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2. táblázat – Az ágyazóhomok vagy zúzalék szemmegoszlásának ajánlott határértékei 
Szitaméret, mm Átesett rész, tömeg% 

8 100 

4  90 – 100 

2  75 – 100 

1  50 – 80 

0,5  25 – 50 

0,25  6 – 25 

0,125  0 – 10 

0,063  0 – 5 

 

 
7. ábra – Az ágyazóhomok ajánlott szemmegoszlása 

Az ágyazóhomok szemmegoszlásán felül az alkalmazott természetes és zúzott homok szemalakját és a 
szemek felületi érdességét az anyag belső súrlódására jellemző kifolyási tényezővel lehet meghatározni, az 
MSZ EN 933-6 szabvány szerint. Az ágyazóhomok belső súrlódását jellemző tulajdonsága a burkolat mara-
dó alakváltozással szembeni ellenállása szempontjából fontos. Ezért a különböző forgalommal terhelt burko-
latok esetében a következő belső súrlódású homokok alkalmazása ajánlott: 

 130 s/1000 cm3-nél kisebb kifolyási tényezőjű természetes homok csak a gyalogos-, kerékpár- és sze-
mélygépkocsi-forgalommal igénybevett betonkő burkolatok ágyazatához alkalmazható.  

 Az „A” forgalmi terhelési osztályba tartozó, de nehéz gépjárművekkel, tehergépkocsikkal csak esetenként 
igénybevett burkolatok ágyazatához természetes homokok csak akkor alkalmazhatók, ha a homok kifo-
lyási tényezője 130 s/1000 cm3-nél nagyobb, de nehéz tengelyterhelésű tehergépkocsik forgalma esetén 
150 s/1000 cm3-nél nagyobb kifolyási tényezőjű zúzott homokot kell használni.  

 B, C, D forgalmi terhelési osztályba tartozó burkolatok ágyazatát 150 s/1000 cm3-nél nagyobb kifolyási 
tényezőjű zúzott homokból kell készíteni. 

Kavicsból zúzott homok csak akkor alkalmazható, ha a zúzott szemek aránya 90 százalékot meghaladja és 
a kifolyási tényezője az ajánlott értéknek megfelel. 

A zúzott homok kőzetanyagának kőzetfizikai tulajdonságai legalább a következők legyenek: LA25, MDE20, 
MS15. 


