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Javítás: A 6. oldal 4.2.3.2. bekezdése az alábbiakra módosul: 

 
Az idegen kőliszt gyűrűs-golyós lágyuláspontját az MSZ EN 13 179-1 szabvány szerint kell 
meghatározni. A kőlisztek gyűrűs-golyós osztályára vonatkozó követelményt a 3. táblázat 
tartalmazza. 

 (A mondatból törölve: „az MSZ EN 12 591 szabvány szerinti 50/70 típusú bitumennel”) 

 A javítás közzététele: 2010. október 15. 
 
Megjegyzés: – 
 
 
 
 



ÚT 2-3.602 KŐLISZTEK 

6 MAGYAR ÚTÜGYI TÁRSASÁG  

4. A KŐLISZTEK KÖVETELMÉNYEI 

4.1. Geometriai követelmények 

4.1.1. Szemmegoszlás 

A szemmegoszlást az MSZ EN 933-10 szabvány szerint kell meghatározni. A szemmegoszlás feleljen meg 
az 1. táblázatban előírt értékeknek.  

1. táblázat – Idegen kőliszt szemmegoszlási követelményei 

Szitaméret, mm 

Az egyes eredmények  
teljes tartománya 

A gyártó által  
megadott szemmegoszlás  
megengedett tartománya

1
 

áthullott anyag, tömeg% 

2 100 – 

0,125 85–100 
10 

0,063 70–100 

Megjegyzés:  
1) A szemmegoszlás megadott tartománya az utolsó 20 vizsgálati eredményen alapul  

(lásd MSZ EN 13 043 szabvány B4. táblázat 1. sorát). A megadott eredmények 90 százaléka ebbe  
a tartományba essen, de valamennyi eredmény a 2. oszlop szerinti követelménynek is feleljen meg. 

 

4.1.2. Káros finom szemek 

A mészkőliszt kivételével a kőliszt esetén a káros finom szemek (pl. duzzadó agyag) jelenlétét a metilénkék 
értékkel (MBF) kell meghatározni az MSZ EN 933-9 szabvány szerint. A metilénkék értékre a 2. táblázat 
követelménye vonatkozik.  

2. táblázat – Megengedett metilénkék érték szerinti követelmény 

MBF-érték, g/kg Osztály  

 10 MBF 10 

 

4.2. Fizikai követelmények 

4.2.1. Víztartalom 

Az idegen kőliszt MSZ EN 1097-5 szabvány szerint vizsgált víztartalma nem haladhatja meg az 1 
tömegszázalékot. 

4.2.2. Anyagsűrűség 

Az idegen kőliszt anyagsűrűségét az MSZ EN 1097-7 szabvány szerint kell megállapítani és az 
eredményeket megadni.  

4.2.3. Merevítő tulajdonságok 

4.2.3.1. Szárazon tömörített kőliszt hézagtérfogata (Rigden) 

Idegen kőliszt szárazon tömörített hézagtérfogatára nincs követelmény (VNR).  

4.2.3.2. A kőlisztek hatásának vizsgálata a bitumenes keverékek gyűrűs-golyós lágyuláspontjára 

Az idegen kőliszt gyűrűs-golyós lágyuláspontját az MSZ EN 13 179-1 szabvány szerint kell meghatározni. A 
kőlisztek gyűrűs-golyós osztályára vonatkozó követelményt a 3. táblázat tartalmazza. 
 
 


