
A SYTEC-Magyarország Kft. megol-
dást kínál az aszfalt pályaszerkezetek
gazdaságos megerõsítésére. A beépí-
tett SYTEC GlasGrid® üvegszálas asz-
faltrács, nagy szakítószilárdságánál
és igen kis nyúlásánál fogva megnö-
veli az aszfaltburkolat teherbírását,
megakadályozza a hajszálrepedések
megnyílását és a repedések tovább-
terjedését.

Az utóbbi években a hazai szakmai la-
pokban gombamód szaporodnak az asz-
falterõsítõ termékeket ismertetõ, mûkö-
désüket, funkciójukat bemutató cikkek.
Ezek gyakran egymásnak teljesen el-
lentmondó téziseket állítanak, ami sok
esetben tévútra is vezethet egyes szak-
embereket. Ezért volt tanulságos min-
denki számára a májusban megrendezett
„Aszfalthálók a magyar útépítésben”
címû konferencia. Ezúton egy rövid ki-
vonatban összefoglaljuk az elõadásun-
kat és a több mint 10 évre visszanyúló,
aszfalterõsítés területén szerzett tapasz-
talatainkat.

Miért van szükség aszfalterõsítésre?
Az aszfalterõsítõ termékeket alkalmaz-
hatjuk a repedések kialakulásának és to-
vábbterjedésének meggátlására, melyek
lehetnek reflexiós repedések, süllyedések,
munkahézagok, valamint a kötõanyag
öregedése következtében jelentkezõ bur-
kolatkárok. Felhasználhatók új utak épí-
tésekor a hosszabb élettartam elérése
érdekében, felújításoknál, szélesítéseknél
a felszínre jutó repedések meggátlására. 

A szakmai megegyezésnek megfelelõen
alapvetõen két alaptípust különböztetünk
meg, úgymint:

• aszfaltháló: textília hordozórétegû, poli-
merrel impregnált (1. kép) vagy be-
vonatlan üvegszál pászmák, ilyen a
SYTEC GlasGrid® CG típusú kompozit,
max 3% szakadónyúlású textília hordo-
zórétegû impregnált üvegszálas aszfalt-
erõsítõ hálócsalád

• aszfaltrács: hordozóanyag nélküli, áttört
aszfalterõsítõ rács, mint a SYTEC
GlasGrid® öntapadó, max 3% szakadó-
nyúlású impregnált üvegszálas aszfalt-
erõsítõ rácscsalád.

Az erõsítõ aszfaltrácsok a pályaszerkezet
hajlító-húzó szilárdságát és fáradási ellen-
állását növelik meg. Ezek akkor teljesül-
hetnek, ha az erõsítésnek az aszfaltréteg-
hez megfelelõ a tapadása. Az aszfaltréte-
gek alatt található hidraulikus kötõanyagú
burkolatalapban az alaprétegben kiala-
kuló „reflexiós” repedések, valamint az
alsó szélsõ száltól induló mikrorepedések
a forgalom dinamikus terhelése következ-

tében a felszínre jutnak. Az aszfalterõsítõ
rácsokat az alsó aszfaltrétegekben kell el-
helyezni, hogy a repedések kialakulását
és továbbterjedését meggátoljuk, de a ré-
tegek együttdolgozása érdekében a jó ta-
padás ( 3. kép), valamint az erõsítõanyag
lehorgonyzása mellett. Mindezekre több
rendszerben megoldást nyújt a SYTEC-
Magyarország Kft. az általa forgalmazott
SYTEC GlasGrid® termékcsaláddal.

Aszfalt pályaszerkezetek megerõsítése
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1. kép – SYTEC GlasGrid® CG-100 kompozit aszfaltháló

2. kép – Bevonatlan üvegszál pászmák alkalmazásának veszélyei



SYTEC GlasGrid® CG aszfaltháló
(kompozit)

A SYTEC GlasGrid® CG-100 típusú asz-
falterõsítõ rácsot javasoljuk, ha félmerev,
nagymodulusú útpályaszerkezet épül. 
A SYTEC GlasGrid® CG termékcsalád
mûszaki paraméterei minden tekintetben
megfelelnek az érvényben lévõ Mûszaki
Szállítási Feltételeknek. A SYTEC
GlasGrid® CG-100, két egymásra merõ-
leges irányba legalább 100 kN/m szakító-
szilárdságú, 3% alatti szakadónyúlású,
hõtûrõ mûszaki textília hordozóanyagú,
impregnált, üvegszálas aszfaltháló al-
kalmas a közbensõ repedéskorlátozó,
feszültségelnyelõ (SAMI) rétegek készí-
téséhez.
A rács terítéséhez javasoljuk a SYTEC ál-
tal biztosított gépet. A SYTEC GlasGrid®

CG rácsokról az eddigi beépítési tapaszta-
latok alapján elmondható, hogy más, tex-
tília hordozóanyagú, nem bevont üvegszá-
las rácsokkal szemben számos kivitele-
zõbarát és mûszakilag tartós, elõnyös tu-
lajdonsággal rendelkezik. A polimerrel
impregnált üvegszálak merevebbek, el-
lenállóbbak, gyûrõdésre, sérülésre kevés-
bé érzékenyek. A terítõgép lesimító kefé-
je a nem bevont üvegszálakat gyakran
meghúzza, hurkok, gyûrõdések képzõd-
nek, teherbírásuk csökken, késõbb nem
képesek feladatukat ellátni (2. kép).
Mindezek mellett meg kell említeni, hogy
a hidraulikus kötõanyagú burkolatalapok
cement kötõanyaga révén erõsen lúgos
kémhatású környezet alakul ki, amely a
bevonatlan üvegszálakat károsíthatja. Az
alkáli reakció, valamint az üvegszálak be-
építése során történt sérülések elkerülését
és az aszfalthoz való tökéletes tapadást
biztosítja az impregnált aszfaltháló.
Mindezek után, a beépítési tapasztalatok-

ra is támaszkodva, a minõséget szem elõtt
tartva, beépítéssel együtt rendszerben
kínáljuk a SYTEC GlasGrid® CG-100
polimerrel bevont aszfaltrácsot, amely a
feszültségelosztó réteg minden mûszaki
követelménye mellett képes biztosítani a
tartós, jó minõséget.

SYTEC GlasGrid® aszfaltrács
A textília hordozórétegû aszfalthálók min-
den esetben elválasztó rétegként mûköd-
nek, erõsítõ funkciójuk korlátozottan tud
kialakulni, mert csak egyik oldalon bizto-
sított az aszfaltréteghez a megfelelõ tapa-
dás. A hordozóanyag nélküli aszfalterõsítõ
termékek, azaz az aszfaltrácsok határozot-
tan növelik az aszfaltrétegek fáradással

szembeni ellenállását. Javasoljuk, hogy a
hidraulikus kötõanyagú alapra csak az el-
választást biztosító hõtûrõ SYTEC Pave
aszfalttextília kerüljön beépítésre, majd az
elsõ kötõréteg terítése után két aszfaltréteg
közé helyezzük el a SYTEC GlasGrid®

öntapadó, polimerrel impregnált, áttört
üvegszálas aszfaltrácsot (4–5. kép). 

A SYTEC GlasGrid® öntapadó 
aszfaltrácsok jellemzõi:

• nem igényel plusz emulziószórást az
aszfaltrétegek között

• biztosítja a felsõ aszfaltréteg erõsítését 
• a polimerrel impregnált üvegszálas rá-

csok aszfalthoz való tapadása és az asz-
faltrétegek együttdolgozása biztosított

• csökkenti a nyomvályúsodási hajlamot
(meg kell jegyezni azonban, hogy a
nyomvályúképzõdésért elsõsorban az
aszfalt viszkoelasztikus anyagjellemzõi
a felelõsek)

• az impregnálás védi az üvegszálakat
a mechanikai sérülésektõl, alkáli korró-
ziótól

• a rácsnyílásokon keresztül közvetlen a
kapcsolat a két aszfaltréteg között, a
rácsszerkezet miatt a felsõ aszfaltréteg
kõváza beékelõdik a pászmák közé, így
az erõátadás létrejöhet, a lehorgonyzás,
befogás biztosított.

A SYTEC GlasGrid® üvegszálas aszfalt-
burkolat-erõsítõ rácsok alkalmasak:

• az útpályaszerkezetben reflexiós repe-
dések kialakulásának és kiterjedésének
megakadályozására 

• a burkolatok megerõsítésére, tartóssá-
guk növelésére 

• a terhelések egyenletes elosztásának
elõsegítésére. 

A beépített üvegszálas rács nagy szakító-
szilárdságánál és igen kis nyúlásánál fog-
va megnöveli az aszfaltburkolat teherbí-
rását, megakadályozza a hajszálrepedé-
sek kitágulását és a repedések továbbter-
jedését, a felszínre jutását. A SYTEC
GlasGrid®-technológia biztosítja a kar-
bantartási ciklusok megnövelésével a
gazdaságos építést, felújítást.

KÁRPÁTI LÁSZLÓ

okl. építõmérnök
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3. kép – SYTEC GlasGrid® 8501

SYTEC-Magyarország Kft. 

1036 Bp., Galagonya u. 5. 
Telefon: 06-1/210-1478 
E-mail: sytec@sytec.hu
Honlap: www.sytec.hu

5. kép

4. kép


