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1. MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS, SZABVÁNYOSÍTÁS
Előzmények

•

•

•

2006. végén jelent meg keretelőírásként először az aszfalt-keverékekre vonatkozó EN 13108 termékszabványsorozat. A MAÚT „Aszfaltutak” szakbizottsága ezeknek való megfeleltetéssel az aszfalt-keverékekre nemzeti
mellékleteket készített, amely 2008-ban jelent meg. Ezzel összhangban a rétegekre vonatkozó UME
átdolgozásra került, több újdonságot vezetett be.
A 2008.-ban készített aszfaltos előírásunknak, 2010 évi korszerűsített, ma hatályos változata akkor még jól
illeszkedett az európai országok új szabályzatainak sorába, viszont megjelent az Európa tanács 305/ 2011. sz.
rendelete amely előrevetítette a szabványok átdolgozásának szükségességét.
A CEN az EN 13108 korszerűsítési munkáit folyamatosan végezte, az új szabvány-sorozat 2016-ban megjelent.
Az aszfaltos munkabizottság azonban felkérés hiányában is megkezdte a munkáját 2015-ben, és hozzáfogott az
előírások átdolgozásához, mivel az osztrák, a német és a francia előírásokon is folyamatosan dolgoztak az
illetékes bizottságok.
Változás történt a műszaki szabályozásban:
1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozat, mely az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról rendelkezik.
16/2017. (V. 25.) NFM rendelet az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére
Az átdolgozott, korszerűsített UME-k 2018 szeptemberében kerültek elfogadásra.
Célkitűzések az UME korszerűsítésben:
olyan szabályozási elemeket kell beépíteni, amelyek a nagyobb bitumentartalmú, tartósabb aszfaltkeverékek
tervezésére ösztönöznek.
Környezetkímélőbb, WMA technológia hazai alkalmazási feltételeinek megteremtése
A rétegek vonatkozásában a minőség értékelésének módja, a forintosított levonások bevezetése

1.1. Eu-s aszfalt termék és vizsgálati szabványok
Termék szabványok 2016-ban új változatban megjelentek
MSZ EN 13108-1 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 1. rész: Aszfaltbetonok
MSZ EN 13108-2 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony r.
MSZ EN 13108-3 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 3. rész: Lágyaszfalt
MSZ EN 13108-4 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 4. rész: Érdesített homokaszfalt
MSZ EN 13108-5 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 5. rész: Zúzalékvázas masztix-aszfalt
MSZ EN 13108-6 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 6. rész: Öntöttaszfalt
MSZ EN 13108-7 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások 7. rész: Porózus aszfalt
Támogató szabványok:
Vizsgálati szabványok MSZ EN 12697/1-56-ig teljes sorozat
MSZ EN 13108-21:2016 Üzemi gyártásellenőrzés
MSZ EN 13108-20:2016 Típusvizsgálat

Korszerűsített, átdolgozott UME-k
2. Útpálya-szerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
e-ÚT 05.02.11:2018
•

Lényeges változások
Az aszfaltbetonokra, a vékony rétegben építhető aszfaltbetonokra, a zúzalékvázas
masztixaszfaltokra és az öntöttaszfaltokra vonatkozó követelmények a korábbi négy külön előírás
helyett egy (közös) előírásban.
Az aszfaltbetonokat szabályozó (új) EN 13108-1:2016 megszüntette az un. fundamentális, illetve
az empirikus tervezési módszer megkülönböztetését, ezért:
- szemmegoszlási követelményként a 0–2,0 mm közötti, valamint a 2,0–Dmax közötti
tartományban közbenső méretként felvehetők újabb határpontok.
- az egyes AC aszfalttípusokra eddig előírt B.min. 3,0 tömeg % értékét már meg lehetett
növelni, a szabad hézagtartalmak maximalizálni lehetett.
Az alábbi új aszfalttípusokkal bővült a választék:
AC 16 alap-kopó, AC 16 kötő (mI), AC 22 kötő (mI) SMA 8 (mI) és SMA 11 (mI)
Aszfalttípusok megszűntek:
AC 16 kötő (mNM), az AC 22 kötő (NM) és az AC 22 kötő (mNM)
Mérsékelten meleg aszfaltok, illetve a mérsékelten forró aszfaltok fogalma, szabályozása
bevezetésre került.
Keverék tervezéshez, mellékletben határgörbék

Aszfaltburkolatú utak igénybevételi kategóriái
Az utak e-UT 06.03.13 útügyi műszaki előírás szerinti forgalmi terhelési osztálya (A, B, C, D, E, K
és R) alapján normál (N), fokozott (F) és intenzív (I) igénybevételi kategóriákat kell
megkülönböztetni. Az A forgalmi terhelés alatt könnyű (P) igénybevételi kategória található. Az
egyes igénybevételi kategóriákba az e-UT 05.02.11 szerinti, eltérő teljesítményű, az igénybevételi
kategóriának megfelelő; (N), (F), illetve (mF) és (mI) jelzetű aszfaltkeverékeket kell építeni az 1.
táblázat szerint
Forgalmi terhelési osztály
A alatt

A

B

C

D

E

K

R

Igénybevételi kategória
könnyű (P)

normál (N)

fokozott (F)

intenzív (I)

Aszfaltkeverék jelzete
(N)

2. 1. Alapanyagok követelményei

(F) vagy (mF)

(mI)

Aszfaltkeverékekhez gyártásához felhasználható durvaszemcsés kőanyag termékek
Rétegek szerinti aszfalttípusok

Normál (N)

Igénybevételi kategória
Fokozott (F)

intenzív (I)

KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11
Kopórétegek

NZ 4/8 KZ 4/11
NZ 4/11, NZ 8/11

AC
ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11

BBTM
SMA

KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ
11/16
NZ 4/8 KZ 4/11
NZ 4/11

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

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

KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11
NZ 4/8 KZ 4/11
MA
NZ 4/11, NZ 8/11

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

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

Kötőrétegek
AC

KZ11/16, KZ 16/22

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

NZ 4/11, NZ 11/22

KZ11/16, KZ 16/22

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

NZ4/8 NZ 8/11 NZ 11/16

KZ 4/11, KZ11/22

KZ11/16 KZ 16/22

KZ 4/11 KZ 11/22

NZ 4/11, NZ 11/22

NZ 4/11, NZ 11/22

ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11,

NZ 4/8, NZ 8/11, NZ 11/16

ZK 8/16, ZK 11/22

KZ 4/11, KZ11/22

Z 0/11, Z 0/22

KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11, KZ
11/16 KZ 16/22 KZ 22/32
KZ 4/11 KZ 11/22

KZ 2/4, KZ 4/8, KZ 8/11
KZ11/16,
22/32

KZ

16/22

KZ

NZ 4/11, NZ 11/22,
KZ 4/11, KZ 11/22
Alaprétegek
AC

NZ4/8 NZ 8/11 NZ 11/16, NZ
22/32

NZ 4/11, NZ 11/22

ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11,

NZ4/8 NZ 8/11 NZ 11/16

ZK 8/16, ZK 11/22

NZ 22/32

ZK 0/8, ZK 0/16,

ZK 4/8, ZK 4/11, ZK 8/11,

Z 0/11, Z 0/22, Z 0/32

ZK 8/16, ZK 11/22

OK 4/8 OK 4/11, OK 11/22, OK
11/16, OK 16/22, OK 22/32

Z 0/11, Z 0/22 Z 0/32

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visszanyert aszfalt
Aszfaltbeton keverékhez visszaadagolás:
legfeljebb 10 tömeg% mennyiségig ezen előírás szerinti valamennyi aszfaltbeton keverék-típus gyártásá-hoz,
a 10 tömeg% adagolási mennyiséget meghaladóan legfeljebb 20 tömeg% mennyiségig az ezen előírás szerinti
(N) és (F) jelű valamennyi kötőréteg és aszfalt alapréteg aszfalttípusok gyártásához,
20 tömeg%-ot meghaladó mennyiségben is adagolható visszanyert aszfalt (N) jelű aszfalt alapréteg
keveréktípusok gyártásához.
Modifikálószerek
Aszfalt modifikálószerként az aszfaltkeverékek gyártásához csak olyan termékek használhatók fel, amelyek
érvényes nemzeti műszaki értékeléssel (NMÉ), vagy érvényes európai műszaki értékeléssel (ETA)
rendelkeznek.
Kötőanyagok
• az e-UT 05.01.23 szerinti B jelzetű útépítési bitumenek közül a 70/100, a 50/70, a 35/50 és a 20/30 fokozatok,
• kemény útépítési bitumenként az e-UT 05.01.24 szerinti B jelű 10/20 jelű fokozat,
• a polimerrel modifikált bitumenek közül az e-UT 05.01.22 szerinti PmB jelzetű 45/80-65, 25/55-65 és 10/4065 jelű fokozatok,
•az e-UT 05.01.25 szerinti GmB 45/80-55 jelű gumival modifikált bitumen használhatók.
Homok
Homokként természetes homokok és zúzott, finomszemcsés kőanyagok használhatók.
Zúzott, finomszemcsés kőanyagok:
NZ 0/2 termék, GF85, f16
NZ 0/4 termék, GF85, f10
–
Z 0/4 termék, GF85, f10
KZ 0/2 termék, GF85, f10
KZ 0/4 termék, GF85, f6
ZK 0/4 termék, GA85, f10

•
•
•

•

•
•

2.2.Aszfaltkeverékek gyártási feltételei
A keverék gyártására az MSZ EN 13108-21szabvány előírásai vonatkoznak. E szabvány
alkalmazásánál az alábbiakat kell figyelembe venni:
a működés megfelelőségi szintjét /OCL/ vagy a szabvány A.3.2 fejezet „egyedi mérési
eredmények módszere”, vagy pedig az A.3.3 fejezet „négy eredmény középértékének
módszere” szerint kell meghatározni és mindkét esetben meg kell felelni az A.5 fejezet
előírásainak is. Egy keverőtelepen egy időben csak az egyik rendszer működhet,
Az aktuális OCL táblázat kiértékelése mellett aszfalttípusonként, 600 tonnánként meg
kell határozni az aszfaltkeverék hézagtartalmát is az MSZ EN 12697-8 szerint. A
vizsgálati eredmények értékeinek megengedett egyedi eltérése a gyártással validált
előírt értéktől:
finomszemcsés (D  16 mm) keverékek esetében legfeljebb
± 1,8 V %,
durvaszemcsés (D ≥ 16 mm) keverékek esetében legfeljebb
± 2,3 V %
lehet.

A hengereltaszfaltok gyártása során megengedett legnagyobb gyártási hőmérsékletek

A bitumen típusa és fokozata

A hengereltaszfalt-keverék gyártási hőmérséklete,
legfeljebb, °C

Útépítési bitumenek:
 B 70/100

180

 B 50/70
 B 35/50

190

Gumival modifikált bitumen (GmB 45/80-55)
Polimerrel modifikált bitumenek

A kötőanyag gyártójának előírása szerint

Modifikálószer használata esetén

NMÉ, ETA szerint

Kötő jelzetű aszfaltbeton-keveréktípusok követelményei
AC 22

Megnevezés

Szitaméret, mm
31,5
22,4
16,0
11,2
8,0
5,6
2,0
1,0
0,063


AC 11
kötő(N)*

100
90–100
–
50–75
30–50
15–40
6–10

AC 16 kötő
(F) és (mF)

AC 16 kötő
(mI)**

AC 22 kötő
(F) és (mF)

kötő (N)

Kőanyagkeverék
Szemmegoszlás, átesett rész, tömeg%
100
100
90–100
90–100
–
–
50–80
42–67
–
35–60
30–55
20–40
20–40
10–30
15–33
4–9
4–8
A kőanyagkeverékben

AC 22 kötő
(mI)**

100
90–100
–
50–75
–
28–53
15–40
9–30
4–8

a mészkőliszt1)
mennyisége,
tömeg%, legalább

5

a
homoktartományban
a zúzotthomok arnya,
tömeg%, legalább

60

100

60

100

a 2,00 mm feletti
rész-ben a zúzott
termékek aránya,
tömeg%, legalább

60

100

60

100



útépítési bitumen

50/70

50/70



gumival modifikált
bitumen
polimerrel modifikált
bitumen

–

45/80–55

–

45/80–65
25/55–65





MSZ EN 933-1
MSZ EN 12 697-2

4

Kötőanyag




útépítési bitumen
+ modifikálószer

–

50/70
35/50

–
10/40–65
25/55–65

–

NMÉ vagy ETA alapján

–

Vizsgálati módszer

50/70

-

45/80–55

–

45/80–65
25/55–65

10/40–65
25/55–65

NMÉ vagy ETA alapján

AC 22
Megnevezés

AC 11
kötő(N)*

AC 16 kötő
(F) és (mF)

AC 16 kötő
(mI)**

AC 22 kötő
(F) és (mF)

kötő (N)

AC 22 kötő
(mI)**

Vizsgálati módszer

MSZ EN 12697-1
Kötőanyag-tartalom,
tömeg%, legalább

4,5

4,2

4,0

vagy MSZ EN
12697-39

Hézagtartalom, V,
térfogat%

legalább


legfeljebb

Vízérzékenység, ITSR, %,
legalább
Maradó alakváltozási
ellenállás,
PRDAIR, %, legfeljebb
Merevség,
S, MPa legalább
Fáradás4), ε6, mikrostrain4),
legalább

3,0
4,5

MSZ
EN
C.1.2, 2×50 ütés

13

5,0

80

80
853)

–

7,0
5,03)

–

NR, megadandó

–

NR, megadandó

85

4,0

7000

80

80
853)

–

7,0
5,03)

–

NR, megadandó

–

NR, megadandó

115
130

85

3,0

7000

MSZ EN 12 697-12,
2x35 ütés, 15 °C
MSZ EN 12 697-33
MSZ EN 12 697-22
kiskerekű, „B”
módszer levegőn, 60 °C
MSZ EN 12 697-26
IT-CY: 20 °C,
124 ms

115

MSZ EN 12 697-24
2PB-TR:10 °C, 25 Hz

130

4PB-PR:20 °C,30 Hz

108-20

Az aszfaltkeverék típusa
Megnevezés
Szitaméret, mm

SMA 8
(mF)

SMA 11
(mF)

SMA 8
(mI)

SMA 11
(mI)

A kőanyag-keverék szemmegoszlása,

Vizsgálati módszer

áthulló rész, tömeg %
16,0
11,2
8,0
5,6
4,0
2,0
1,0
0,063

100
90–100
28- 48
20-30
10–21
5–13

100
90–100
35- 50
–
20-30
10 – 21

7

6

MSZ EN 933-1
MSZ EN 12 697-2

5–12

A kőanyag-keverékben:
mészkőliszt1) mennyisége, legalább, tömeg %
homoktartományban a zúzotthomok aránya,
legalább, tömeg %
a 2,00 mm feletti rész

100
csak zúzott termékek képezhetik

Kötőanyag:
polimerrel módosított bitumen

45/80–65,
25/55-65

25/55-65

25/55-65

ÉME2), NMÉ vagy ETA alapján

útépítési bitumen + modifikálószer

Kötőanyag-tartalom, legalább,tömeg

45/80–65,
25/55-65

6, 4

6, 4

6,2

6,2

%

Hézagtartalom, V%
-

minimum, Vmin

2,5

3,0

2,5

3,0

-

maximum, Vmax

4,0

4,0

4,0

4,0

Vízérzékenység, legalább, ITSR %
Maradó alakváltozási ellenállás,
legfeljebb, PRDAIR %

Kötőanyag-lefolyás

MSZ EN 13 108-20
C.1.2 szerint 2×50 ütés

90

MSZ EN 12 697-12, 2x35 ütés,
15 °C
MSZ EN 12697-33

5,0

MSZ EN 12 697-22 kiskerekű
„B” módszer levegőn, 60 °C

BDmax:0,3

MSZ EN 12 697-20 D 13
MSZ EN 12 697-18

2.3. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁG ÉRTÉKELÉSE és IGAZOLÁSA

•

•
•

•

•

•

A 305/2011/EU rendelet és a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerinti 2+ teljesítmény
állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét működtetni kell, hogy a teljesítmény állandóság
értékelése és igazolása az MSZ EN 13 108 szabványsorozatnak megfelelően történjen.
Típusvizsgálat
Szükséges, hogy a teljesítményállandóság értékelési folyamat részeként a gyártó bizonyítsa, hogy
minden egyes keverék műszaki jellemzői kielégítik a vonatkozó követelményeket. Az MSZ EN
13108-20 tartalmazza azokat az eljárásokat, amelyeket ennek eléréséhez alkalmazni kell.
Üzemi gyártásellenőrzés
A teljesítmény értékelés folyamata az üzemi gyártásellenőrzésen belül számos olyan elemből áll,
amelyek mindegyikét azért kell elvégezni, hogy bizonyítsák a megfelelőséget. A késztermék
vizsgálata fontos része az értékelésnek,
Az alapanyagok ellenőrzését a velük szemben támasztott követelmények teljesítésének
biztosítására kell végezni. Az MSZ EN 13108-21 részletes szakaszai előírják, hogy mit kell tenni
ezek bizonyítására.
A vizsgálati gyakoriság alkalmazott szintjéről (X, Y, Z) a gyártónak nyilatkoznia kell. Megrendelői
(építtető, beruházó, fővállalkozó stb.) kérésre az üzemi gyártásellenőrzés részletes eredményeit a
gyártónak be kell mutatnia, azonban a gyártás felülvizsgálatára csak a tanúsító szervezet jogosult.

A szemmegoszlási határértékek grafikus megjelenítése
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Szitaméret, D, log mm
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3. Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei
e-UT 06.03.21:2018
Fontosabb változások az aszfaltrétegek előírásban :
●

a fogalmak pontosításra kerültek, összhangban a KÉSZ rendelettervezet előírásaival,

● a terítési-, beépítési hőmérsékleti tartományok a normál, mind a „mérsékelten meleg” eljárás
eseteire szabályozottá váltak,
● több jellemző (vastagság, hézagtartalom) követelménye szigorodott,
● újabb követelmények (rétegtapadás, csúszásellenállás, tömörség)
● a minőség igazolás és az elszámolás rendje pontosabban szabályozottá vált,
●

a fogadófelület előkészítésének feltételei (marás, tisztítás) szigorodtak, ragasztó emulzió mennyisé-

gének előírása,
● útfelújítások aszfaltrétegeire vonatkozó követelmények függelékben.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

3.1. Szakkifejezések és meghatározásuk
Beépítésre vonatkozó technológiai utasítás
A vállalkozó kivitelezőnek (továbbiakban vállalkozó) az az utasítása, amely az építendő réteg aszfaltkeverékének szállítására, beépítésének módjára, feltételeire vonatkozó szükséges és elégséges
adatokat tartalmazza. Az utasításban fel kell tüntetni, hogy a beépítésre kerülő aszfaltot az
aszfaltkeverék gyártója mely eljárással; hengereltaszfaltok esetében meleg, vagy mérsékelten meleg, illetve öntöttaszfalt-keverékek esetében forró vagy mérsékelten forró eljárással állítja elő. Ezt
a dokumentumot a vállalkozó adja át az építtetőnek elfogadásra.
Előírt határ
Valamely minősítési jellemző – a kor műszaki színvonalának megfelelő – gyártási és beépítési
technológiája vagy mérési és vizsgálati bizonytalansága alapján elfogadott, megengedett küszöbszintje.
Értékcsökkentési levonás
Az előírt határtól kedvezőtlenebb, de a megfelelőségi határtól nem kedvezőtlenebb teljesítés esetében alkalmazott, forintban kifejezett pénzügyi levonás.
Értékcsökkentési tényező
Az előírt határ és a megfelelőségi határ közötti tartományban a minősítési jellemző szintjétől
függő, az értékcsökkentési levonás nagyságát meghatározó tényező.
Megfelelőségi határ
Valamely építési minősítési jellemző olyan, az előírt határnál nem kedvezőbb küszöbszintje, amely
a rendeltetésszerű használatot még nem korlátozza.

Előírt érték, küszöbszintek és minőségek
megfelelőségi határ (1)
megfelelő minőség

előírt határ (1)

előírt minőség
előírt érték

előírt határ (2)
megfelelő minőség
megfelelőségi határ (2)

SZERZŐDÉSSZERŰ
TELJESÍTÉS

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Előírt keverési összetétel (input target composition)
Az alapanyagok, a szemmegoszlási görbe és a keverékhez adott bitumen százalékarányainak
megadása a laboratóriumi keveréktervezés validálása alapján. Ez a gyártásra javasolt összetétel.
Megvalósult előírt összetétel (output target composition)
Az MSZ EN 13 108-20 szerinti típusvizsgálat előírt keverési összetétele szerint legfeljebb az első
három nap gyártásából vett minták vizsgálata és validálása (érvényesítése) alapján a gyártó által
szolgáltatott, a gyártott aszfaltkeverék összetételének előírt értékeit tartalmazó dokumentáció. A
megvalósult előírt összetétel egyben a teljesítményigazolás alapdokumentuma.
Mintavételi és minőségigazolási terv (MMT)
Az adott útépítési munkára vonatkozó összes elvégzendő tevékenységhez, folyamathoz kapcsolódó
vizsgált jellemzők felsorolása, amely megadja az igazoló ellenőrzések módszerét, gyakoriságát és az
építési minősítési jellemzők, valamint a jótállási minősítési jellemzők küszöbszintjeit, és tartalmazza
a minőségigazolási dokumentációhoz szükséges valamennyi egyéb dokumentum felsorolását.
Minőségügyi ellenőrzés (vizsgálatok, mérések)
Az építtető az útépítési munkáknál minőségügyi ellenőrző geodéziai méréseket és minőségügyi
ellenőrző vizsgálatokat köteles végezni, végeztetni.
Minőségügyi ellenőrző vizsgálatok lehetnek laboratóriumi, vagy helyszíni vizsgálatok vagy geodéziai
mérések, amely magába foglalja:
Igazoló geodéziai mérések és laborvizsgálatok
Ellenőrző geodéziai mérések és laborvizsgálatok (építtetői ellenőrzés)
Eseti ellenőrzések (eseti mérések és vizsgálatok) behatároló vizsgálatok
Megerősítő ellenőrzés (megerősítő mérések és vizsgálatok) rendszerét

3.2. AZ ASZFALTBURKOLATI RÉTEGEK TERVEZÉSI, ÉPÍTÉSI,VIZSGÁLATI
ELŐÍRÁSAI
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3.2.1. Aszfaltrétegek tervezésének követelményei
Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezését a mindenkor hatályos előírás tartalmazza. Az
előírás meghatározza az új építéseknél, illetve a megerősítéseknél építendő vastagságokat.
Aszfaltburkolati rétegként tervezhető, építhető aszfaltkeverék-típusok az igénybevételi
kategóriák szerint:
Az igénybevételi kategória figyelembevételével a 2a) és 2b) táblázatban megadott aszfaltkeveréktípusok építhetők az útpályaszerkezetbe aszfaltburkolati rétegként az alábbiak szerint:
az I igénybevételi kategóriába tartozó utak, útszakaszok kopórétegeként (mI) jelzetű
zúzalékvázas masztixaszfaltkeverék-típusok, kötő- és alaprétegeként is kizárólag (mI) jelzetű
aszfaltbeton keveréktípusok építhetők,
az F igénybevételi kategóriába tartozó utak, útszakaszok alap-, kötő- és kopórétegeként (F)
vagy (mF) jelzetű keveréktípusok építhetők,
az N és P igénybevételi kategóriába tartozó utakra általában az (N) jelzetű aszfaltkeveréktípusok építhetők,
bármely igénybevételi kategóriában lehetséges magasabb teljesítményű keverék beépítése.
Megjegyzés:
D forgalmi terhelés esetén kopórétegben, E forgalmi terhelés esetén kötő- és kopórétegben (mF)
jelzetű aszfaltkeverékek használata javasolt.

2a) táblázat – Aszfalt kopórétegként tervezhető/építhető e-UT 05.02.11 szerinti keveréktípusok
Normál (N) ill. Könnyű (P)

Igénybevételi kategória
Fokozott (F)
ASZFALTBETON

Intenzív (I)

AC 8 kopó (N)
AC 11 kopó (N)
AC 16 alap-kopó (N)

AC 8 kopó (F), AC 8 kopó
(mF)
AC 11 kopó (F), AC 11 kopó
(mF)
AC 16 kopó (F), AC 16 kopó
(mF)

–

Csak kerékpár- és gyalogútra
építhető:
AC 4 kopó (N)
AC 8 kopó (F)
AC 11 kopó (F)
AC 16 kopó (F)
AS Z F AL T B E T O N N AG Y O N V É K O N Y R É T E G E K H E Z
(Zajcsökkentő hatású kopóréteg. Útfelújításoknál kizárólag megfelelő teherbírású és
profilhelyes rétegekre építhető. Megfelelő téli üzemeltetéséről gondoskodni kell.)
BBTM 4 A (mF)
Ha a zajcsökkentési igény
BBTM 8 A (mF)
elsődleges követelmény:
BBTM 8 B (mF)
BBTM 11 A (mF)
BBTM 8 B (mF)
BBTM 11 B (mF)
BBTM 8 B (mF)
BBTM 11 A (mF)
BBTM 11 B (mF)
BBTM 11 B (mF)
Z Ú Z AL É K V ÁZ AS M AS Z T I X AS Z F AL T
SMA 8 (mF),
SMA 11 (mF)
SMA 8 (mF)
SMA 8 (mI)
SMA 11 (mF)
SMA 11 (mI)
SMA 8 (mI)
SMA 11 (mI)
Ö N T Ö T T AS Z F AL T
MA 8 (N)
MA 11 (N)
Nem építhető
MA 11 (F), MA 11 (mF)
Szükség szerinti érdesítésként
5–12 kg/m2 KZ 2/4 vagy KZ 4/8
zúzalékot kell kiszórni, behengerelni.
Csak kerékpár- és gyalogútra
építhető:
MA 4 (N)

Érdesítésként 12–18 kg/m2,
bitumennel impregnált KZ 8/11
zúzalékot kell kiszórni, behengerelni.

(Kivéve, ha vízelvezető szélső
sávként, vagy csatlakoztatási
céllal épül)

2b) táblázat – Aszfalt kötőrétegként és alaprétegként tervezhető e-UT 05.02.11 szerinti aszfaltbeton keveréktípusok
Igénybevételi kategória
Az aszfaltburkolat rétege

Normál (N) ill. Könnyű (P)

AC 11 kötő (N)
AC 22 kötő (N)
AC 16 alap (N)
AC 22 alap (N)
KÖTŐRÉTEG

Fokozott (F)

AC 16 kötő (F)
AC 16 kötő
(mF)
AC 16 kopó (F)
AC 16 kopó
(mF)
16 kötő (mI)
AC 22 kötő (F)
22 kötő (mI)
AC 22 kötő
(mF)

AC 11 kopó (N)
AC 11 kopó (F)
AC 16 kötő (F)
AC 22 kötő (F)
AC 16 kopó (F)

AC 16 kötő (mI)
AC 22 kötő (mI)

AC 16 alap (N)
AC 22 alap (N)
AC 32 alap (N)

AC 22 alap (F)
AC 22 alap
(mF)
AC 32 alap (F)
AC 32 alap
(mF)
16 kötő (mI)
AC 22 kötő (F)
22 kötő (mI)
AC 22 kötő
(mF)

AC 22 alap (F)
AC 32 alap (F)
AC 22 kötő (F)

AC 16 kötő
(mI)
AC 22 kötő
(mI)

ALAPRÉTEG

Intenzív (I)

Az aszfalt keveréktípusok egy beépítési menetben való építésének vastagsági határértékei
Az aszfalt típusa
AC 16 alap (N)

legkisebb
legnagyobb
vastagság, mm
45
80

AC 22 alap (N), AC 22 alap (F), AC 22 alap (mF)

70

120

AC 32 alap (N), AC 32 alap (F), AC 32 alap (mF)

90

140

AC 16 alap-kopó (N)

50

100

AC 11 kötő (N)

35

50

AC 16 kötő (F), AC 16 kötő (mF), AC 16 kötő (mI)

50

90

AC 22 kötő (N), AC 22 kötő (F),
AC 22 kötő (mF), AC 22 kötő (mI)

70

120

AC 4 kopó (N),

20

30

AC 8 kopó (N), AC 8 kopó (F), AC 8 kopó (mF)

25

40

AC 11 kopó (N) AC 11 kopó (F), AC 11 kopó (mF)

35

55

AC 16 kopó (F), AC 16 kopó (mF)

50

70

BBTM 4 A (mF)

20

25

BBTM 8 A (mF), BBTM 8 B (mF)

20

30

BBTM 11 A (mF), BBTM 11 B (mF)

30

40

SMA 8 (mF), SMA 8 (mI)

25

40

SMA 11 (mF), SMA 11 (mI)

35

50

MA 4 (N), csak kerékpárútra és gyalogjárdára

20

MA 8 (N)
MA 11 (N), MA 11 (F), MA 11 (mF)

30
35

30

45

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.2. Aszfaltrétegek építésének feltételei
Az út-pályaszerkezetek aszfaltburkolataként építendő aszfaltrétegeket a építtető vagy képviselője
– a továbbiakban építtető - által jóváhagyott kiviteli tervben, vagy ennek hiányában az ajánlati
kiírásban előírt szélességgel, vastagsággal és keresztirányú eséssel kell kivitelezni. A
Vállalkozónak az építés megkezdése előtt a szerződésben meghatározott időn belül a beépítésre
vonatkozó technológiai utasítást kell bemutatnia a Megrendelőnek.
A beépítésre vonatkozó technológiai utasításnak:
azonosító adatokat (lehetőség szerint a beépítési helyen felvett GPS koordináták)
technológiai műveletekkel kapcsolatos adatokat kell tartalmaznia.
Azonosító alapadatok:
- az aszfaltkeverék gyártójának megnevezése, címe, keverőtelepének helye és címe,
a beépítésre kerülő aszfalt típusa,
az épülő útszakasz kezdő- és végszelvénye.
Technológiai műveletekkel kapcsolatos adatok:
Aszfaltréteg beépítésének előfeltételeként szükséges felület-előkészítési munkák körülményei
Az aszfaltkeverék szállítása, az egyes járművek szállítókapacitása,
Az aszfalt terítése,a finiser(ek) és kiegészítő berendezéseinek típusa, tömörítőeszközök
Minőség igazolása,
Környezetvédelem, munkavédelem

•
•

Az építés követelményei:
Aszfaltréteg csak a fogadó felületre vonatkozó előírásokat kielégítő, profilhelyes, egyenletes
felületi megjelenésű, száraz, szennyezéstől, hótól, jégtől mentes fogadó felületre építhető. Ha
felújításkor az építendő kopóréteg tervezett vastagsága ≤ 30 mm, és közvetlenül marással
előkészített felületre kerül, akkor csiszolásos marást kell alkalmazni.

•

Ha F és I igénybevételi kategóriába tartozó korszerűsítendő/megerősítendő pályán a
keréknyomvályú mélysége az MSZ EN 13 036 szerinti vizsgálati eljárással, de nem 3 méteres,
hanem 2 méteres léccel mérve, vagy az e-UT 09.02.24 útügyi műszaki előírás szerinti RSTmódszerrel mérve a 15 mm értéket eléri, vagy meghaladja, akkor a tervezett új pályaszint alatt
120 mm-en belül megmaradó aszfaltrétegek deformációs hajlamát vizsgálni kell.
A vizsgálatot a megmaradó aszfaltréteg szemnagyságától függően – lehetőleg a réteghatárokat
figyelembe véve – készített 40, 60 vagy 80 mm vastag mintán/mintákon kell elvégezni,
az MSZ EN 12 697-22 szerint kiskerekű berendezéssel, B módszerrel, levegőn, 60 °C-on.

•

•

Ha a réteg állapota szerinti laboratóriumi minták valamelyikének vizsgálati eredménye a PRD15% határértéket eléri vagy meghaladja, akkor a felújítási beavatkozást az e tekintetben hibás
rétegrész eltávolításával, vagy erősítő rétegek ráépítésével úgy kell megtervezni, hogy a szóban
forgó tulajdonság szempontjából elégtelen minőségű réteg(ek) a megerősített pályaszerkezetben a
plasztikus deformáció kialakulását a továbbiakban ne eredményezhesse (ne eredményezhessék)!

•

Hengereltaszfalt réteg építése esetén a fogadófelületre a két réteg közötti tapadás biztosítása
érdekében, bitumenemulziót kell egyenletes vastagságban kipermetezni és a bitumenemulziónak
meg kell törnie. N igénybevételi kategóriában C60 B3 RG vagy C60 BP3 RG típusú modifikált
bitumenemulziót, F és I igénybevételi kategóriákban C60 BP3 RG típusú modifikált
bitumenemulziót kell kipermetezni.
a beépítésre kerülő aszfaltréteg aszfalttípusa

a fogadó aszfaltréteg keveréktípusa, a fogadófelület
állapota

aszfalt alapréteg

kötőréteg

kopóréteg (felújítás esete)

•
•
•
•
•
•

f=
m=
ny =
x=
-=

alapréteg

kötőréteg

kopóréteg

a kipermetezett C60 B3 RG normál emulzióból, vagy C60 BP3 RG polimerrel
modifikált emulzióból visszamaradó bitumen mennyisége, kg/m2

f

0,15 – 0,25

0,25 – 0,35

x

m

0,25 – 0,35

0,25 – 0,35

x

ny

0,30 – 0,40

0,30 – 0,50

x

f

-

0,15 – 0,25

0,15 – 0,25

m

-

0,25 – 0,35

0,25 – 0,35

ny

-

0,30 – 0,50

0,25 – 0,35

m

-

0,25 – 0,35

0,20 – 0,30

ny

-

0,30 – 0,50

0,20 – 0,30

a fogadóréteg felülete friss állapotú, újonnan, vagy nemrégiben építették
mart felület
nyitott vagy lesoványodott, illetve kipergéses felület
projektre vonatkozóan, egyedileg kell meghatározni
a gyakorlatban általában nem létező kombináció, nem kívánatos eset

Az aszfaltkeverékek beépítési hőmérsékletei
Aszfaltkeverék típusa

Megengedett legkisebb léghőmérséklet, oC

AC, BBTM, SMA típusú hengereltaszfaltok:
– 40 mm-nél vékonyabb rétegben építve

+5

– 40 mm-es vagy vastagabb rétegben építve

0

MA típusú öntöttaszfaltok

0
Beépítési hőmérséklet, oC 1)

meleg eljárással

mérsékelten meleg eljárással

B 35/50

≥ 150

≥ 130 2)

B 50/70

≥ 140

≥ 120 2)

B 70/100
e-UT 01.05.22 szerinti polimerrel modifikált
útépítési bitumenek:

≥ 140

≥ 120 2)

PmB 10/40-65

≥ 160

PmB 25/55-65

≥ 155

PmB 45/80-60

≥ 150

A bitumen típusa és fokozata
e-UT 01.05.23 szerinti útépítési bitumenek:

e-UT 01.05.25 szerinti gumival modifikált
bitumen,
GmB 45/80-55

≥ 160

≥ 135

-

•

3.2.3. Aszfaltrétegek mintavételi és vizsgálati módszerei

•
•

3.2.3.1. Mintavételek hengereltaszfaltból
Beépítendő hengereltaszfalt keverékből a keverék-összetétel meghatározásához a finiser
elosztócsigájának térségéből a jobb és bal oldalak között egyenletesen elosztva kell mintát venni
az MSZ EN 12 697-27 szabvány 4.3. pontja szerint.
Ha a mintavétel a finisherből történik, akkor annak a műszaki ellenőr jelenlétében kell, hogy
megtörténjen a műszaki ellenőr által kijelölt km szelvényben, amelyet a műszaki ellenőr az építési
naplóban rögzíteni köteles.
Megjegyzés: építtetői hozzájárulás esetén a keverék-összetétel meghatározásához fúrt minta is
vehető, vagy a hengereltaszfalt keverék mintavétele végrehajtható a gyártó keverőtelepén is.
Egy mintavétellel minden megkezdett 6000 m2 felületű megépített aszfaltréteg aszfaltkeveréke
jellemezhető összetétel szempontjából. Ezen túlmenően megkezdett 3000 m2-enként a tömörségi
fok viszonyítási alapjához szükséges Marshall-testsűrűség meghatározásához és a burkolati hézag
számításához szükséges hézagmentes testsűrűség meghatározásához is aszfaltkeveréket kell venni
a fentiekben leírtak szerint. A 3000 m2-enkénti mintavétel lehetőleg a fúrási helyek
környezetében történjen. Mintavételkor pontosan fel kell jegyezni a beépítés helyét (km-szelvény,
GPS-koordináta).
Építtetői ellenőrző vizsgálatok esetén a keverék vizsgálata történhet fúrt mintavételből is.
Behatároló vizsgálatok esetén a keverék vizsgálata csak fúrt mintavételből történhet.

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

3.2.3.1 Aszfaltrétegek vizsgálatai
Vastagság,tömörség burkolati hézagtartalom:
Ø 150 mm-es fúrtmintából vonatkozó szabványok szerint.
Keverék-összetétel:
az aszfaltkeverék összetételét hengereltaszfalt esetében az MSZ EN 12 697-1 vagy az MSZ EN 12 697-39, és az
MSZ EN 12 697-2 szerint kell vizsgálni.
Mérések a megépített kopórétegen
Felületi egyenetlenség meghatározása:
az e-UT 09.02.24 és e-UT 09.02.25 útügyi műszaki előírások szerinti IRI (nemzetközi egyenetlenségi index)
forgalmi sávonkénti mérésével, vagy
Az e-UT 09.02.22 szerinti ÚT-02 készülékkel végrehajtott mérési módszerrel és kiértékeléssel.
Makróérdesség:
a kopórétegek felületén a makróérdességet minden forgalmi sávban, a külső és belső keréknyomban, 6000 m2enként kell megmérni, a kopórétegként épített keveréktípusok esetében.(Az (N) jelzetű keveréktípusok esetén a
makróérdesség adatgyűjtési jellemző!)
Csúszásellenállás:
gyorsforgalmi utakon és főutakon kell meghatározni az újonnan épített kopórétegek csúszásellenállását a
forgalomba helyezést követő 3 hónap múlva. Az adatokat az Országos Közúti Adatbank részére is meg kell
küldeni. A kopóréteg csúszásellenállását az e-UT 09.02.23 szerinti SCRIM mérőkocsival, vagy az e-UT 09.02.27
szerinti ASFT berendezéssel egyaránt lehet mérni.
A csúszásellenállás jelenleg nem minősítési, hanem adatgyűjtési jellemző és az építtetői ellenőrzés
keretében kell elvégezni.

3.3. ASZFALTRÉTEGEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A megépült aszfaltréteg, ill. több aszfaltrétegből álló útpályaszerkezet akkor felel meg az UME
követelményeinek, ha az általános követelményeket és a minősítési jellemzők követelményeit a
mérési vizsgálati, eredmények
Mérések, vizsgálatok eredményei:
a vastagsági, a szabadhézag tartalmi, tömörségi
az összetételi,
a kopóréteg felületi egyenletességi,
a kopóréteg makro érdességi,
a tapadási szilárdsági,
a megépült aszfalt útpályaszerkezet geometriai követelményei.(Külön UME-ban kerül előírásra)
Általános követelmények:
A réteg felülete egységes szerkezetű legyen.
A réteg felületéről a víznek a tervezett esés irányába maradéktalanul el kell folynia.
A terítési sávok összedolgozásánál, valamint azok egyéb felületekhez való csatlakozásánál hézag
vagy repedés nem lehet.
A kopóréteg terítési sávjainak hosszirányú összedolgozásánál 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség
nem lehet.
Az aszfaltréteg megfelelőségét az e pont szerinti általános követelmények szempontjából a
műszaki ellenőrzés alapján döntik el.

•
•
•
•

3. 3.1. Vastagsági követelmény
A vastagság minősítési jellemző esetén az előírt érték a tervezett vastagság.
Az aszfaltrétegek vastagságának előírt és megfelelőségi határai a megépített réteg tervezett vas-tagságától és a
mintaszámtól egyaránt függenek az alábbiak szerint:
valamely réteg (kopó- vagy kötő-, vagy alapréteg) minden egyes (egyedi) mintájára vonatkozóan a vastagság
küszöbszintjeit a táblázat tartalmazza;
ha a mintaszám kettő, vagy annál több, akkor a réteg egyes mintáinak mért vastagságaiból átlagot (számtani
középértéket tizedmilliméteres pontossággal a kerekítés szabályai szerint) kell képezni. Az előírt határok és a
megfelelőségi határok értékeit a táblázat tartalmazza.
Hengereltaszfalt rétegvastagsági követelményei, ha a tervezett vastagság <40 mm
Minta mennyisége
A küszöbszint megnevezése

Egyedi előírt határ, VeEh, mm, legalább
Egyedi megfelelőségi határ, VeMh, mm,
legalább

1

2–4

5–9

≥10

előírt érték
-15%

előírt érték

előírt érték

-25%

-25%

Átlag előírt határ, VáEh, mm, legalább

–

Átlag megfelelőségi határ, VáMh, mm,
legalább

–

előírt érték

előírt érték

előírt érték

-10%

-8%

-6%

előírt érték

előírt érték

előírt érték

-20%

-18%

-16%

Hengereltaszfalt rétegvastagság követelményei, ha az előírt vastagság ≥40 mm
Minta mennyisége
A küszöbszint megnevezése
1

Egyedi előírt határ, VeEh, mm, legalább
Egyedi megfelelőségi határ, VeMh, mm,
legalább

2–4

5–9

≥10

előírt érték
-10%

előírt érték

előírt érték

-20%

-20%

Átlag előírt határ, VáEh, mm, legalább

–

Átlag megfelelőségi határ, VáMh, mm,
legalább

–

előírt érték

előírt érték

előírt érték

-10%

-8%

-6%

előírt érték

előírt érték

előírt érték

-20%

-18%

-16%

Az előírt értéktől való pozitív irányú eltérést jelen előírás megengedettnek tekinti, és erre
vonatkozóan külön követelményt nem támaszt. Kettő vagy több minta esetében az egyedi
minták vastagságának legfeljebb 25%-os többlete vehető figyelembe az átlagérték számításba.

3.3.2. A rétegek tömörségi fokának követelményei
9. táblázat – Réteg tömörségi fokának követelményei <40 mm tervezési vastagságú réteg
esetében
A küszöbszint megnevezése

Tömörségi fok, legalább, %

Előírt határ, TEh

97,0

Megfelelőségi határ, TMh

95,0

10. táblázat – Réteg tömörségi fokának követelményei ≥40 mm tervezési vastagságú réteg
esetében
A küszöbszint megnevezése

Tömörségi fok, legalább, %

Előírt határ, TEh

97,5

Megfelelőségi határ, TMh

95,5

11. táblázat – Réteg tömörségi fokának követelményei N és P igénybevételi kategóriába tartozó
utakra, továbbá a kerékpárutakra épített aszfaltréteg(ek) esetében
A küszöbszint megnevezése

Tömörségi fok, legalább, %

Előírt határ, TEh

96,0

Megfelelőségi határ, TMh

94,5

3. 3. 3. A réteg hézagtartalmának követelményei
12. táblázat – Réteg hézagtartalmának követelményei AC jelű kopóréteg esetén
A küszöbszint megnevezése

Hézagtartalom, legfeljebb, térfogat%

Előírt határ, HEh

6,5 (8,0)

Megfelelőségi határ, HMh

8,5 (10)

Megjegyzés: A zárójelben lévő értékek az N és P igénybevételi kategóriába tartozó utakra,
továbbá kerékpárutakra épített aszfaltréteg(ek) hézagtartalmának követelményeire vonatkoznak.
13. táblázat – Réteg hézagtartalmának követelményei AC jelű kötő-, és alapréteg esetén
A küszöbszint megnevezése

Hézagtartalom, legfeljebb, térfogat%

Előírt határ, HEh

7,5 (9,0)

Megfelelőségi határ, HMh

9,5 (11,0)

Megjegyzés: A zárójelben lévő értékek az N és P igénybevételi kategóriába tartozó utakra,
továbbá kerékpárutakra épített aszfaltréteg(ek) hézagtartalmának követelményeire vonatkoznak.
14. táblázat – Réteg hézagtartalmának követelményei SMA jelű kopóréteg esetén
A küszöbszint megnevezése

Hézagtartalom, legfeljebb, térfogat%

Előírt határ, HEh

6,0

Megfelelőségi határ, HMh

8,0

3.3.4. Az aszfaltkeverék összetételének követelményei
Az aszfaltkeverék összetételét hengereltaszfalt esetében az alábbiakban felsorolt szabványok
alapján, szerint kell vizsgálni:
az MSZ EN 12 697-1, vagy az MSZ EN 12697-39, és az MSZ EN 12 697-2
•
A követelmények a mintaszámtól függenek, az alábbiak szerint:
mindenegyes minta (az egyedi minták) vizsgálati eredményének eltéréseire az MSZ EN 13108-21
szerinti egyedi eltérések megengedettek,
•
ha a mintaszám 2, vagy annál több, akkor az egyes egyedi minták vizsgálati eredményeiből átlagot (számtani
középértéket) kell képezni,
•
A kötőanyagtartalom küszöbszinteket az alábbi táblázat tartalmazza:
Minta mennyisége
1

2–4

A küszöbszint
megnevezése

≥10

5–9
D, mm

<16

≥16

<16

≥16

<16

≥16

<16

≥16

Egyedi előírt határok,
SeEh, m%

előírt ért.
±0,50m%

előírt ért.
±0,60m%

Egyedi
megfelelőségi
határok, SeMh, m%

előírt ért.
±0,80m%

előírt ért.
±0,90m%

előírt ért.
±0,80m%

előírt ért.
±0,90m%

előírt ért.
±0,80m%

előírt ért.
±0,90m%

előírt ért.
±0,80m%

előírt ért.
±0,90m%

Átlag előírt határok,
SáEh, m%

–

–

előírt ért.
±0,40m%

előírt ért.
±0,45m%

előírt ért.
±0,35m%

előírt ért.
±0,40m%

előírt ért.
±0,30m%

előírt ért.
±0,35m%

Átlag megfelelőségi
határok, SáMh, m%

–

–

előírt ért.
±0,65m%

előírt ért.
±0,70m%

előírt ért.
±0,55m%

előírt ért.
±0,60m%

előírt ért.
±0,45m%

előírt ért.
±0,50m%

•

3. 3. 5. Felületi egyenletességi követelmény

•

A táblázatok első sorában szereplő egyedi megfelelőségi határ (IRIeMh) küszöbszintek az IRI100 értékekre
vonatkoznak.
Megjegyzés: Az IRI100 értékek esetén az egyedi előírt határ megegyezik az egyedi megfelelőségi határral.
A táblázatok második sorában szereplő átlag előírt határ (IRIáEh), a harmadik sorban pedig az átlag megfelelőségi
határ (IRIáMh) értékek, a 100 m-es rész-szakaszok IRI100 értékeiből, az általánosan 1000 m hosszú, két tizedes
pontossággal meghatározott értékelési szakaszok átlagára (IRIá) vonatkoznak.
Hengereltaszfalt kopóréteg felületi egyenletességi követelményei IRI-index alapján, új építésű utak esetén

•
•

Tervezési sebesség
küszöbszint megnevezése
≥ 130 km/h

<130 km/h és
≥ 110 km/h

<110 km/h és
≥ 90 km/h

<90 km/h és
≥ 70 km/h

Egyedi (100 m-es) megfelelőségi határ
IRIeMh, mm/m, legfeljebb

1,5

1,8

2,0

2,2

Átlag előírt határ, IRIáEh, mm/m, legfeljebb

1,10

1,40

1,60

1,80

Átlag megfelelőségi határ, IRIáMh, mm/m,
legfeljebb

1,30

1,60

1,80

2,00

•

ÚT-02 berendezéssel mért felületi egyenletességi követelmények új út építése esetén (hengereltaszfalt kopórétegen)

A jellemző és küszöbszint megnevezése

≥ 110 km/h

Tervezési sebesség
<110 km/h és
<90 km/h és
≥ 90 km/h
≥ 70 km/h

< 70 km/h1

Összegzett elmozdulás
előírt határ, ÖEEh, grafikus, cm/100 m,
legfeljebb
Összegzett elmozdulás

6

7

8

10

megfelelőségi határ, ÖEMh, grafikus, cm/100
m, legfeljebb
A 12–15 mm osztályközbe eső mérések
száma a mért nyomon, megkezdett 1000 menként,

8

9

10

12

1

3

42

63

megfelelőségi határ, db, legfeljebb

Megjegyzés:
1) Egyrétegű aszfaltburkolatú kerékpárutakat 3 m-es léccel kell minősíteni.
2) A 12 mm-t meghaladó hullámok közül legfeljebb egy eshet a 16–20 mm-es osztályközbe.
3) A 12 mm-t meghaladó hullámok közül legfeljebb kettő (kerékpárutak esetén legfeljebb három)
eshet a 16–20 mm-es osztályközbe.
A megengedett legnagyobb elmozdulás osztályközbe eső mérések db száma esetében az előírt határ
megegyezik a megfelelőségi határral.

•

3.3.6. Makroérdesség
A kopóréteg MSZ EN 13036-1szerinti makro érdességét jellemző értékek a 13. táblázatban előírt
követelményeket elégítsék ki.
13. táblázat – Makro érdesség követelményei (hengereltaszfalt)
Kopóréteg típusa
AC 16 kopó (F), AC 16 kopó (mF)

Makroérdesség, mm
 0,50

BBTM 11 A (mF), BBTM 11 B (mF) SMA 11 (mF), SMA 11 (mI)
AC kopó 8 (F), AC 8 kopó (mF)
AC 11 kopó (F), AC 11 kopó (mF),
BTM 4 A (mF), BBTM 8 A (mF), BBTM 8 B (mF)

 0,40

SMA 8 (mF), SMA 8 (mI),
MA 11 (F), MA 11 (mF)

•
•
•
•
•

3.3.7. Csúszásellenállás – nem minősítő követelmény
A gyorsforgalmi utakon és elsőrendű főutakon épített kopóréteg csúszásellenállásának meghatározásához 100
méter hosszúságú szakaszokra vonatkozó értékelésekkel a csúszásellenállást jellemezni, az átadást követő
3 hónap elteltével SCRIM vagy ASFT berendezéssel mérve, de SCRIM értékre átszámítottan.
Építteti ellenőrzés feladata.
A csúszásellenállás elvárt értéke 50 km/óra mérési sebesség esetén: αSFC ≥ 0,48
A mérést követő egy év elteltével elvárt, hogy a fenti érték legfeljebb 0,05 értékkel csökkenjen.

Makroérdesség mérése térfogat módszerrel
(MSZ EN 13036-1)
•

Csúszási ellenállás vizsgálata ingás
módszerrel/SRT (MSZ EN 13036-4)

•

Kopóréteg felület csúszásellenállásának vizsgálata ASFT mérőberendezéssel

αSFC = 0,65x2 – 0,35x + 0,42

3.3.8. Rétegtapadás

•
•

•

•
•
•

Egy rétegű építés esetén a kopóréteg és a fogadó réteg között:
ha a kopóréteg előírt vastagsága 30 mm-nél nagyobb, akkor a 2.3.3.4. pont szerinti vizsgálattal a
kopóréteg és kötőréteg között (a felülről első és második réteg között) rétegtapadás
(nyírószilárdság) legalább 1,0 N/mm2 legyen,
ha a kopóréteg előírt vastagsága ≤ 30 mm, akkor a kopóréteg és a kötőréteg (felülről első és
második réteg) közötti tapadószilárdság értéke 0,5 N/mm2 legyen, az M2. mellékletben leírt
vizsgálattal,
Két-, és háromrétegű építés esetében:
a felülről második és harmadik réteg között
rétegtapadás (nyírószilárdság) legalább 0,7 N/mm2 legyen.
kopóréteg előírt vastagsága ≤30 mm

A jellemző megnevezése

rétegtapadás, [N/mm2],
legalább megfelelőségi
határ

kopóréteg és a
felülről
második
réteg) közötti
tapadás

felülről második és
harmadik
réteg közötti
tapadás

0,51)

0,72)

kopóréteg előírt vastagsága 30
mm

kopóréteg és a
felülről
második réteg
közötti
tapadás

1,02)

felülről
második
és
harmadik
réteg
közötti
tapadás
0,72)

•
•

M2. Laboratóriumi feltépő vizsgálat
A vizsgálat jellemzi a vékonyaszfalt bevonat és az alatta lévő burkolat
összekötöttségének, tapadásának minőségét, az aszfalt pályaszerkezet teljesítménye
szempontjából egyik legfontosabb jellemzőjét, a felületre merőleges tapadószilárdságot.

4. Minőség igazolása, elszámolás
•

A vállalkozó a kivitelezési munka befejezése után a minőségigazolási dokumentációban
nyilatkozik a vizsgálati, mérési eredmények alapján, hogy:

•

„előírt minőségű” a munka, ha az valamennyi minősítési jellemző vonatkozásában az előírt
határtól nem kedvezőtlenebb szinten valósult meg (szerződésszerű teljesítés);
„megfelelő minőségű” a munka, ha az egy vagy több minősítési jellemző vonatkozásában az előírt
határtól kedvezőtlenebb, de a megfelelőségi határtól nem kedvezőtlenebb szinten valósult meg
(szerződésszerű teljesítés);
„hibás” a munka, ha az egy vagy több minősítési jellemző vonatkozásában a megfelelőségi határtól
kedvezőtlenebb szinten valósult meg és annak javítása nem lehetséges vagy javítására – bármilyen
okból – nem került sor (nem szerződésszerű teljesítés).
Minden minősítési jellemzőre igaz, hogy értékcsökkentésre csak akkor van mód, ha a mérési ill.
vizsgálati eredmény(ek) a megfelelőségi határnál nem kedvezőtlenebb(ek), de az előírt határnál
kedvezőtlenebb(ek) vagyis nem előírt minőségű, hanem megfelelő minőségű a teljesítés.
A megfelelő minőségűre értékelt szakasz előírt minőségűre javítható.
Megfelelő minőségű munka esetén értékcsökkentési tényezőket alkalmazva értékcsökkentési levonással kell az Építtetőnek a munkát átvenni. Az értékcsökkentési levonásokat a vállalkozónak
kell kimutatnia és a minőségigazolási dokumentációhoz kell csatolnia.

•

•

•

•
•

•

A hibás aszfaltréteget a vállalkozónak javítania kell. A hibás aszfaltréteget a vállalkozó behatárolhatja. A hibás szakasznak a nem megfelelő vizsgálati illetve mérési eredményt megelőző, és azt
követő, már előírt vagy megfelelő minőséget mutató vizsgálati illetve mérési eredmény által
határolt szakasz tekintendő. A javítandó szakasz hossza nem lehet kisebb 50 méternél.

•

Az építtetői ill. a megerősítő ellenőrzés eredményeinek figyelembevételével, a
nemmegfelelőségek kezelése után lehet az átadás-átvételi eljárást befejezni. Ha egy építtetői ill.
megerősítő ellenőrzési eredmény az 1 mintára vonatkozó küszöbszintekhez (pl. 7. táblázat 2.
oszlopában vagy 17. táblázat 2-3. oszlopaiban található küszöbszintek) képest megfelelő minőséget
mutat (előírt határtól kedvezőtlenebb, de a megfelelőségi határnál nem kedvezőtlenebb), akkor
ezen eredmény felülírja az adott értékelési szakaszra vonatkozó vállalkozói eredményt (az
átlagérték számításban is).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A minőséget igazoló dokumentáció tartalma
A keverékterv a megfelelőség igazolás alapdokumentuma, amelyet a megfelelőségét igazoló
dokumentációhoz kell csatolni. Tartalmaznia kell:
- az aszfaltgyártó megnevezését, azonosító adatait, a keverőtelep helyét,
- az aszfalt típusát, a típusvizsgálat és a gyártási utasítás azonosító számát,
- a gyártási időpontot,
- a felhasznált alapanyagok megnevezését,
- a gyártott aszfaltkeverék összetételi jellemzőit, egyes rétegek aszfaltkeverékeinek típusvizsgálatai
és teljesítménynyilatkozatai
- Mintavételi és minőségigazolási terv (ha előírt)
A Vállalkozó cégszerű nyilatkozata arról, hogy az elkészült munka minősége:
a szerződés követelményeinek jelen útügyi műszaki előírás szerint előírt minőségű, vagy
a szerződés követelményeinek jelen útügyi műszaki előírás szerint megfelelő minőségű, vagy
a szerződés követelményeinek jelen útügyi műszaki előírás melyik előírása szerint nem felel meg.
(hibás)
A értékcsökkentési levonás számítása
Mellékletek:
Vizsgálati jegyzőkönyvek

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

4.1. Az értékcsökkentési tényezők számítása
A felsorolt minősítési jellemzők értékcsökkentési tényezőit (Ét) az alábbiak szerint – három
tizedes pontossággal – kell számítani.
Az értékcsökkentési tényező számítására szolgáló képletben szerepel az (Éá) értékcsökkentési
állandó. Ennek értéke az egyes minősítési jellemzők vonatkozásában ezen előírás műszaki szempontú megítélése szerinti nagyságú, azt fejezi ki, hogy valamely minősítési jellemző előírt
határának a túllépése milyen súllyal van hatással a réteg teljesítményére.
Az értékcsökkentési állandó értéke :
mennyiségében mérhető minősítési jellemzők esetén, egyedi eltérésnél 1,25, átlageltérésnél 2,0;
minőségében mérhető minősítési jellemzők esetén, az adott jellemzőnél megadott érték
(legfeljebb 0,3).
Egy adott réteg esetén amennyiben több minősítési jellemző miatt szükséges értékcsökkentést
végrehajtani, úgy a réteg csak akkor tekinthető megfelelő minőségűnek, ha a rétegre vonatkozó,
összes értékcsökkentés nem haladja meg az adott réteg értékének 50%-át.
4.1.1. A réteg vastagsága
A réteg vastagsága mennyiségében mérhető minősítési jellemző.
Ha a vastagságot csak egyetlen mintával kell minősíteni (kisebb, mint 3000 m2 felület), akkor
ezen egyetlen minta alapján kell az értékcsökkentést számolni.
Kettő vagy több minta esetében csak a minták átlagára vonatkozóan kell „Ét” értékcsökkentési tényezőt meghatározni.

• Egyedi minta esetén:

•

É𝑡 = Éá ×

𝑉𝐸é −𝑉𝑒
𝑉𝐸é

ahol:
•

Ét

– értékcsökkentési tényező,

•

Éá

– értékcsökkentési állandó (egyedi vastagság esetében Éá = 1,25),

•

VEé

– vastagság előírt értéke (tervezett vastagság), mm,

•

Ve

– mért vastagság egyedi értéke, mm

• Kettő, vagy több minta esetén:

•

É𝑡 = Éá ×

𝑉𝐸é −𝑉á
𝑉𝐸é

•

ahol:

•

Ét

– értékcsökkentési tényező,

•

Éá

– értékcsökkentési állandó (átlagvastagság esetében Éá = 2,0),

•

VEé

– vastagság előírt értéke (tervezett vastagság), mm,

•

Vá

– mért vastagságok átlaga, mm.

⦁ 4.1.2. A réteg hézagtartalma
A réteg hézagtartalma minőségében mérhető minősítési jellemző.
Az Ét értékcsökkentési tényezőt az alábbi képlet szerint kell meghatározni.

É𝑡 = Éá ×

𝐻𝑒 − 𝐻𝐸ℎ
𝐻𝑀ℎ − 𝐻𝐸ℎ

ahol:

Ét

– értékcsökkentési tényező,

Éá

– értékcsökkentési állandó (hézagtartalom esetében Éá = 0,2),

He

– hézagtartalom egyedi értéke, %

HEh

– hézagtartalom előírt határ, %

HMh

– hézagtartalom megfelelőségi határ, %

•

4.1.3 Kőtőanyagtartalom

•

Kettő vagy több minta esetén:

•

É𝑡 = Éá ×

𝑆á −𝑆á𝐸ℎ
𝑆á𝑀ℎ −𝑆á𝐸ℎ

•

ahol:

•

Ét

– értékcsökkentési tényező, tömeg%,

•

Éá

– értékcsökkentési állandó (kötőanyag-tartalom esetében Éá =0,1),

•

Sá

– kötőanyag-tartalmak átlaga, %

•

SáEh
– kötőanyag-tartalom átlag előírt határ, % (a kötőanyag-tartalmak átlagához közelebb eső átlag
előírt határt kell választani)

•

SáMh – kötőanyag-tartalom átlag megfelelőségi határ, % (a kötőanyag-tartalmak átlagához közelebb eső
átlag megfelelőségi határt kell választani)

•
•
•
•

4.2. Az értékcsökkentési levonás számítása
Egy adott rétegre vonatkozó értékcsökkentési levonást az alábbiak szerint kell meghatározni:
Egyedi (nem a teljes felületre vonatkozó) értékcsökkentések
Egyedi mintá(k)ra ill. értékelési szakasz(ok)ra (pl. IRI mérésnél 1000 m) vonatkozó
megfelelő minőségű teljesítések esetén egyenként meg kell határozni az egyedi minta
(minták) ill. értékelési szakasz(ok) által jellemzett felületeket. Ezt követően egyenként meg
kell határozni az egyedi mintá(k) ill. értékelési szakasz(ok) értékcsökkentési levonásait, majd
ezeket összesíteni kell, az alábbi képlet alapján.
𝑛

Le =

Ét i × Fi × EÁ
𝑖=1

•
•
•
•
•

ahol:
Le
Éti
Fi
EÁ

–egyedi értékcsökkentési levonások összege, Ft,
– értékcsökkentési tényező az egyedi minta ill. értékelési szakasz megfelelő minősége miatt,
– az egyedi mintát ill. értékelési szakaszt jellemző felület, m2,
– egységár, Ft/m2,

•

Átlagértékek miatt meghatározott (a teljes felületre vonatkozó) értékcsökkentések

•

A teljes felületre vonatkozó megfelelő minőségű teljesítés(ek) esetén egyenként meg kell
határozni a különböző minősítési jellemzők értékcsökkentési levonásait, majd ezeket
összesíteni kell, az alábbi képlet alapján.
𝑛

Lá =

Ét i × F × EÁ
𝑖=1

•
•
•
•
•

ahol:
Lá
Éti
F
EÁ

•
•

Egy adott réteg összes értékcsökkentési levonása
Egy adott aszfaltréteg összes értékcsökkentési levonását az egyedi ill. átlag eltérések miatt
meghatározott értékcsökkentések összegeként kell megállapítani. Lr =Le+Lá

– átlagérték miatti értékcsökkentési levonások összege, Ft,
– értékcsökkentési tényező a teljes felület megfelelő minősége miatt,
– a teljes építési szakasz felülete, m2
– egységár, Ft/m2,

Összes levonás:
•

L=

𝑛
𝑖=1 Lri

FÜGGELÉK
•

Útfelújítások aszfaltrétegeinek tervezési és építési követelményei

Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

