Betonkörforgalom
Magyarországon az első

Elkészült Magyarország első betonkörforgalma
Magyarországon Vecsésen adták át a forgalomnak az első betonpályás körforgalmat 2011 novemberében. A Dózsa György utca - Budai Nagy Antal utca - Gyáli út
- Széchenyi utca kereszteződésében naponta áthaladó közel 6500 jármű tette indokolttá a biztonságos, ellenálló, hosszú élettartamú betonburkolat alkalmazását.
A körforgalom kiépítése biztonságtechnikai szempontból is szükségszerű volt,
hiszen egy közlekedési helyzet optimális megoldását biztosítja évtizedekre, a
jövőben a hazai közlekedés fejlesztései számára is követendő mintát jelent.

Betonkörforgalmak előnyei
Masszív, mert a körforgalmakra jellemző speciális terhelések kis mértékben deformálják, ellenáll a
hőmérsékleti hatásoknak, nem nyomvályúsodik.
Versenyképes, mert az igen kedvező tulajdonságok mellett a korszerű betontechnológia segítségével
gyorsan, szakszerűen és egyszerűen kivitelezhető, fenntartása kedvező.
Összélettartama akár 40-50 év.
Közlekedőknek előnyös, hiszen a világos felület nem csak éjszaka, hanem nedves útburkolat esetén is
jobb látási viszonyokat eredményez (autópályák, elkerülő utak, buszöblök, csomópontok esetében is).

Betonutakról röviden
A különleges forgalmi terhelésnek és igénybevételnek kitett
útkereszteződések, illetve körforgalmak építésére a betonburkolat alkalmazása egyre inkább előtérbe kerül. Számos külföldi tapasztalat
(osztrák, svájci, német, belga, holland stb.) is bizonyítja, hogy a betonból készített burkolat versenyképes és tartós megoldás. Kedvezőbb
pályaszerkezet, jobb felületi érdesség, közlekedésbiztonsági okokból
előnyös világosabb burkolat és nem utolsó sorban az alaktartósság miatt a beton kedvező alternatíva. Jól méretezett, szakszerűen kivitelezett
és korszerű alapelvek szerint épített betonutaktól minimum 40 éves
élettartam várható el.
Alkalmazása sokrétű, ugyanis nemcsak autópályák, gyorsforgalmi utak, körforgalmak, útkereszteződések
pályaburkolatánál, erősen igénybevett, különleges terhelésű útpályaszerkezeteknél használható nagy biztonsággal. Kis terhelésű bekötő- és gazdasági utak építésénél is jól bevált burkolattípus.
A betonutak nemzetgazdasági előnye nemcsak a nagyobb közlekedési biztonságban (nagyobb teherbírás,
alaktartósság), hanem a kevesebb és ritkább felújítási munkák vonzataként a rövidebb ideig tartó forgalomakadályozásban is megnyilvánul – szakszerű tervezés és kivitelezés mellett.

Nemzetközi betonkörforgalmak példáinak bemutatása
Egyre jelentősebb szerepet kap Európában a betonburkolat alkalmazása. Példaként említhetjük Svájcot,
ahol 2003 szeptemberében újítottak fel először egy viszonylag új, de tönkrement aszfaltburkolatos körforgalmat betonpályával. Kedvező tapasztalatok hatására évente átlagosan 20-25 körforgalmi csomópontot
építenek, illetve újítanak fel betonburkolattal. Ausztriában a betonkörforgalmak elterjedése részben köz
lekedésbiztonsági okokra vezethető vissza, míg Németországban 2006 óta a betonburkolatos körforgalmak tervezése és építése az általános és elterjedt.

Körforgalmak mechanikája
A gépjárművek által a pályaszerkezetre gyakorolt erőhatásokat –
különböző körforgalmi áthaladási nyomvonalak esetében – az alábbi
illusztráció szemlélteti.

Betonburkolatú körforgalom: Betonnal szembeni követelmények
Egyre inkább erősödik az a felismerés,
hogy a betonpályás körforgalmak nemcsak
célszerűek és költségtakarékosak, hanem
mindenekelőtt ezek jelentik a tartós megol
dást.
A beton pályaburkolatú körforgalom tulajdonságait (betonösszetétel, méretezés, vasalás,
stb.) a forgalomba helyezés időpontja, és
a rajta áthaladó járműforgalom (főleg a
nehézgépjármű forgalom) döntően befolyásolja. Azonban nem hagyhatók figyelmen
kívül a betonburkolatot érő környezeti hatások
sem. Az adott környezeti hatásoknak ellenálló beton tulajdonságai éghajlatonként változnak. Összehasonlítva az európai országok
(Ausztria, Németország, Svájc) műszaki
előírásait (lásd 1. táblázat) látható, hogy a
csomóponti burkolatok építésére hat beton típus terjedt el. Ezek szilárdsági osztálya ugyan
különbözhet, de a tartóssági követelmények
nagyrészt megegyeznek.
Az adalékanyag tekintetében a kopásállóság
növelése miatt általában a zúzott adaléka
nyag alkalmazása a jellemző. Az 1. ábra
szerint a legnagyobb szemnagyság (dmax) az
esetek 2/3 részében GK22 (dmax = 22 mm),
1/3 részében GK32, azaz dmax = 32 mm.

1. táblázat. Körforgalmi csomópontok beton kiírásai

Beton kiírások

Ország

C30/37/B7/XM2
C35/45/XF4/XM3/GK22/F45 (dmax= 22mm)
C35/45/B7/XM3

Ausztria
(ÖNORM B 4710-1
szerint)

C55/67/XF4/XM3/GK22/F45
B45/35 FT
azaz C30/37/XC4/XD2/XF4 32 mm, 0,2 , C2
C30/37-XA2-XC4-XD3-XF4-XM2

Svájc
(SN EN 206-1 szerint)
Németország

B7 - az ÖNORM B 4710-1:2007 szabvány NAD 16. táblázata szerint a betonkiírás:
XC4/XD3/XF4/XA1L/SB (SB-Sichtbeton= Látszóbeton)
FT – (Frost und Tausalzbeständig), svájci betonkiírás szerint - fagy- és olvasztósó-állóságot
jelent
A vasalás miatt a mindig sózott csomópontok betonjára, az XF4 kitéti osztály mellett, az XD
környezeti osztályt is ki kell írni feltételként
Az ÖNORM B 4710-1 szerint az XM2 kopásállósági osztály is elég lenne, de az osztrák út –
előírások miatt, a szigorúbb XM3 kopásállósági osztály szerepel feltételként.

1. ábra. A csomópont betonjához rendelt Dmax (mm) szemnagyság
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Cementfelhasználás szempontjából az európai gyakorlatban az alábbiak jellemzőek:
2. táblázat. Alkalmazott cementfajták

Cementfajta
jelölése

Cementfajta
megnevezése

Ország

CEM I 42,5 N

portlandcement

Svájc

CEM II A-S 52,5 N

kohósalak-portlandcement

Németország

CEM III/A 42,5 N

kohósalakcement

Belgium

A magyar szabályozás az ÚT 2-3.201:2006 (Beton pályaburkolatok építése, építési előírások, köve
telmények) szerint a felhasználandó cementnek ki kell elégítenie az MSZ EN 197-1 szabvány köve
telményeit, azaz a beton pályaburkolatok készítéséhez az alábbiak használhatók:
• portlandcement:			
CEM I 42,5 és 32,5;
• kohósalak-portlandcement:
CEM II/A-S 42,5 és 32,5 ill. CEM II/B-S 32,5;
• puccolán-portlandcement:
CEM II A-P 42,5 és 32,5;
• pernyeportlandcement: 		
CEM II/A-V 42,5 és 32,5, de a pernyetartalom max 10 % lehet, noha
ezt az MSZ EN 197-1 szabványban 6-20% között engedélyezi.
A felhasználható cementnek meg kell felelnie az MSZ EN 197-1 termékszabvány által előírt köve
telményeknek, illetve a Magyar Útügyi Műszaki Szabályozás által előírt többletkövetelményeknek is.
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