terjedjen a vonatkozó előírások és rendeletek – netán a közútkezelői
szabályzat - alapján (e-ÚT 08.01.71 Tervezési Útmutató 19. Helyi közutak kezelése és e-ÚT 08.00.21
Utak üzemeltetése és fenntartása. 7.2. Földutak és javított földutak). Sok helyen nem is az
Önkormányzat, hanem a lakók készítik el maguk előtt a murvázást, szórnak ki kavicsot, kulét, vagy
mart aszfaltot. A földutak nagy része emiatt kavicsolt felületű, ezek eltávolítása, elszállítása nagy
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pazarlás lenne. Az ilyen felületek gazdaságosan, kis munkával, gréderezéssel, homogenizálással,
tömörítéssel jó fogadófelületekké alakíthatók.

A tervezési költség a lakóút-tervek egyszerűsítésével, típustervek kialakításával csökkenthetők,
megfelelő bontású modulok alkalmazásával. Az állapotfelmérés után az internetről letölthető
egyszerűsített terveket csak adaptálni, ellenőriznie kell a tervezőnek, olyan egyszerűvé tehetők.

Jelen know-how mindezen szempontoknak megfelelő lakóút tervezési – építési rendszert épít fel és
alkalmaz, mely optimálisan elégíti ki ezeket a feltételeket.

A hagyományos megoldások hátrányai
A jellemző és hagyományos (kisforgalmú utakra javasolt az ÚT2-1.503 „Kisforgalmú utak
pályaszerkezetének méretezése” c Útügyi Műszaki Előírás szerinti) pályaszerkezeti megoldások egyik
változata a beton alap és aszfalt kopóréteg (egy rétegben), míg a másik jellemző és elterjedt megoldás
a zúzott alap és melegaszfalt.
Beton alap és aszfalt kopóréteg pályaszerkezetek hátránya, hogy a beton alap könnyen átreped. Az
építés és a hőmérséklet ingadozása miatt 20-25 m-ként dilatációs keresztrepedés keletkezik rajta
forgalom nélkül is egy-két év alatt. Mivel az aszfaltréteg vastagsága a repedésátütés megelőzésére
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nem elegendő, az is átreped. A repedésnél a víz behatol, majd a por eltömi a réseket és a repedés egyre
jobban megnyílik. A mozgás és a víz miatt a beton és aszfalt közötti tapadás is megszűnik, elválik az
aszfaltréteg a beton alaptól- a repedés mentén egyre jobban - és kagylós letöredezésekben megindul a
tönkremenetel. Ezek javítása a kátyúzás. A közútfenntartás jelentős részét felemészti ez a költség,
ezért jó lenne elkerülni és ebből a pénzből inkább új utakat építeni.
További hátrány, hogy a repedések, burkolatszélek mellett bejutó téli sós hólé a beton alapot is
bomlásnak indítja, korrózió kezdődik, anyagában megy tönkre és morzsalékossá válik. Az alap
teherbírása fokozatosan romlik, majd megszűnik. A leromlott burkolat jellemző képe a
mozaikrepedezett felület, amit kátyúk tarkítanak.
Eldönthetetlen egy idő után, hogy meddig kéne kátyúzni és hol kellene abbahagyni. A pénzkidobás
folyamatos, idővel a kátyúzott felületek is kátyúsodnak, amit persze újra kátyúzni kell… Nincs az a
fenntartási költség, amit ne lehetne elkölteni ilyen utakra. Kimondottan ronda, kultúrálatlan,
városiatlan környezet alakulhat ki néhány év alatt, pedig a cél ennek pont az ellenkezője volt. Nem
ismerős a mondat: „Nemrég építették, de már csupa kátyú!?”

Zúzottkő alapréteg és aszfaltréteg kopóréteg egy rétegben - pályaszerkezet változat hátránya
hasonlóan közismert. Jó példa rá az alsóbbrendű országos makadám úthálózat hepehupás, gödrös
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felülete, a sok kátyú, a bomló kopóréteg, sok mozaikrepedés, töredezett burkolatszélek, a gödrös,
elázott padka. Miért ilyen? A zúzott alap alá kellően és tartósan teherbíró, homogén tömörítettségű
felület lenne szükséges. A legnagyobb gond az, hogy a gödrökben összegyűlt víz nem folyik le, hanem
a repedéseken át az altalajba szivárog. Ez eláztatja az alap alatti réteget, ami még több repedést, még
nagyobb süllyedést, egyenetlenséget okoz.
Eredmény: a földművön teherbírási különbségek keletkeznek, valós gödrök (vízzsákok) alakulnak ki,
melyeknek görbületét az aszfalt már nem képes elviselni, átreped. A összegyűlt víz behatol és eláztatja
a földművet, ami miatt a szemcsés alapréteg is benyomódik, azaz a vastagsága az alapnak egyre
vékonyabb lesz. A folyamat végeredménye egy széle töredezett, kátyús, hepe-hupás, mozaikrepedezett
felület, amit lakóútként senki sem kedvelhet.
Ez olyan meghibásodás, ami óriási fenntartási költségeket okoz. Ha a mozaikrepedezett felületeket
nem javítják ki, az kipereg a járművek kerekei alatt és hatalmas kátyúkká dagad. Eldönthetetlen, hogy
meddig kéne kátyúzni (javítani) és hol lehetne abbahagyni. A pénzkidobás tehát folyamatos, idővel a
kátyúzott felületek is kátyúsodnak, amit aztán újra kátyúzni kell…

Az ÚT2-1.503 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” c Útügyi Műszaki Előírás szerinti
Betonkő burkolat és beton-, vagy zúzott alap - pályaszerkezet változat nem csak drága, de sok
szabályozási problémával terhelt is. Az ÚT2-1.503 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése”
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c Útügyi Műszaki Előírás pályaszerkezetében a „BK” Betonkő kopórétegként a 8cm vastag
kisbetonelemes burkolatot érti és meghivatkozza az ÚT2-3.212 „betonkő burkolatú pályaszerkezetek
tervezése és építése” ÚME-t. Ezzel csak az a probléma, hogy ez az utóbbi előírás igen szigorú
feltételekkel és minősítési követelményekkel meghatározza a betonkő burkolatú pályaszerkezeteket
(tervezést is építést is fölműre, alapra, ágyazórétegre és kopórétegre együtt), és a nagyon nagytól a
legkisebb TF>30.000 (F100) forgalomra is vonatkozik. Probléma, hogy „kis” (TF>30.000 F100)
forgalomnál a 6cm-es vastagságú betonkőre építésére is lehetőséget ad. Ez az egyik súlyos
ellentmondás, mert az ÚT2-1.503 kizárólag 8cm vastag betonkövet enged meg ennél jóval kisebb
forgalomra - helyesen.
A másik probléma, hogy a az ÚT2-1.503 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” c Útügyi
Műszaki Előírás a „BK” betonkő burkolat alá tervezhető „ZM alaprétegre” az ÚT2-3.207:2007
„Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli- és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások.”
szerint az ÚME-szerinti „..makadám, vagy mechanikai stabilizáció együttesen, vagy M-80” típusokat
jelöli meg, iszapos kavics, murva, bontott aszfalt, bontott beton, és más szemcsés anyag
(martaszfalt?) megengedő felhasználásával 20-23cm vastagságban FZKA alapréteg jelöléssel.
Ugyanakkor az ezt kiegészítő ÚT2-3.206:2007 „Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli- és hidraulikus
kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások.” ÚME alkalmazható anyagokra vonatkozó előírásai és
minősítés gyakorlatilag szigorúan kizárja ezen másod-nyersanyagok a beépíthetőségét (lásd Proctoraprózódási, szemeloszlási és szilárdságvizsgálati követelmények), ráadásul minden alapréteg típusra és
vastagságra más-más teherbírási - követelményekkel.
Ez tehát egy csapda a kivitelezőnek és a megrendelőnek, mert gyanútlanul kiad-bevállal egy feladatot,
melyben ha garanciális vita vagy probléma van, nem védhető meg a rendkívül zavaros, egymást
átfedő, ellentmondó előírások miatt. A minősítése az ilyen pályaszerkezetnek – bármelyik szabvány
szerint – horror, rémálom. Költségben is, meg labormunkában is, holott pont igen egyszerű kellene
legyen.
Ha a „BK” betonkő burkolathoz a szemcsés alapot választjuk, ugyanúgy gödrösödhet - az elemek
megrepedése mellett - ha pedig a C10-C12 betonalapot választjuk (lásd a képen például minden
ágyazat nélkül), akkor bezártuk a vizet a betonelemeket megtámasztó szegélykő beton alapjával, a
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szegélygerendával (ami elhagyhatatlan). Azaz nincs átgondolva és csiki-csuki helyzet ez, ha a
lakóutak követelményeit és érdekeit nézzük.

A képen a kisbetonelemes burkolat készül géppel, de fektető ágyazat nélkül, holott szabványos előírás.

Összefoglalva, a kisforgalmú utakat tehát jelenleg nem a forgalom, hanem az
eltelt idő és a rossz tervezés - azaz a nem megfelelő pályaszerkezet választással
bevitt „bomba” teszi tönkre.
Más alternatív megoldások és hátrányai:
Szót kell ejteni még néhány lehetséges építési és pályaszerkezeti technológiáról, melyek egyikét sem
említi a hatályos ÚT2-1.503 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetek méretezése” ÚME (Útügyi Műszaki
Előírás). Az egyik a recycling-eljárás, a másik a lágyaszfalt, vagy ismertebb nevén a finn-aszfalt lenne.
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A recycling-eljárás nevéből adódóan a meglévő útfelület anyagainak újra-felhasználásával,
felmarásával és újrakeverésével, a helyszínen készül. A technológia rugalmas, mert lehet többlet
anyagot bevinni, lehet több réteget egyszerre bekeverni, lehet több menetben, több mélységben
keverni és kötőanyaggal (mész, bitumen, cement, víz) szilárdítani. Hátránya lakott településen belül
sajnos óriási: a géplánc-monstrum alig tud mozogni, az előre haladó maróhenger síkja a
közműszerelvényeket nem kaparhatja fel, szakaszosan tud csak dolgozni. A kihagyott szelvényeket
kézi munkával kell kiszedni. Látni kell, hogy erre a helyszíni recycling eljárás alkalmatlan, sajnos
egyébként is csak a védőréteget és az alapréteget képes megújítani, azaz az eredeti probléma
megmarad (kopóréteg átrepedés, mozaikrepedés, fészkesedés, aszfalt elválás).

Lágyaszfalt (vagy finnaszfalt) igen kedvelt lett az utóbbi időkben, melynek okain érdemes
elgondolkodni, tanulni. A szó egy olyan speciális hidegaszfaltot takar, aminek kötőanyaga olajosabb,
azaz magas deformációk elviselésére is alkalmas (eredetileg a hideg finn környezetre készült).

A kisforgalmú lakó-utakon nem kell a keréknyomosodástól tartani. Jellemző, hogy nem reped meg
nagy deformáció esetén sem. Ami azonban az előnye, az a hátránya is egyben, lejtőkön bebordásodik,
megcsúszik, melegben igen puha. A csatorna fedlapok „kiemelődnek”, azaz az után-tömörödő
földművet, alapot süllyedésében leköveti. Ára a melegaszfaltot közelíti, mert finisher és tömörítő
henger éppúgy kell hozzá, mint egy meleg aszfaltozáshoz. A hidegaszfaltban azonban jól elfér a

9

G A L A T E R ® www.galater.hu
martaszfalt, az újra hasznosítható a törtbeton és más újra- hasznosítható melléktermék, másod
nyersanyag, kis bitumentöbblet árán.
A lágyaszfalt előnyei rávilágítanak arra, hogy milyen irányt kell venni a jövőbeni lakó-utak
pályaszerkezetének, kopórétegeinek ahhoz, hogy azok sikeresek legyenek – hátrányok nélkül.

Téglakő (vagy kisbeton-elemes burkolat) a kézi lerakás helyett az utóbbi időben terjed a kisgépes
lerakása, mely lényegesen meggyorsítja a munkát. Az alkalmazott pályaszerkezetet, az útalap típusát
gondosan meg kell választani. A hidraulikus kötésű (soványbeton) alapok hátránya, hogy a téli sózás
hatására bomlik, idővel ezért egyenetlenné válik. Az ágyazó homokot is elhagyják néha, emiatt a
különböző vastagságú téglák (mérettűrés elérheti az 1cm-t) nincsenek síkban. A Baggeres
ágyazóhomokból 1-2cm elégséges lenne és a vízzárást is biztosítja, alkalmazását azonban
költségemelő hatása miatt gyakran mellőzik. Hátránya, hogy a gépjárművek kerekei a burkolólapok
fugái miatt brummogó hangot adnak, mely a lakosokat idegesíti, főleg az éjszakai forgalom lehet
zavaró és szokatlan. A csatorna fedlapok körül kialakuló beszakadások oka a visszatöltések
tömörítetlensége, melyet ez a burkolattípus igen rosszul tűr.
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Kiindulási feltételek - GALATER®
Ahhoz, hogy a legolcsóbb és műszakilag legmegfelelőbb megoldásokat megtaláljuk, a következő
lényeges műszaki elvárásokat kellett átgondoljuk:
-

milyen a jelenlegi földút (altalaj), milyen teherbírást lehet rajta mérni? Lehet-e olcsón elérni a
kellő teherbírást?

-

Mennyire tekinthető tömörítettségét és teherbírását tekintve homogénnek (ez mérhető) a felület

-

milyen újrahasznosítható anyag lelhető fel (mart aszfalt, tört aszfalt, törtbeton, vegyes fagyálló
építési törmelék) a környéken. Gondolt-e előre erre az Önkormányzat?

-

hogyan tehetők ezek alkalmassá (tört beton <> téglatörmelék), kell-e ahhoz valamilyen anyag,
vagy folyadék?

-

milyen anyagnyerő helyek, bányák vannak a közelben (murva, zúzottkő, homokos kavics, kulé?)

-

milyen fenntartásra akarunk felkészülni, mennyit költsünk a leendő fenntartásból a jelenlegi
építésre?

-

mennyire legyen esztétikus a geometriai és felületi kialakítás? Kell-e feltétlenül szegély? Ha kell
szegély, az kiemelt, vagy süllyesztett, folyókával egyesített, vagy milyen legyen?

-

milyen legyen a vízelvezetés? Kell burkolt árok? Nem elég-e egy szikkasztó árok? Mekkora kell?
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-

Mennyi utat akarunk építeni a rendelkezésre álló keretből? Fontos-e, hogy legyen kopóréteg az
alapon, vagy lépcsőzetesen is építhető, később, nagy mennyiségben egyszerre elhelyezve rá a
tervezett kopóréteget, vagy bevonatot, nagyobb mennyiségben, olcsóbban?

-

Fontos-e, hogy a lakókat az építés a legkevésbé zavarja? Fontos-e a gyorsaság, a rövid kivitelezési
idő (mely ritkán kisebb költségű)

-

mekkora legyen a jövőbeni fenntartási költség? Semmi, alacsony, közepes?

Javasolt GALATER® tervezési – kivitelezési rendszer lakóutakra
A lakó utakra – mint földutakra, vagy javított földutakra - a karbantartás során kihelyezett és az ott
évtizedek óta elnyelődött szemcsés anyag mennyisége többszöröse annak, mint ami a javított földmű
építéshez általában szükséges (lásd képen).

A know-how szerinti rendszer lényeges elemei:
 megfelelő altalaj = előkészített, ellenőrzött, megfelelően teherbíró és tömör út-tükör
 szőtt, időtálló (25év) georács, 24kN/m szakítószilárdsággal
 szemcsés, jól tömöríthető(!), jól tömörített(!), megfelelő építési víztartalmú(!), megfelelő
vastagságú, fagyálló (vagy azzá tett) szemcsés anyagréteg
 deformáció követésére tartósan alkalmas vékony, vízzáró, időtálló kopóréteg

Az altalajjal kapcsolatos elvárások:
 A teherbírás mértékadó határértéke -dinamikus módszerrel mérve- javított földmű tükörnek
megfelelő Ed>60MPa legyen, melyet a kivitelezés előtt kell ellenőrizni (E2>50Mpa lenne a
statikus előírás értéke Ed=E2*1,2)
 Tömörségi fok értéke Trd%>90% legyen. Ez a gréderezés után, hengerlés előírását igényli
megfelelő víztartalom mellett (melyet szellőztetéssel, szárítással, vagy nedvesítéssel) kell
elkészíteni.
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 A helyszíni ellenőrző mérések az ÚT2-2.124 szerinti dinamikus tömörség- és teherbírási
módszerrel végezhető ebben a know-how-ban, a víztartalom helyszíni mérésével egy időben.
 Víztartalom wopt +/-2% legyen a kivitelezés alatti tömörítéskor. A méréshez 1% pontossággal
mérő WTM-LCD típusú helyszíni mérőeszközt kell alkalmazni, annak gyorsasága és
egyszerűsége miatt.
Az altalaj tömörítettsége, teherbírása legyen homogén, legyen kivédve a lokális besüllyedés, ezért a
tükör gépi elkészítése (nyesés, tömörítés, anyagpótlás, víztartalom, tömörség és teherbírás ellenőrzése)
után, szőtt georács alkalmazása mindenkor szükséges. A know-how szerinti kialakításban ezektől a
feltételektől nem lehet eltérni.

Georács alkalmazásának műszaki elvárásai
A megfelelően előkészített és minősített fogadó felületre (földműre) fektethető a teherelosztás
homogenitását hosszú távon biztosító georács. Ez után azonnal ki kell alakítani a közmű szerelvények
feletti kereszt-vágásokat, majd homlokdöntéssel felhordani és elteríteni rajta a szemcsés anyagot, az
alapréteget.
 A georács alkalmas a tömörödési egyenetlenségek áthidalására, szakítószilárdsága min 20
kN/m legyen és CE jogosultsággal, vagy ÉME engedéllyel kell rendelkezzen.
 Legyen alkalmas a terítésre. Szélessége lehetőleg 4m feletti (útburkolat + 2x0,5m min +
felhajtás az alap szélén), optimálisan tehát minimum 5,0 méter legyen. Toldás esetén a
minimális átfedés 0,5m legyen
 Legyen könnyen vágható (kömű fedlapok miatt), erre tehát nem alkalmas az extrudált
csomópont-merev, csak a szőtt georács típus!
 Ügyelni kell, hogy ne gyűrődjön, egyenletesen feküdjön fel a felületre. A kézi elterítés után
előnyös, ha meghúzzuk a rács végét (lécre feltekerve) egy munkagéppel, majd kifeszítve
talajszögekkel lerögzítjük azt. Ívekben be kell metszeni és átlapolni a végeket.
 Tilos a beráncosodott hálót elvágni. Ilyen esetben inkább hajtsuk be a gyűrődést és tűzzük le
tűzőszöggel.
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 A terítési szélességet úgy kell megválasztani, hogy a tervezett alapréteg szélétől legalább
0,25m-rel az túlnyúljon. Ezt a részt az alapréteg megépítése után ki kell egyenlíteni a padka
szemcsés anyagával.

Ezeknek a feltételeknek a szőtt GG 2/2-20 típusú georácsok (Andreas Kft ÉME 139.1_2005 H1) is
megfelelnek. Alkalmazzunk olyan szélességeket lehetőleg, hogy azokat NE kelljen toldani, átfedni
kereszt irányban. Az átfedések minimum 0,25 méter legyenek.

A georácsot csak akkor szabad elhelyezni a földmű felületére, ha a megfelelő szemcsés anyag a
helyszínen van és az az elterítése után azonnal ráhelyezhető. Tilos a georácson az építési-, vagy helyi
forgalomnak áthajtani. Ha ez nem kerülhető el (pl mentők), lapáttal szemcsés anyag kézi alászórásával
takarjuk le a georácsot a keréknyomban. Fontos, hogy a háló szálai ne törjenek meg, ne sérüljenek.
Az így elhelyezett minimum 20-24kN/m szakítószilárdságú poliészter anyagú, 20x20-as lyukméretű,
biaxiális szőtt georács nem pénzkidobás, mert mindig a szemcsés alapréteg vastagságának
(mennyiségének) megtakarításával, illetve az élettartam növekedésével jár!

Szemcsés alapréteg műszaki elvárásai
Szemcsés alaprétegként alkalmazható minden, folytonos szemeloszlású, szemcsés, fagyálló - vagy
azzá tehető - anyag. Inhomogén sűrűségek esetén ez alatt folyamatos térfogati szemeloszlást kell
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érteni. Alkalmas továbbá az ilyen szemeloszlású, vagy erre homokkal kiegészített mart/tört aszfalt,
mart/tört beton stb is. Nyilvánvalóan alkalmasak továbbá az MSZ EN 13285, ÚT2-3.206 és ÚT23.207 szerinti, kötőanyag nélküli alaprétegek közül az M56, M80, FZKA0/32, FZKA0/56. M56 és
M80 anyagkeverékek. Az M56 és M80 csak akkor alkalmazható, ha legalább 40%-a zúzott anyagot
(mart/tört aszfalt, mart/tört beton) tartalmaz.
Az ÚT2-3.206 és ÚT2-3.207 ÚME-től eltérően, csak Ed>80 esetén alkalmazható az MZA-12 alapréteg
és akkor is legalább 15cm vastagságban.

Az ÚT2-1.503 szerinti forgalmi terelési osztályokból jelen know-how szerint csak az A1 és A2
osztályok alkalmazhatók „normális személygépjármű forgalomra”. Mivel az idézett ÚME által
tervezett 10 év élettartamot a GALATER® szerinti georácsos pályaszerkezet 25 évre emeli. Az állami
úthálózatnál tervezett élettartam is csak 15 év lenne.

Jelen know-how az ÚT2-1.503 szerinti A1 forgalmi terelési osztály elé bevezeti az A0 osztályt:
ami alatt egy forgalmi sávon közlekedő autóbusz járat nélküli (lakó) utakat kell érteni, melyre a 10
tonnánál nagyobb tengelyterhelésű tehergépjárművel behajtani tilos – kivéve célforgalom táblát és
lakóövezet tájékoztató- illetve 30km/h sebességkorlátozást előíró KRESZ-táblát kihelyezték.

Jelen know-how az ÚT2-1.503 szerinti A3 forgalmi terelési osztályra nem vonatkozik, azt a knowhow nem tekinti kisforgalmú lakóútnak.

Az ÚT2-1.503 szerinti javítóréteg fogalma alatt a javított földút (fölmű) meglévő anyagát kell jelen
know-how alapján érteni. Ha a földmű feltárása során a felső 15cm-ben a benyomódott szemcsés
anyagot nem látunk, ennek megfelelő mértékű anyagpótlás előírása szükséges.
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Galater® alapréteg elvárásai:
Az alkalmazandó alapréteg vastagság a georács fölött a forgalmi terheléstől függően, a tükörben mért
teherbírástól és a tervezésben meghatározott értékben:
Ed>60Mpa tükör teherbírás érték esetén (M56, M80, FZKA0/32, FZKA0/56 alapréteg):
A0

osztályban

20 cm tömör vastagságú

A1

osztályban

25 cm tömör vastagságú

A2

osztályban

30 cm tömör vastagságú legyen, utólagos bontással ellenőrizve.

A kivitelezésnél a terítendő laza rétegvastagságot előre meg kell adni a tervben, vagy a tömörített réteg
vastagságot 120%-ra növelten kell a lazára értelmezni.
Ed>80Mpa tükör teherbírás esetén ÚT2-3.206 és ÚT2-3.207 szerinti MZA-12 alapréteg:
A0

osztályban

15 cm tömör vastagságban

A1

osztályban

17 cm tömör vastagságban

A2

osztályban

20 cm tömör vastagságban, utólagos bontással ellenőrizve.

MZA-12 alkalmazása esetén a vízzáró kopóréteg elhelyezése nem halasztható, annak építése nem
szakaszolható.

A vastagság ellenőrzése a burkolatszéleken 100m-ként történjen, utólagos kézi kibontással. A
megengedett eltérés a tervezett vastagsághoz képest -1cm lehet az esetek 10%-ában, pozitív eltérés
nincs korlátozva.
A víztartalom ellenőrzése közvetlenül a tömörítés előtt kell készüljön, melyet a műszaki ellenőrnek is
ellenőriznie és szerepeltetnie kell az építési naplóban. A megengedett eltérés +/-2% lehet az esetek
maximum 10%-ában. A megengedett eltérést az optimális víztartalomhoz (Proctor-ródémax) kell
viszonyítani. A WTM víztartalom-mérőt az Andreas Kft forgalmazza (www.andreas.hu)

A szemcsés alapréteg felületén a dinamikus teherbírás, illetve a tömörségi fok tekintetében az alábbi
követelményeknek kell teljesülni:
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Folytonos szemeloszlású szemcsés alapréteg, M56, M80, FZKA0/32, FZKA0/56, vagy MZA-12:
A0

osztályban

Ed>80MPa,

Trd%>95% legyen

A1

osztályban

Ed>90MPa,

Trd%>95% legyen

A2

osztályban

Ed>100MPa,

Trd%>95% legyen

A megengedett eltérés a mértékadó teherbírásra (EdM mértékadó teherbírási modulus) eltérése
maximum -5MPa lehet, a mért esetek maximum 10%-ában. Pozitív eltérés nincs korlátozva.
A megengedett eltérés a mértékadó tömörségre (TrdM%) az eltérés max -2% lehet a mért esetek
maximum 20%-ában. Pozitív eltérés itt sincs korlátozva.

Fentiek kialakításakor arra is gondolni kellett, hogy később, az élettartam alatt, például a földmű
elázása esetén annak teherbírása az építési Ed=60MPa-ról akár 30MPa-ra is lecsökkenhet, a hálót fedő
anyagréteg vastagságnak ezért kell a jelen know-how-ban megadott vastagságúnak lennie.

Az alapréteg anyagaként előnyösen alkalmazhatók tört inert anyagok, mint a törtbeton, vagy mart
aszfalt / beton vegyes törmelékek. Ezek újrahasznosítása környezetvédelmi érdekünk, ugyanakkor a
szemeloszlás megfelelőségére, a tömöríthetőségre ügyelni kell. Minden esetben ajánlott az alapréteg
teherbírásának és tömörségének ellenőrzése az ÚT2-2.124 ÚME (vagy az uniós CWA 15846) szerinti
dinamikus tömörség- és teherbírás méréssel.

A kopóréteg elvárásai
 Legyen esztétikus, egyenes szélvezetésű
 Tartós, vízzáró vagy lélegző – vízáteresztőre megfelelően tervezett (VIZA-rendszer) az
alkalmazott alaprétegtől függően
 Tartósan homogén textúrájú
 Az alapréteg kis deformációját repedés nélkül viselje el
 Legyen gazdaságos, olcsó
 Átlagosan felkészült szakkivitelező által könnyen kivitelezhető
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 Rövid építési időtartamú legyen
 Por és zajmentes, környezetbarát legyen
Kopórétegként alkalmazható rétegek
 ÚT2-1.503 szerinti jelöléssel a FB felületi bevonatok (MSZ EN 12271 illetve ÚT2-3.306
szerinti szórt, vagy ÚT2-3.315 szerinti terített), illetve
 ÚT2-1.503 szerinti jelöléssel HB jelölésű hidegaszfalt keverékek (ÚT2-3.310 szerint),
 Lágyaszfalt típus (MSZ EN 13 108-3 szerint), illetve visszanyert aszaltból előállított hideg
keverék (MSZ EN 13 108-8 szerint)
 DUPLEX® emulziós bevonat (know-how), mely alkalmazható az A0 és A1 osztályokban.
 MSZ EN 1338 „Concret paving blocks – Requirements and test methods” szerint
 Melegaszfalt keverékek MSZ EN 13 108-1, jelen know-how szerinti többlet-előírásokkal
A kopóréteg szélessége oldalanként 0,25m-rel kevesebb legyen, mint a pályaszerkezet alapszélessége.
A különbözetet stabilizált padkaként kell tervezni és kivitelezni, szemcsés anyagszórással (mely
célszerűen a felületi bevonatból kipereg). A betonelemes burkolat esetén szegélyelemek alkalmazása
szükséges, egyéb esetekben nem feltétlenül.

Minősítési követelményei: Általában a vonatkozó ÚME szerint történik, mind az FB, mind a HA
keverékeknél. A DUPLEX® emulziós bevonatra alkalmazandó minősítési követelményeket a reá
vonatkozó ÉME MSZF tartalmazza. Az eltérő minősítési követelmények a GALATER ÉME-ben és a
licenc-feltételekben szabályozottak.

Az ÚT2-1.503 szerinti FB emulziós felületi bevonat kopóréteg választása esetén jelen know-how
szerint csak kétrétegű emulziós bevonat alkalmazható az A0-A1-A2 osztályokban. Magas
homoktartalmú M56, M80 alaprétegekre felületi bevonat csak aszfaltszövet (kalanderezett textília)
aláfektetésével, alkalmazásával teríthető, a textília kellősítésére előírt mennyiségű (0,7-1,0kg/m2)
bitumenemulziós alászórással. Mivel a technológiára nincs ÚME, egyedi beépítés-technológiai
utasítás szükséges.
Emulziós bevonatként csak az ÚT2-3.306 szerinti BZbz típusú „kétrétegű bevonatok” alkalmazhatók.
Jelen know-how szerinti eltérés a szabványtól, hogy a két rétegű felületi bevonat felső zúzalékát nem
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gumikerekű hengerrel, hanem acélköpenyű 8-10 tonnás hengerrel be kell törni a felületbe. A
zúzalékszemeknek meg kell roppanni és a felületet egyenletesen kitölteni. A felület seprése ez után
elhagyható, az idővel magától a padkára kerül.

Melegaszfalt kopóréteg keverékekre vonatkozó kiegészítő előírások (MSZ EN 13 108-1)

Abban a nem várt esetben, amennyiben a GALATER® pályaszerkezet kopórétegeként
melegaszfalt keveréket kívánna megrendelő alkalmazni, a keverék-tervet kiegészítő
előírásokkal kell ellátni és annak megfelelő aszfaltot gyártani és beépíteni.

ÚT2-3.302 ÚME 3. táblázata szerinti keverékekből kopórétegként alkalmazható keverékek
csak AC8 kopó, AC11 kopó keverék lehet, az alkalmazott bitumen típusa lágy 70/100 (régi B80) és a hézagtartalom <3,5tf%, hézag-kitöltöttségi fok >70%, vízérzékenység ITSR>85% is
meghatározott. Az építési vastagság >=5cm lehet csak. Ezek a szigorítások egyedi keveréktervet
igényelnek és az aszfaltkeverék ridegségét, repedési hajlamát kívánják lecsökkenteni, élettartamát és
deformációs képességét megemelni.
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Minden - a korábban hátrányként említett probléma – megmarad, ezért aszfalt kopóréteg választása
esetén számolni kell az utólagos közmű-bekötések és foltos javítások repedés-megnyílásával, eltérő
színével, mely inhomogén, foltos képet ad.

Kisbetonelemes burkolatra vonatkozó egyszerűsített előírások (ÚT 2-3.212 alapján)

Amennyiben a GALATER ® pályaszerkezet kopórétegeként a drágább téglakő, vagy kisbetonelemes burkolatot kíván Megrendelő alkalmazni, akkor az előírásokat az alábbiak szerint kell
alkalmazni. T=15év, vagy magasabb elvárt élettartamra tervezett kisbetonelemes útburkolatok
ágyazati rétege 2-3cm laza vastagságú a Magyar Közút Kht által kiadott 40/2009 ÉME
engedély szerinti kationaktív BAGGER emulzióval kevert, előregyártott ágyazóhomok
legyen.

A kisbetonelemes burkolat minőségtanúsításához, megfelelőségének igazolására az ÚT23.212 ÚME-ből csak annak 9.4.pontja, azaz csak a kisbeton-elemes kopóréteg-burkolatra
vonatkozó rész érvényes. Minősítési követelmény az ágyazatvastagság, szintmagasság és
keresztirányú esés. A minősítő mérések gyakorisága ezekre egységesen 1db/50fm az épített
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úthosszra vetítve. A betonkő minősége gyártóműi bizonylattal tanúsítandó a MSZ EN 1338
szerint. A megfelelőség igazolása egészüljön ki a gyártó által vállalt termék-élettartamra
vonatkozó nyilatkozattal.
A tblakő, vagy kisbeton-elemes kopóréteg burkolattal elérhető lakóút élettartam a gyártó által
garantált termékélettartamtól nagyban függ, a pályaszerkezet megválasztásán túl.

Szakaszos kiépítés
Szakaszos kiépítés alatt azt kell érteni, hogy az alapréteg megépítése után, a kopóréteg építése
maximum két évre elhúzódhat. Ennek hatása a kivitelezésre jelentős, mert nagyobb mennyiségű
munka pályáztatható, miközben a polgárok már használhatják az alapréteget, mint részben
megépített utat. Az ilyen esetekben erre az időszakra a felület ideiglenes impregnálásról,
hidrofobizálásáról, a víz beszivárgása ellen a télnek kitett alapréteget meg kell védeni. Erre alkalmas
módszert meg kell adni, már a tervezésben. Kálcium-kloridos oldattal lepermetezve (koldusút, illetve
kolduskönny) az alapréteg a levegő nedvességtartalmát kivonja és pormentessé teszi a felületet. Hatása
0,5 évre tehető. Azonnali, vagy rövid időszak utáni Bagger-emulziós permetezés (ÉME 40/2009 Penta
Kft 30-98-66-090) a hatását 1-2 évre növeli és a kálciumklorid után, vagy a nélkül is alkalmazható. A
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MK-ÁKMI alkalmazási engedéllyel rendelkező BAGGER® emulziós permetezéssel a felület
„elzsírosodik”, vízzáróvá tehető és a lépcsős kiépítést ezzel lehetővé teszi. A forgalom tömörítő
hatását e permetezés laboratóriumi kísérletekkel igazoltan elősegíti.
A nem kellően fagyálló zúzott melléktermékek (vegyes bontási törmelék) is ezzel az anyaggal
impregnálhatók és fagyállóvá tehetők, feles vízhígítással, hígítással 1,0 liter/m2 Bagger-emulziós
permetezéssel tömörítés előtt.

A GALATER® know-how szerint kialakított pályaszerkezet jelen feltételek betartásával az ÚT21.503 szerinti 10 év tervezési élettartamánál jóval magasabb, 15-20 év élettartamot biztosít, az állami
úthálózatra tervezettnél is magasabb élettartam követelményt elégít ki.

Tervezési követelmények
A lakóutak alatt egy erre kijelölt és lehatárolt lakóövezetet kell érteni, mely nem kapcsolódik
közutakhoz, valamint nem tartalmaz hidat és műtárgyat. Tervezése típusterv formában az alábbi
modulokban történik, melyet megrendelő önkormányzat a saját adataiból, internet kapcsolaton
keresztül, on-line képes kitölteni, majd képes letölteni a típustervet és kinyomtatni azt. Ezzel
elvárásait, elképzelését ellenőrizni tudja. Ez után, a digitálisan a tervezőnek (Andreasnak) átküldött
típusterv adaptálása történik. Amennyiben a digitális terv Megrendelőnek megfelel – interneten át kell
küldje a know-how tulajdonosához, aki azt szakmailag ellenőrzi, részletes helyszínrajzzal kiegészíti
és tervezői nyilatkozatával ellátja.
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Az egyszerűsített, egyesített kiviteli-engedélyezési típusterv részei:
 átnézeti helyszínrajz (Google –térkép, tervezett útszakasz bejelölve) M 1:2000
 mintakeresztszelvény (választott típus alapján + vízelvezetés)
 egyszerűsített hossz-szelvény (input adatok alapján)
 műszaki leírás (input adatok alapján, típus szerint, szaktervező – szakértő felülvizsgálatával)
 munkavégzés alatti forgalomtechnikai terv
 forgalomszabályozási terv
 forgalomtechnika műszaki leírás
 forgalomcsillapító küszöb mintakeresztszelvény
 méret és mennyiségszámítás (input adatok és választott szerkezet)
 Költségvetési kiírás (árazatlan és igény esetén árazott is)
Tervezés alapadatai (on-line Megrendelői adatbevitellel):
tervezési forgalom A0 (know-how szerint), valamint A1 vagy A2 (ÚT2-1.503 szerint)
 tervcím (település, utca-utca név, kmsz, Hrsz stb)
 burkolatszélesség m (választott)
 tervezési szakasz hossza m (csomóponttól – csomópontig)
 tervezett oldalesés mértéke %, esés iránya
 tervezett hosszesés (adottság) % (szakaszolható)
 tervezett helyszínrajzi sugár m
 tervezett hossz-szelvény lekerekítés m
 tervezési sebesség 30km/h
 egyéb táblák, jelek (korlátozott sebességű övezet tábla, 10t magasabb tengelysúlyú
tehergépjárművel behajtani tilos, kivéve célforgalom, lakó-pihenő övezet tábla stb…)
 közművek (tételesen)
 vízelvezetés, szikkasztás (választás altalaj szerint)
 forgalomtechnikai adatlap
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Adaptálást csak a megfelelő tervezői jogosultsággal, és jelen know-how tulajdonosának
hozzájárulásával, az erre kijelölt tervező(k) végezhet(nek), melyet a Tervezői nyilatkozatnak
tartalmazni kell. A típusterv adaptálása alatt az alábbiakat kell érteni:
 Letöltött típusterv részek tervezői, szakértői felülvizsgálata
 Fejlécek, szignók és logók elhelyezése
 Részletes helyszínrajz M 1:500 elkészítése
 Tervezői nyilatkozat megadása
Az adaptált tervek az építési hatóság minden követelményét ki kell elégítsék. Az önkormányzati
utakra készített terveket a mindenkori rendeletben előírt építési hatóság (jelenleg az Önkormányzat
építési hatósága) kell jóváhagyja.

Ha terv bármilyen körülmény miatt nem lehet típusterv, hanem egyedi és nem adaptálható, akkor
egyedi tervezést kell lefolytatni. Ilyen, ha a lakóút közúthoz csatlakozik, műtárgyat (hidat) tartalmaz,
vagy jelentős helyszínrajzi, hossz-szelvényi eltérések vannak. Ezeket az eseteket a szoftver jelzi a
megrendelő felé.

Közbeszerzési törvény előírásai, alkalmazása
Tervezésre a KBT előírásai, valamint a kizárólagos miatt a pályáztatás KBT 125§ 2bek (b) pontja
szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalásos egyfordulós eljárás alkalmazható, mely körülményről a
Közbeszerzési Döntőbizottságot a tárgyalás napján a KBT előírásai szerinti adatokat megküldve kell
tájékoztatni a KBT 132§ illetve a 135§ (2) bek szerint (a 133§(1) bek szerinti adatok megküldésével.
Közbeszerzési eljárásra ajánlat kérés és adás on-line, mail, levél, vagy fax útján is történhet:
 Ajánlattételi felhívás megküldése

131§ (1) bek szerint

 Ajánlattételi felhívás tartalma

133§ (1) bek szerint

 Ajánlatkérési dokumentáció

134§ (2) bek szerint

 Elektronikus árlejtés nincs előírva, de lehetséges
 Tárgyalási jkv megküldése aláírásra

128§ (5) bek szerint.
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Az Önkormányzat ezen felül gyorsított eljárást is alkalmazhat 136§ szerint.
Kivitelezésre a KBT szokásos előírásait kell alkalmazni, ezt a know-how nem szabályozza, a
Megrendelőre bízza.

A know-how szerinti módszer alkalmazásának előnye
A know-how alkalmazásával a lakóutakra az alábbi, kiemelkedő műszaki előnyök biztosíthatók:
 Nincs mozaikrepedés, nincs keresztrepedés, mint a beton alapú, aszfalt kopórétegű
pályaszerkezeteknél
 A georács alkalmazása miatt nincs lokális megsüllyedés, kátyúsodás, mert elosztja a földműsüllyedés hatását,
 Fenntartási költsége alacsony, a meghibásodások ritkák
 Rugalmas pályaszerkezet, mely a kis deformációkat átrepedés és kátyú nélkül követni képes a
know-how szerinti bármelyik kopóréteg alkalmazása mellett
 Igen hosszú élettartam, magas tartósság, meghibásodások nincsenek, nincs beépített
pályaszerkezet-tervezési „bomba”.

 Garantált a 20 év élettartam. A tervezési élettartam nem 10 év, mint az ÚT2-1.503 ÚME-ban,
sőt magasabb, mint az állami úthálózaté, mely az ÚT2-1.202 szerint 15 év!
 könnyen és egyszerűen kivitelezhető, akár helyi kivitelezőkkel is
 lehetővé teszi a korszerű, kisbeton elemes kopórétegek esztétikus és széleskörű alkalmazását
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 Az építés szakaszolásával egyszerre, nagy mennyiségben pályáztatható szakkivitelezőknek a
felületi bevonat, aszfaltréteg, betonkő kopóréteg építéssel, akár több évvel az alap építésének
befejezése után, károsodás nélküli fogadófelülettel
 Az élettartamot, az altalaj teherbírását, annak homogenitását jelentően növeli az alkalmazott
georács. A teljes élettartam alatt működik. Az inhomogenitást kiküszöböli, a lokális
tönkremenetelt megelőzi. Ezzel a fenntartási költséget lecsökkenti.
 A georács miatt nem nyomódik bele a szemcsés alapréteg az altalajba, emiatt vastagsága az
élettartam alatt a forgalom vibráló „pumping” hatása ellenére sem csökken le
 Kisebb útépítési költséget eredményez, mint a hagyományos pályaszerkezet típusok
 Lerövidíti az építési időt, csökkenti a polgárok zavarását az építési munkákkal
 Az építése nem jár felesleges földkiemeléssel, poros elszállítással, a meglévő tükör szemcsés
anyaga hasznosul a pályaszerkezetben. Környezetbarát megoldásokat alkalmaz.

Környezetvédelmi előnyök
A know-how alkalmazásával a GALATER® út építése védi a környezetet, csökkenti a környezet
szennyezését, a széndioxid kibocsájtást, és a legkisebb szénlábnyomot adja.
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 Hasznosul a földutakra kiszórt szemcsés anyag, nem kell új bányatermékeket alkalmazni és
odaszállítani. Ez az ásványi vagyont védi és a porszennyezést, kipufogógázok okozta
szennyezést, a szállítási útvonalak tönkremenetelét csökkenti
 A szemétlerakókat nem terheli a bontott anyag, nem sértik a környezet látképét
 A zúzott beton és tört aszfalt, helyi homok alkalmazásával lehetővé teszi az újrafelhasználást,
nem kell kidobni az építési törmeléket. Műszakilag egyenértékű módon, gazdaságosan
felhasználható.
 A zúzott betonból épült szemcsés alapréteg nem igényel új cementfelhasználást és a törtaszfalt
nem kér felmelegített, forró bitument. Tartalékolható a fosszilis energiaforrás más, fontosabb
célokra


A kisbetonelemes kopóréteg elemei és a maga szemcsés alap is újrafelhasználható.
Felszedhető és újra lerakható. A georács az alappal együtt felmarható, aprítható. Ezzel a
fenntartható fejlődést (sustainable development) biztosítja a folyamatosan keletkező
anyagokkal, de a pályaszerkezet is újra felhasználható (recycling).

 Az építőanyagok szállítását, mennyiségét lecsökkenti. Sem elszállítani, sem beszállítani nem
kell annyi anyagot. Ez a zaj, a por és füstgázok kibocsájtásának csökkenésével jár.
 A szemcsés alap nem tartalmaz új bitumenes kötőanyagot, óvja a fosszilis anyagok
elpazarlását. Nem tartalmaz új cementet, aminek előállításához fűtőanyagot kell elégetni.
Ezzel a szén-lábnyoma jelentősen kisebb, mint más lakóutaknak.
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 A CO2 kibocsátás csökkenése a bolygónk felmelegedését, az üvegház-hatást csökkenti,
késlelteti.
 Az alkalmazott Bagger-emulzió 60% növényi olajból (vagy begyűjtött használt fűzőolajból)
áll, fosszilis energiát, kőolajat nem tartalmaz. Az olajat adó növények a levegő szédioxidját
felhasználják, ezzel csökkentik a globális felmelegedés, klímaváltozás folyamatát, ezért
fontosak a környezetvédelem szempontjából. A szabad földterületek művelése miatt is fontos
az iparilag hasznosítható növények termesztése, hasonlóan a biodízel előnyös alkalmazásának
környezetvédelmi szempontjaival.
 Az alkalmazott kalciumklorid pormentesítés környezetbarát. A növényeket (padkán növő
füvet, környező bokrokat és fákat) nem hogy nem károsítja, hanem azoknak tápanyagként
szolgál – azaz műtrágyaként hasznosul.

Összefoglalás
A know-how alkalmazásával elérhető környezetvédelmi, gazdasági és politikai előnyök egyértelműen
kedvezőek. Alkalmazható a megoldás lakóutakon, a mezőgazdasági, felvonulási, üzemi utaknál, mert
a mezőgazdasági- illetve a munkagépek abroncsmérete nagyobb, teherelosztásuk kedvezőbb.

Sok sikert Magyarország!

Budapest, 2014-04-24
Subert István okl. építőmérnök,
okl.gazdasági mérnök
Közlekedésépítési szakértő MK13-7000
e-ÚT 03.01.13 Tervezési Útmutató 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai (A KTSZ kiegészítése)
e-ÚT 08.01.71 Tervezési Útmutató 19. Helyi közutak kezelése
e-ÚT 08.00.21 Utak üzemeltetése és fenntartása. 7.2. Földutak és javított földutak.
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