
Környezetbarát útépítési 
technológiák
Puchard Zoltán



Világunk változik
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ÖKOLÓGIAI KIHÍVÁSOK
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Szélsőséges időjárási körülmények
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Éghajlatváltozás
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Fenntartható fejlődés?

7



Mit tegyünk?

Környezettudatos tervezés
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Az út környezetre gyakorolt hatása
Építéskor

• Levegő szennyezés,

• CO2 kibocsátás,

• Víz szennyezés,

• Zajhatás,

• Élőhelyek kapcsolatának 
akadályozása

• Nyersanyagok felhasználása 
(bányák).

Gyártásból, szállításból, és építésből 
eredő terhelések

Használatkor

• Levegő szennyezés,

• CO2 kibocsátás,

• Víz szennyezés,

• Zajhatás,

• Élőhelyek kapcsolatának 
akadályozása

A gépkocsik használatából, balesetek 
és havária események 
következményeiből eredő terhelések.

9



Az úthasználói igények?
- Teljesítményi szabályozás

Út-

használó

Felületi jellemzők

Szerkezeti tervezés

Keverék tervezés

Alkotó anyagok vizsgálata

Szemléletváltozás: > Új megközelítés New Approach Neue Ansatz

Igények: Biztonság, kényelem, 

utazási idő, elérhetőség

Funkcionális követelmények: 

Egyenletesség, zaj, sávok

Építési követelmények: 

teherbírás, tartósság, stb.

Anyagtulajdonságok: fáradás, 

modulus, nyomvályú, repedés,

Nyersanyag követelmények:              

kőanyag, bitumen fiz-kém. tul.



Új követelmények

(az életminőség, a környezet és balesetvédelem)

 felületi egyenetlenség (pl. IRI)

 útburkolat érdessége (pl. Scrim, ASFT)

 környezeti veszélyek 
(levegő-, víz-, és talajszennyezés)

 gördülési zaj csökkentése (pl. BBTM)

 egészségvédelem (LT aszfalt)

 vízfüggöny elvezetés (pórusaszfalt)

 útfelület fényvisszaverő-képessége 
(beton vagy „fehér” aszfalt)

 bontott anyagok újrafelhasználása (recycling)

 energia minimalizálása („ökoszoftver”)

 klímaváltozás (szénlábnyom: carbon footprint) csökkentés

 társadalmi hatások

 életciklus analízis



Új prioritások

Elméleti és gyakorlati

- Fenntartható fejlődés

- Környezeti terhelés

- Teljesítmény-elvűség

„Tudás transzfer”:

Interaktív

Praktikus – használható 

Best practice

Ergonómia (zaj, érdesség)

Emisszió CO2

Energia

Újrahasznosítás

Energy consumption [MJ/m2]
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Szénlábnyom (carbon footprint)
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• Másik név: ökológiai lábnyom

• Termék, vagy szolgáltatás élettartama 
során keletkező üvegházhatású gázok CO2

egyenértékben kifejezett mennyisége: t 
CO2e a mérték-egysége

• A tudományos kutatások szerint az 
üvegházhatású gázok felelősek a globális 
felmelegedésért.

• A körforgásban részt vevő szén 10%-a 
emberi eredetű (fotoszintézis nem  képes 
ellensúlyozni)



LIFE Sustain Euroroad
Projekt
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• USIRF : Franciaország

• ASEFMA : Spanyolország

• COLAS: Magyarország

• EUROVIA: Németország

• ERF : European Road 
Federation

Résztvevők
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Az eszköz: SEVE „Eco-szoftver”
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Média megjelenés
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http://nyeromagyarok.eu/colas-hungaria-zrt.html

http://sustainableroads.eu/interview-by-the-hungarian-development-center/



SEVE 3.0 teszt verzió  magyar nyelven elérhető
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Öko innováció szükségessége

(forrás:Szabó Szabolcs Pál, MOL)
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Öko innováció szükségessége

(forrás:Szabó Szabolcs Pál, MOL)



WMA aszfaltok felhasználásának lehetőségei.

jelentős emisszió láthatóan nincs emisszió
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Mérsékelten meleg aszfalt (WMA)

Technológiai lehetőségek:

• Ásványi adalékok,

• Kémiai adalékok,

• Viaszok (Magyarországon is használt),

• LEA technológia (Magyarországon is használt),

• Bitumen habosítás (Magyarországon is használt).
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Habosított bitumenes aszfaltgyártással elérhető 
lefedettség
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Alternatív technológia 
zajcsökkentésre

A megrendelői igények hátterében álló úthasználói, környezetvédelmi és lakossági 

igények együttesen - és egyre fokozottabb mértékben - követelik meg mind a 

forgalom-biztonságot, mind pedig az útburkolatok zajcsökkentését, ami arra készteti 

a kivitelező vállalkozókat, hogy a két követelményt aszfalt-technológiai 

megoldásokkal egyszerre teljesítsék. 

Teljesítményelvű feladat kiírás:

Alternatív technológiaként 1 jó akusztikai teljesítményű kopóréteg 

Referencia zajszint = Zaj emisszió

MSZ EN ISO 11819-1:2003 

(SPBI index, 1st vehicle category,

110 km/hour reference speed).

L Aeq, TR 1. = 76 dB

Nem szükséges zajvédő fal >>> költség-megtakarítás

Követelmény:
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RUGOSOFT

zajcsökkentő kopóréteg
 5-8mm maximális

szemnagyságú

új utak építésénél,

pálya-szerkezet felújításánál

MSZ EN 13108-2 és

e-ÚT 05.02.12 (ÚT 2-3.301-2)

Építés éve Beépítés helye Beépített mennyiség
Felújítás 

típusa
Kötőréteg típusa

2007. év 

Budapest XX. ker. 

Baross utca

~ 0,24 km 

0/5 és 0/8 változat

Burkolat-

felújítás

Meglévő réteg + 

kiegyenlítés

M5 autópálya

1/B – 1/C szakasz

0,7 km Burkolat-

erősítés
COLBASE

2008. év 8,8 km

2010. év M3 autópálya 0,6 km
Burkolat-

felújítás
Remix technológia
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RUGOSOFT zajmérés

M5 autópálya

Követelmény

Zaj 110 km/óra sebességnél 

személygépkocsira

MSZ EN ISO 11819-1 szerint 

 76 dB

Mérési eredmény 2007. november

Mérési eredmény  2008. május



Nanosoft
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Gumibitumen
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Pályaszerkezet tervezés, mint környezeti előny
Alternatív ajánlat elemzése

Modell

talaj

anyagok

klíma



t

eq

forgalom

x  NE

t,cal

h

t,cal

h

log t,adm

log N

log t,adm

log N
Szükséges réteg 

vastagság

ESA

"A" PÁLYA-

SZERKEZET

„B" PÁLYA-

SZERKEZET

Építési költség (millió Ft)

Az első felújítás időpontja (év)

Felújítási költség (millió Ft)

A felújítás gyakorisága (év)

500

25

140

12

400

12

120

10

(+/-45)

(20-30)

(+/-30)

(10-15)

(+/-150)

(10-15)

(+/-60)

(8-12)

Nettó jelenérték (NPV)
528,72

505,03
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Példa alternatív javaslatra

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

2x5 cm mZMA-12 réteg

6 cm mK-20/F rétegAszfalterősítő rács

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

2x5 cm mZMA-12 réteg

6 cm mK-20/F rétegAszfalterősítő rács

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

4 cm RUFLEX H réteg

10 cm COLBASE H réteg

Aszfalterősítő rács

7 cm KAB réteg

5 cm AB réteg

7 cm Szórt alap

altalaj

10 cm Itatott Makadám 

5 cm AB réteg

4 cm RUFLEX H réteg

10 cm COLBASE H réteg

Aszfalterősítő rács

EREDETI szerkezet 

(16 cm erősítés)

ALTERNATÍV szerkezet 

(14 cm erősítés)
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A fenntartás, helyreállítás technológiái
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Élettartam – felújítás 

Jó technológia alkalmazása jó időben

burkolatcsere
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Forrás: Guilloume Bastien



Az optimális beavatkozási igény meghatározása

5-10 év

Jó technológia alkalmazása jó időben
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Forrás: IBEF
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Keréknyommélység Egyenetlenségi index

Felület állapot Teherbírás

Főutak                              Mellékutak Főutak                          Mellékutak

Főutak                                 Mellékutak Főutak                              Mellékutak

Jelmagyarázat:

(forrás:OKIE 2015)

Magyar úthálózat állapotjellemzői - 2015



A kátyúzás technológiái
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Kátyúzás újrahasznosított aszfaltból meleg aszfaltkeverékekkel
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Helyszíni újrahasznosításos kátyúzás – infra melegítővel
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Felület felmelegítése

Meglévő anyag fellazítása, átkeverése



Helyszíni újrahasznosításos kátyúzás – infra melegítővel
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Rejuvenálás

Anyagpótlás, friss, hideg anyaggal



Helyszíni újrahasznosításos kátyúzás – infra melegítővel
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Hengerlés

Kész felület beszórása 
rejuvenálószerrel és érdesítő zúzalékkal



Helyszíni újrahasznosításos kátyúzás - Bagelával
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Helyszíni újrahasznosításos kátyúzás – Speciális kompakt géppel
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Visszanyert anyag betöltése 

a melegítő egységbe

Visszanyert anyag betöltése 

a melegítő egységbe
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Kátyú és környéke 

megtisztítása

Infravörös melegítő panelek begyújtása 

(fél vagy egészpanel szélességben)
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Melegítő panel 

leeresztése

A katyú és közvetlen 

környezete melegítése

Melegítő egység

üzemi hőmérséklet 

150 – 160 °C
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Kátyúzó anyag kivéte-

le a melegítő egységből
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Kátyúzó anyag 

elterítése
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A kész felület tömörítése 

vibrációs hengerrel.



Alternatív kátyú megoldások
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Felületi bevonatok
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Felületi bevonat
a kopóréteg felületére épített vékony burkolati réteg
zúzottkőből és bitumen alapú (általában bitumenemulzió 
polimer adalékolt is lehet – lehet még  higított bitumen 
vagy fluxált bitumen) kötőanyagból

Technológiája szerint:
permetezéses 
hidegen kevert, önterülő

FELÜLETI BEVONAT
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javítja
• a felület vízzáróságát
• növeli a felület érdességét
• elsegíti a további burkolatromlás megelőzését
• megszünteti a kezdeti romlásokat
• (megszünteti) csökkenti a nyomvályússágot

nem javítja
• a teherbírást
• a deformációs hajlamot (az egyenetlenséget)
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Technológiai folyamat

SZÓRT FELÜLETI BEVONAT

utókezelés hengerlés           zúzalékszórás          emulzió permetezés      felület 
tisztítás 
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Az elaszfaltosodás folyamata

Nyári technológia!!!

SZÓRT FELÜLETI BEVONAT
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Bevonatok típusai

a rétegek száma szerint
• egyrétegű - egyszeri kötőanyag, egyszeri zúzalék - EFB
• egyrétegű, kettős zúzalékolású – egyszeri   kötőanyag, 

kétszeri zúzalék  - EkzFB
• kétrétegű – kétszeri kötőanyag, kétszeri zúzalék - KFB
• kétrétegű inverz – kétszeri kötőanyag, kétszeri zúzalék 

az alsó rétegben kisebb szemcsemérettel – KiFB
• szendvics – zúzalékszórás, egyrétegű bevonat - SzFB

SZÓRT FELÜLETI BEVONAT
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Bevonatok típusai

egyrétegű bevonat, EFB egyrétegű kettős zúzalékolású, EkzFB

kétrétegű bevonat, KFB kétrétegű inverz bevonat, KiFB

SZÓRT FELÜLETI BEVONAT

szendvics bevonat, SzFB
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COLFIBRE – ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ FELÜLETI BEVONAT

• COLAS szabadalom
• Megerősített felületi bevonat,
• Fáradási repedésekkel szembeni ellenállás,
• Csúszásellenállás,
• Hosszabb élettartam.

Modifikált emulzió (latex vagy modifikált bitumen az emulzióban),
Üveg szálak hossza 60 mm



COLFIBRE – ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ FELÜLETI BEVONAT

Repedésáthidaló membrán
Colas szabadalom
Repedezett felületre használjuk.
Nem csak lezár, erősít is. 

ECR 69 emulzió: 1,7 kg/m2

Üvegszál gyenletes eloszlás
hossz- és keresztirányban: 60 g/m2

4/6 zúzalék: 4-5 l/m2

Zúzalék
Emulzió

Üvegszál
Emulzió

Repedezett felület
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COLFIBRE – ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ FELÜLETI BEVONAT



COLFIBRE – ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ FELÜLETI BEVONAT
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Hideg keveréses és terítéses technológiával készült 
felületi bevonatok
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Felület megóvási technológia, profilhelyes, nagyforgalmú utaknál használható, 
ahol a keveréket egy célgép állítja elő.

A nemzetközi gyakorlat megkülönböztet:
Mikro Seal: 0/3 - 0/5 szemnagyságú ásványi keverék (csúszás ellenállási igénytől 
függ a szemnagyság kiválasztása) 
Makro Seal: 0/5 - 0/11 szemnagyságú ásványi keverék

Kötőanyaga: ma már kizárólagosan modifikált kationaktív bitumenemulzió

Technológiára vonatkozó előírások
Európai EN szabvány – nemzeti alkalmazási dokumentum : e-UT 06.03.62  
Megnevezése: HAV-hideg aszfalt vékony réteg (1 és 2 rétegű az iszapbevonat )

e-UT 06.03.62 (ÚT 2-3.315:2007) Útburkolatok felületi bevonata. Hideg 
keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok
EN 12 273:2008 Hidegaszfalt vékony rétegek. Követelmények - alapján e-UT
06.03.62:2012 Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi 
bevonatok 
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Az eljárás hazai megnevezése korábban (KFB jelű) „kevert felületi bevonat” volt, az EN

így az MSZ EN és az annak alapján készített Nemzeti Alkalmazási Dokumentum (ÚT 2-

3.315) is „hidegaszfalt vékonyrétegnek” nevezi, HAV jelű típusokkal.

Az eljárással a meglévő burkolat felületét kötőanyagból és ásványi adalékanyagból

készített, előre összekevert keverékkel vonjuk be.

A keveréket egy speciális géplánc állítja elő, és dolgozza be, így a keverék önterelő

jellege miatt tömörítést nem igényel.

Készítésük után 30 perccel a szakasz forgalom alá helyezhető.

a technológia
• modifikált kationaktív emulzió
• osztályozott, zúzott homok
• zúzalékok
• (kőliszt)
• törésidő szabályozó adalék



HIDEGASZFALT VÉKONYRÉTEG
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SZÍNES BEVONATOK

COLMAT iszapbevonat
Kötőanyag: Bituclair
emulzió
Színezőanyag: porfesték
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Színes aszfaltok - Végécol

* „növényi ragasztó”

* energiatakarékos= 

környezetbarát

* természetes vagy színezett 

változat

* költségesebb

* Beépítések: 
2006 Eger

2007 Bölcske

2008 Budapest Expo

2009 Budapest Alkotmány u.
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Színes aszfaltok - Bituclair

* „világos bitumen”

* szintetikus bitumen, 

normál bitumenhez 

hasonló tulajdonságok

* különféle színezett 

változatok (piros, zöld) 

* költségtakarékosabb

* beépítések: 
2007 Dunakeszi, Bölcske

2008 Bp Hungexpo, 

Alkotmány u.
2009 Debrecen, Bp…



Hatékonyabb beépítési módszerek (Kompaktaszfalt)
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A speciális finiser és az anyagellátás elvi ábrája Dynapac technológia 
esetében



Kompaktaszfalt beépítési módok
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Vögele-technológia (InLine Pave)



Hatékonyabb beépítési módszerek (Kompaktaszfalt)
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Kopóréteg

Kötőréteg



Szünet után folytatjuk
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