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 ZK 0/4 termékjelű, GA85, f10 

szemszerkezetű zúzottkő és zúzottkavics termékek használhatók fel. Az F-jelű kopóréteg keveréktípusok 
esetében csak NZ 0/2 és NZ 0/4 termékek használata megengedett. 

A zúzotthomokok 2,0 mm-es szitán fennmaradó része az aszfalt kőanyagkeverékében zúzott kőanyagnak 
minősül. 

4.4. Kőanyagok 
Az öntöttaszfaltok gyártásához kőanyagként zúzottkő és zúzottkavics termékek használhatók fel. 

A normál és fokozott igénybevételi kategóriákba tartozó utakra építendő öntöttaszfaltok gyártásához a fel-
használható zúzottkő és zúzottkavics termékek az MSZ 13 043:2003 szabvány, illetve az ÚT 2-3.601-1 (e-
UT 05.01.12):2008 útügyi műszaki előírás szerinti fizikai tulajdonságok tekintetében elégítsék ki az 1. táblá-
zatban foglalt követelményeket. 

A normál, N és fokozott, F igénybevételi kategóriákba tartozó utakra építendő aszfaltkeverékeinek gyártásá-
hoz a 2. táblázatban felsorolt, ÚT 2-3.601-1 (e-UT 05.01.12):2008 szerinti zúzottkő és zúzottkavics termékek 
használhatók fel. Ezen termékek szemszerkezeti követelményeit az ÚT 2-3.601-1 (e-UT 05.01.12):2008 
útügyi műszaki előírás részletezi. 

 

1. táblázat – Fizikai követelmények (legalább) 
Igénybevételi kategória 

Öntöttaszfalt réteg megnevezése 
Normál, N Fokozott, F 

MA kopóréteg LA25, MS18 LA20, MS18 

 

2. táblázat – Öntöttaszfalthoz felhasználható zúzottkő termékek 
Igénybevételi kategória 

Öntöttaszfalt réteg megnevezése 
Normál, N Fokozott, F 

MA kopóréteg 
NZ 4/11 

ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11  
KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11 

KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11 

Megjegyzés:  
A ZK-termékek az ÚT 2-3.601-1 (e-UT 05.01.12):2006 útügyi műszaki előírás szerinti legalább C 90/1 minő-
ségűek legyenek 

4.5. Visszanyert aszfalt  
Az aszfalt pályaszerkezeti rétegekből különböző módszerekkel – például marással, marással és átrostálás-
sal, továbbá bontott aszfaltok esetében művi aprítással és rostálással – visszanyert aszfalt mint egyéb alap-
anyag az új aszfaltkeverék gyártásához az alábbi mennyiségekben adagolható vissza; 

 a fokozott (F) igénybevételi kategóriába építhető öntöttaszfalt típus gyártásához: 
 legfeljebb 10 tömeg%, függetlenül attól, hogy a visszanyert aszfalt hengereltaszfaltból vagy öntött-

aszfaltból származik; 

 a normál (N) igénybevételi kategóriába építhető keveréktípusok gyártásához: 
 legfeljebb 20 tömeg%, ha a visszanyert aszfalt hengereltaszfaltból származik, illetve 
  legfeljebb 40 tömeg%, ha a visszanyert aszfalt öntöttaszfaltból származik. 

A visszanyert aszfalt legnagyobb szemnagysága (D) igazodjon a gyártandó aszfaltkeverék típusának legna-
gyobb szemnagyságához és feleljen meg az ÚT 2-3.301-8 (e-UT 05.02.15):2008 útügyi műszaki előírásnak. 

Ha a visszanyert aszfaltot 10 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben adagolják vissza, akkor a vissza-
adagolt aszfaltot is tartalmazó aszfaltkeverék kötőanyagának lágyuláspontját a keveréktervben külön is meg 
kell adni. Ehhez meg kell határozni a visszanyert aszfaltból kinyert kötőanyag TLp1 lágyuláspontját és a keve-
rék gyártásához használt (új) hozzáadott kötőanyag TLp2 lágyuláspontját.  


