
AZ Hl-ES AUTÓPÁLYA TALAUMECHANXKAI VIZSGÁLATA 
TATABÁNYA-GYŐRI SZAKASZ

XKármán Péterné

Az I sz. budapest-tatabánya-győr-hegyeshalmi főút az ország 
egyik legjelentősebb közútjai Észak-Dunántúl ipari, mezőgazda- 
sági területeinek,városainak és településeinek egymásközötti 
és a fővárossal való kapcsolatát biztosítja. Ezen kivül a 
transzkontinentális közúti szállítások és a hazánkba érkező 
turistáknak is fontos közlekedési útvonala, mivel része az 
Európai Gazdasági Bizottság által kijelölt É5 jelű nemzetközi 
útnak. A legútóbbi forgalmi felmérések azt mutatják, hogy a 
Magyarországba belépő illetve kilépő összes jármű mintegy 50 
%-a igénybe veszi ezt az útvonalat és a forgalomnak 25 %-a a 
transzkontinentális szállításokat bonyolító tehergépkocsikból 
áll. Oelenleg ez az út korszerűség és műszaki jellemzők alap
ján négy szakaszra bontható. Budapest-Törökbálint között autó
pálya, ami megfelel a modern forgalmi igényeknek. Törökbálint 
Tatabánya között kétnyomú autóút. Tatabánya kivételével el
kerüli a településeket, és nagyjából megfelel a követelmények
nek. Még ez évben átadásra kerül Bicske és Tatabánya között az 
Ml autópálya új 20 km-es szakasza, igy tovább bővül a korszerű 
forgalmi igényeknek megfelelő útszakasz.
Tatabánya-Győr között gyorsforgalmi út, amely biztonságos és 
kulturált közlekedést biztosit. Győr-országhatár közötti szaka 
sza vegyesforgalmú főút. Megfelel a forgalmi igényeknek, bár 
telitődését elősegitheti az ez évben átadott hegyeshalmi határ 
átkelőhely, amely korszerűségével és bevezető szakaszával nyil 
vánvalóan vonzani fogja a forgalmat.
1968-as években az Útügyi Kutató Intézet felmérte az 1. sz. fő 
út forgalmát. Felmérése alapján Tatabánya-Győr között akkor 
még vegyes forgalmú főúton 10 szintbeni vasúti keresztezés, 
nagy helyi forgalommal terhelt hosszú városi és községi étkeié 
si szakaszok akadályozták a forgalmat. A forgalmi előbecslések
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1975-re jelezték azt a telítődést, amely már sem az átmenő, 
sem a helyi forgalom számára nem engedhető meg. Emiatt döntött 
úgy a KPM Közúti Főosztálya, hogy az Ml autópálya épitését 
Tatabánya-Győr között kell kezdeni.
Az új nyomvonalat úgy jelölték ki, hogy Tatát és Komáromot D- 
ről, Győrőt É-ról kerülve épüljön ki a pálya. A tervezés 
1968-ban az épités 1971-ben indult. Tatabánya Komárom között 
/62-87 km/ 1975-ben Komárom Győr között /87-118 km/ 1977. 
novemberében adták át a forgalomnak az új autóútat. Az üzembe 
helyezett 57 km hosszú gyorsforgalmi út az épités első üteme
ként 15,5 m koronaszélességgel két forgalmi sávval fél autó
pályaként épült meg, de a földmunka teljes koronaszélességben 
mintegy 80 %-ban elkészült. A tervezés és épités fő szempont
ja volt, hogy a forgalmi igény növekedése és a hazai beruházás 
bővülése esetén a fél autópályát a forgalom zavartalan fenn
tartása mellett autópályává lehessen szélesíteni. Ez a fél autó
pálya szakasz a KPM Közúti Főosztály irányításával a KPM Buda
pesti Közúti Igazgatósága Autópálya Főmérnökség beruházásában 
épült. A beruházás lebonyolítója UTIBER, generáltervezője az 
UVATERV, generál kivitelezője az Aszfaltútépitő Vállalat volt. 
Az építésben 50 szervezet képviselői vettek részt.
A megvalósult létesítmény fő jellemzői:
Tatabánya-Győr közötti hossza: 57 km
Forgalmi csomópontok száma: 5
Átépített egyéb utak hossza: 
Felépült hidak:

21 km

monolit 14
előregyártott szerkezettel 20
Pihenőhelyek száma: 6
Autópálya-mérnökség 1
Csatornázott szakasz hossza: 19 km
Földmunkamennyiség 4,2 millió si
Az épitett útburkolat területe: 995 eze r m2
Az épités alatt Komárom térségében központi aszfaltkeverő telep 
épült. Az aszfalt gyártás mellett, másik nagy termelési kapaci
tást az útalap előállítása igényelte. Mócsa és Bana határában 
helyi homokos kavicsbányába telepitett keverőgépek dolgoztak.
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Hidépitéshez Tatán és Komáromban hidépitő telepet, a Concó- 
völgyben és Győr térségében hídépítési telephelyek létesültek.
A fenti feladat megoldásában sokféle szakág tervezői vettek 
részt. Az UVATERV Geotechnikai Szakegysége látta el az összes 
létesítmény talajmechanikai tervezését, munkájába bevonta az 
Útügyi Kutató Intézetet, amely magasszintü szakmai munkájával 
és jól felszerelt laboratóriumával támogatta az UVATERV terve
zői munkáját és segítette építéskor a megvalósítását. A terve
zés több fázisban történt 1968-ban tanulmányterv, 1969-70-ben 
bejárási terv 1970-73-ig az építéssel egyidejűleg fokozatos 
tervszállitással az építési terv készült el.
Tatabányát követően az Átalér-völgyének elhagyása után az 
ÉNy-i DK irányú dombokat átszelve és a köztes völgyeket fel
töltve épült a pálya, amely Mócsa közelében elérte a győri 
teraszterületet. A Mócsa-Győr közötti szakaszon kis domborula- 
tu egyhangú területen halad az út. A terepviszonyokat és a geo
lógiai viszonyokat tekintve az építésre kijelölt terület két 
szakaszra bontható. Tatabánya-Mócsa közötti vidéken a dombo
kat pleisztocén lösz takaró fedi. A lösz 4-8 m vastagságban 
túlnyomórészt kis képlékenységü meszes talaj. Talajmechanikai 
elnevezés szerint homoklisztnek minősül.' A lösz fedőréteget 
pannon agyag követi, talajmechanikai minősítés szerint köze
pes és magas plaszticitásu agyag, amely magas természetes fek- 
vésbeni víztartalommal bir. Az agyagba gyakran települtek 
rétegvizet hozó homokrétegek is. A győri teraszterületet futó
homok és löszös homok fedi. A holocén is futóhomokként jelent
kezik a Győr-Bana teraszvidéken. Mindkét szakaszon a mélypon
toknak, völgyeknek öntés anyaga változatos a felső szint 
mindenütt finom szericsójü iszapból és agyagból áll. Helyenként 
enyhén szerves puha talaj is jelentkezett. AZ Általór-völgyé- 
ben a fedőréteget kavics, majd Mócsáig agyag, Mócsa után egy
mást váltva homok és kavics követi feltárásaink szerint.
A vázolt talajviszonyok földmunkavégzés lehetőségeit meghatá
rozták. Az első szakaszon főleg kotrok dolgoztak.
A bevágásokból kitermelt közepes és magas plaszticitásu nedves 
agyagokat a magas töltések alsó részébe ópitettók be. A töl-
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tések felső része mindenhol jó töltésképző anyagból épült. 
Mócsa-Győr közötti szakaszon a legnagyobb gondot az okozta, 
hogy mintegy 660 ezer o3 főidet kellett anyagnyerőhelyröl biz
tosítani.: A sik vidék és a magas mezőgazdasági kultúra miatt 
ez értékes többletkisajátitásokat követelt. Itt a földmunkában 
a főszerepet a nagy teljesitményü földnyeső gépek vették át.
A földmű építését két megoldatlan probléma kisérte, egyrészt 
az építés közbeni eróziós károsodások, másrészt a töltésrézsű 
kialakításának gondja. A munkaközi viztelenitést biztositó felület
képzés mellett is minden eső után jelentős károk mutatkoztak.
A hatalmas szabad földfelületeken elég volt egyetlen keréknyom 
ahhoz, hogy összegyűljön a csapadékvíz és koncentrált lefolyá
sával eróziót inditson meg. Bevágásokban e károk utólagos hely
reállítása mindig kétes értékű, mivel betöltésük és tömörítésük 
csak gondos kézimunkával végezhető el. Töltéseknél a kivitelező 
kénytelen volt a földmű koronáját 0,5-1,0 m-rel szélesebbre 
épiteni, túltölteni és tömörítés után a túltöltéseket ienyesni. 
Komárom térségében 8 m mélybevágást egyenletlen szemnagyságu 
száraz, finom homokban nyitottunk ki. Itt találkoztunk először 
szélerózióval, amely a pályaszakaszon a látótávolságot szeles 
időben méterekre lecsökkentette. Rézsűk erózió elleni védelmét 
mindenütt gépi füvesítéssel oldották meg. Ezzel a módszerrel 
bármilyen talajon lehet füvesítést végezni. A padkákon és töl
tés vállakon csak többször megismételt füvesítés hozott ki
elégítő eredményt, mert ezeket a felületeket támadja meg leg
jobban a csapadékvíz és a burkolat téli sózása is kipusztitja 
a sarjadó füvet.
Mind a szél, mind a csapadékvíz eróziója ellen a teljes védel
met a füvesítéssel kombinált növényvédelem jelentette, és az 
ehhez szükséges idő minimum 3 év.
A terep és talajviszonyok szerint két szakaszra osztható épí
tési terület a viztelenitési munkák jellege, volumene szerint 
is elhatárolható két szakaszra. Tatabánya és Tata körzetében 
jelentős felszín alatti víztelenítő rendszert kellett megépí
teni, mig a további területen szinte kizárólag csak felszini 
létesítményekre volt szükség. Több mint 4 km hosszú olyan pálya 
épült, ahol a bevágásokban a magas talajvíz miatt a megfelelő
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viztelenitést csak mélyszivárgókkal lehetett elérni. Ezeken a 
helyeken a lösz alatt fekvő pannon agyagfelszin hullámos tele
pülése miatt a talajvizeket mindenütt megütöttük, ha a furat 
a talajvizet összegyűjtő és vizvezető vápákat elérte. A nyu
galmi és mértékadó talajvizszinteket részben észlelési, fel
tárás és természetes viztartalmi adatokból, részben a VITUKI 
kezelésében lévő Mócsa és Nagyigmándi talajvizszintészlelő 
kútak 1956 óta feljegyzett észlelési adataiból határoztuk meg. 
Rétegvizek előfordulásának lehetőségét vizsgálva talajvizszint 
megfigyelő kútakra tettünk javaslatot. Az autópálya sávjában 
telepitett 10 db talajvizszintészlelő kút adataiból biráltuk 
el, hogy hol várható a pályaszint felett, vagy a pályaszint 
közelében jelentkező talajviz. Továbbá ennek alapján adtuk 
meg az évi ingadozást, amely 1,5-2,5 m volt. A kútak próba- 
szivattyuzási adatából a várható vízhozamot 80 1/percben adtuk 
meg. A talajviz főáramlási iránya ÉNy, DK-i volt ezért a pályá 
ra a vizek nem merőlegesen érkeztek, de a DNy-ÉK irányú áram
lás is jelentős volt, mivel Tata körzetében a dombokat közre
fogó két tó leszivó hatása is erősen érvényesült. A bevágások 
felszíni viztelenitésére csapadékvíz csatornák épültek, a bal
oldali folyóka alatt, a jobboldalon teljes koronaszélességre 
épült földműveket nyílt árkos viztelenités védi. A 3 m-nél 
magasabb töltéseken a töltés védelmére a leállósáv burkolatá
hoz csatlakozva 6 cm magas vízterelő szegély épült és az össze 
gyűlő vizeket 50 m-ként rézsüsurrantók vezetik a talpárokba.
A szegélyek, surrantók.energiatörők és mederburkolatok előre
gyártott betonelemekből készültek. A teljes létesítmény viz
telenitésére, beleszámítva az összes talpárkokat is összesen 
160 km hossz adódik. Az autópálya 5 állandó vízfolyást 
keresztez, az Által-ért a naszály-grébicsi csatornát, a kocs- 
mocsai csatornát a Concó-patakot és a Bakony-eret. A két csa
torna kivételével a keresztező műtárgyak cölöpalapozással ké
szültek, a csatornákat zárt keretek,az egyéb időszakos víz
folyásokat /Armco/ hullámlemez átereszek hidalják át. A külön
szintű keresztezést biztositó autópálya alul- és felüljárók, 
előregyártott felszerkezettel EHGE-70 tipusú gerendákból ké-
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szültek. Első Ízben sikerült megvalósítani ilyen nagymértékben 
az előregyártott elemek alkalmazását. Két hid kísérleti jel
leggel előregyártott alépítménnyel V alakú támaszokkal is ké
szült. valamennyi hid síkalapozásával. Tatabányai csomópont
ban a 8101-es út és a MÁV áthidalásánál használtak először 
Hünnebeck-rendszerü állványokat. Ez a talajmechanikus tervező 
felé azt a követelményt támasztotta, hogy meg kellett adnia a 
túlemelés mértékét, melynek nagyságrendje a MÁV űrszelvény 
biztosítása végett volt fontost Itt az alaptestek laza finom 
homokon állnak, a síkalapozás mélysége a terep alatt 1,5 csak 
a MÁV vágányoknál 2,0 m mély a környező térszint alatt. A híd
főket az állványok beszerelése előtt előterheltük, a többi 
támasz helyén gépi számítással készült süllyedésszámitást vé
geztünk. Megadtuk támaszonként a várható süllyedésértékeket, 
ennek alapján a szükséges túlemelés mértéke 7 cm-re adódott.
A mérések alapján a számított és a tényleges süllyedések kö
zött 1 cm-nél nagyobb eltérést nem tapasztaltunk.

' Alapvető elv volt, hogy a vonal mentén található helyi építő
anyagokat minél nagyobb mértékben használjuk fel. Ennek elő
segítésére a tervezés első fázisától kezdve alapos feltárás 
folyt. Hazánkban először alkalmaztak útalapnak, és az út teher- 
biróképességét biztositó védőrétegnek a talajstabilizációt, 
és ugyancsak először épült érdesített homokaszfalt kopóréteg 
is. Az útalapként készült gépben kevert és betontechnológiával 
kivitelezett cementes stabilizációs réteg anyagát a banai és 
mócsai homokos kavics bányákban telepitett telepeken gyártot
ták.
A győr-banai teraszvidéken a legalsó alsó pleisztocén tönk- 
felszinü kavics volt a gépben kevert stabilizáció anyaga, 
amely jól osztályozott homokot alig tartalmazott, ahol föl- 
dusult a homoktartalom elérte a 40 %-ot. Különösen a mócsai 
bánya anyaga volt kedvező, hosszú ideig biztosította a terve
zés során megadott műszaki paramétereket. Az elvégzett kisér- 
letsorozat szerint cementigényük 7 sulyszázalék 500 cement, 
vagy 10 sulyszázalék 350-es jelű cement volt. A cementigény 
meghatározását az Útügyi Kutató Intézet adta meg. Az elvégzett 
kisérletsorozatok alapján mindig azt a cementadagolást java-
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solta, amelyeknél a nedves térben tárolt mintahengerek egy
irányú nyomószilárdsága meghaladta a 2000 kN/m2 értéket, ugyan
akkor a vizalatt tárolt minták nyomószilárdsága elérte az 
1500 kN/W-t és 12x8 óráig - 20 C°-on fagyasztott mintákét leg
alább 1000 kN/ш2 volt. Kivitelezéskor a javasolt cementadagolás 
után a megkivánt törőszilárdsági érték 7000 kN/m2 volt. Az út 
teherbiróképességét biztositó védőréteg tükörben fekvő helyi 
talajból cementtel keverve készült. Alkalmasságukat talaj
stabilizációra és az alkalmas talajfajták cementigényét ugyan
csak Útügyi Kutató Intézet végezte el. A főbb talajfajták 
cementigényei a következők voltak: homokliszt a cementigény 
6-7 % körül mozgot, ha a homoktartalom 50 % volt és 10 %-ra 
ugrott fel, ha a homoktartalom 20 % alá csökkent. Az iszap és 
finom homok 8-10 %-os cementadagolásnál adta az előbb leirt 
nyomószilárdsági értékeket. Az agyagok ha a plasztikus indexük 
20 %-nál nagyobb volt, cementstabilizációra alkalmatlannak 
bizonyultak, ha a plasztikus indexét 20 Só-nál kisebb volt még 
10-12 %-os cementadagolással stabilizálhatók voltak. Az út
alapokat tehát gépben keverték és a keveréket Vögele-finiselek- 
kel dolgozták be. A tükörben kevert cementes stabilizációt 
Howard-rendszerü magyar gyártmányú gépekkel készítették, mind
két stabilizációs rétegvastagság 16 cm volt, az alsó és a felső
réteget bitumenemulziós permetezéssel kezelték. Az érdesített 
homokaszfalt helyi anyaga banai bányahomok volt. Az érdesített 
homokaszfalt alatti 2x5 cm-es bitumenes útalapba dunai homokos 
kavicsot használtak fel.
A megépült szakasz jelentősége, hogy a gyorsforgalmi út az 
üzembehelyezett szakaszon 7 km-rel röviditi a Tatabánya Győr 
közötti szakaszt. Elkerüli a településeket és a vasúti keresz
tezéseket, ezáltal mint egy fél óra időelőnyt nyújt a közleke
dőknek. A nagyobb utazási sebesség mellett megnőtt a közlekedés 
biztonsága is egyrészt a nyújtott esztétikus vonalvezetés, más
részt a kitűnő tulajdonsággal rendelkező kopóréteg hatásaként.
Az útmentén épült pihenőhelyek és üzemanyagtöltő állomások biz
tosítják a közlekedés kulturáltságát. A Tatabánya-Győr közötti 
szakasz jelentős állomás, a hazai autópálya építésben, mivel a 
tervezés során kidolgozott új módszerek kivitelezéskor megvaló-
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sulhattak a korszerű építési módszerek ezzel bevonultak és 
létjogosultságot nyertek az azóta épülő Ml, М3 és M5 jelű 
autópályáknál is.
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THE SOIL MECHANICAL EXPLORATION 0? THE M-l HIGHWAY 

Mrs. P . Kálmán

The planning of the Tatabánya-Győr section of the highway M-l 
began in 1966 while the construction itself in 1977. The 
Tatabánya - Komárom section /62-87 km/ and the Komárom-Győr 
section /87-118 km/ were handed over to traffic in the November 
of 1975 and 1977 respectively as semi-highway. The construction 
site can be divideg into two sections from the point of view of

a. / field - and
b. / groundwater-conditions.

The hilly district lying between Tatabánya and Mocsa constitutes 
a medium to tightly bound soil. However fine sand cover the near
ly plain field between Mocsa and Győr. In the environment 
Tatabánya-Tata an important subsurface drainage system had to be 
built. It was a basic principle to recover the raw-material 
used for construction near to the site as possible so as a 
consequence of this idea we were the first to use cement stabi
lization and bitumenous gravel in a highway structure in Hungary.
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ИЕЕШВРНО-ГЕОЛОГКЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОСТРАДЫ м -1
Петернэ Ki.PI/iAH

К проектированию участка автострады М-I между городами Тата- 
баня и Пьер приступили в IS66 году, а к строительству - в 
IS7I году. Участок между городами Татабаня и Комаром 
/62-87 км/ был сдан в строи в 1975 ходу, а между городами 
Комаром и Льер /87-118 км/ - в ноябре 1977 года. Территория 
строительства с точки зрения местности и грунтовых условий 
разделима на две части. В холмистой местности между г.Тата
баня и Моча встречаются средне или сильно связные грунты.
От Моча до г.Льер местность почти полностью плоская, покры
та мелкозернистым песком. В районе Татабаня-Тата необходи
мо было построить довольно значительную подземную обезвожи
вающую систему. Основной принцип заключался в разведке 
местных стройматериалов, встречающихся едоль трассы, в ре
зультате чего у нас в стране, в конструкции автострады, 
впервые были применены стабилизация при помощи цемента и 
битумный градий.
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