járda felületek

Útburkolatok
3,5 t-ig

Útburkolatok
3,5 I felett

Útburkolatok 3,5
3,5 I felett - nem
megfelel ő geológiai
viszonyok esetén

A

burkolók ő

40-

60

mm

60- 80 mm

80- 100

mm

8

k ő zúzalék 2-5, 4-8 mm frakció

30-

40

mm

30- 40 mm

30-

40

mm

30- 40 mm

C

k ő zúzalék 8-16 mm frakció

150-200

mm

150-200 mm

100- 150

mm

100- 150 mm

D

k ő zúzalék 16-32 mm frakció

150- 200 mm

150- 200

mm

150- 200

E

k ő zúzalék 32-63 mm frakció

150-200

mm

150-200 mm

50- 100

mm

50- 100 mm

F

kavics 0-8 mm frakció

G

geotextit

l-1

kavics 0-8 mm trakció

80- 100 mm

mm

5 mm
50- 100 mm

A hirkolókövek lerakásakor ki kell válogatni a láthatóan hibás darabo kel. A lerakáskor arányosan keverni kell a burkolóköveket legalább
három raklaprót a burkolt felület egyenletes síkjának elérése érdekében. A túlnyúlásoknál, aknáknál és egyéb csatlakozási pontoknál vég7en illesztési munkák során a hurkolóköveket vágókoronggal vagy
tör ő ollóval tudjuk méretre igazítani. Az alátámasztott burkolóköveken
már tehet Járni. Az alumínium téccpl folyamatosan tarrani kell bnikoít
felület el ő írt esését. A lerakott ('rum tömörített) burkolóköveknek kb.
10 mm-rel a kívánt szint fetett kell lenniük, mivel a tömörités során még
kb. 10 mm-t süllyednek.
Fugák
A beton bLrrkoló elemeket ügy helyezzük cl az ágyazatba, hogy az elemek trözött 3-5 mm-es fuga maradjon a nem tömít ő tugázó anyagnak,
5 8-10 mm maradjon a habarcsos fugázó anyagnak. A fugákhan egyenlít ő drnek ki az elemek kikerülhetetlen és engedélyezett méretkülönbségei. A megfelel ő fugázással a hézagok teljes és ellenálló kitöltései érhet ő k cl, hogy a bnrrkolók ő elemek kölcsbnösen támaszkodni
tudjanak. A foga szélességének alsó értéke nem lehet alacsonyabb,
hogy egyáltalán betölthet ő tegyen a fugázó homok. A7 adott fels ő érték
pedig arrnak biztosítására szolgál, hogy a vízszintes és az áttós (díagonátis) terhelés megfelel ő en kerüljön át az elemekre. A fels ő érték betartása azért is fontos, hogy a fugázó homok kell ő en megszilárdutjonn,
A fetla/LIlt íugázó homok ugyanis könnyen kimosható például a felület
gépi tisztításakoi. A felületen átfolyó csapadék is kimoshatja a íugázó
homokot. Tetjesen kitöltött fugának tekinthet ő a 85 %-tg megtöltötl
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során semmilyemm jelent ő s tmalást a vízszintes tertielésset szemben. Az
alacsonyabb arányú töltöttségnél azonban az ellenállás drasztikusan
csökken. A beton burkolóköveket ma már többnyire távtartó elemekkel
szállítják. Ezek els ő sorban a termék védelmét szolgálják, például a
gépi gyártás során, vagy az építkezésekerm. Ezrór mmzormbrmnm nem tekinthet ő k n íugák hetvettesít ő inek. A nyrmmással vaíy rvmriáással tört
lerakas nem erigenlélyezett. Ki kell knivzóil.ihtrmi
bmrlonmrlmim,ek hó
rrös érintkezését a felület kell ő cl.: , .1.it1--viselkedése érdekében, illetve a elimiih cljmmrk vórloirimr ómkik.»hm'ri.
Fugázás és burkolt felület tömÖrilésr
A legalkalmasabb fugázó anyaga O-1 viymo2 mmmlv cv lill..róójü hormnk,
amely nem tartalmaz agyagszemcséket. A tugázmi anyag nmészbenvzígény legyerr azért, hotty elkerüljük a jöv ő ben képz ő d ő mészvirágokat .r
burkolt felületen.
A fugázó homokot egyernietesen szórja le a burkolt felületen. A triiázást csak Száraz felületen és csakis Száraz fugázó homokkal vége//.
Afmagázó homokot alaposan be kell Seperni a tugákba a tömörítés déli.
A felületet lapvibrálóvat tömöríthetjük, nin csak ha a felület szár,.
A burkolt felületet egyszer hosszanti irányban és egyszer átlós ir,irivbari is tömöríteni kell. A burkolt felület karcolásainak és az élek törmfiónek elkerülése érdekében a lapvibráló felületét gumialátéttel kell ümirkolmni. A tömörítés után ismét befugázzuk a lugákat. A fugázó homokO
szükség szerint utántöltjük a hurkolás után két héttel.
A lörniirilell IrliitmI ii
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A - Té rkó b LI rko hal
B - Zúzalék ágy (hrmrkolalágy)

I

C - Építési sorrendben 3. aLaprétmrr
(alépítmény Fels ő síkja)
D-Építési sorrendben 2. alaprólmg
jközepesen durva szemcsézrI I
E - Építési sorrendben 1, rImpi ól ig
(durva szemcsézol)
E - talajjavító réteg
Tükörszint
Agyagnintms tölul

A B C D E F G H
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