
F51-1 Termékismertető Kiadás kelte: 2019.01.01.

Colas Északkő Kft.
3915 Tarcal, Malom u. 10.

TERMÉKISMERTETŐ ÉS FELHASZNÁLÁSI SEGÉDLET
Termék műszaki adatlap

0/200F zúzott andezit és újrahasznosított kőanyagok
keveréke földművekhez, talajjavításhoz Sárospataki
Bányaüzem

F51/2019/072Dokumentum egyedi azonosítója:

Bánya és a termék megnevezése:

Kőbánya és termékének azonosító adatai:

Vonatkozó műszaki specifikáció (CE lap) azonosítója: F39/2019/072

Kőbánya működésére vonatkozó engedélyek:
MÜT (Műszaki Üzemi Terv) száma/ érvényessége: 3828/12/2011 / 2023.12.31

Hulladékgazdálkodási engedély száma /érvényessége: BO-08/KT/10675-15/2018 / 2023.12.31

Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma /érvényessége: 2095 CPR 198 / visszavonásig

Gyártástechnológia rövid leírása: 
A termék a bányászati tevékenység során termelődő vegyes halmazok (talajjal keveredett kőzet) feldolgozásával előállított 0/200
névleges szemnagyságú termék.

Terméket alkotó kőanyaghalmaz bemutatása: 

A terméket alkotó kőanyag andezit, valamint a CE lapon megadott korlátozásokkal összhangban építésből-bontásból származó
inert anyagok keveréke.

Termék színe:

Általánosságban a termék színe szürke.

Termék rövid bemutatása, természetes megjelenés leírása:

A termék várható külleme ( fényképek):

A termék jellemző alkalmazási területei e-UT 06.02.11:
A termék a vonatkozó előírás szerinti önmagában  M-2 földműanyagként, vagy talajkeverék alkotójaként használható

Bármely egyéb célra, melynek a vonatkozó CE lapon feltüntetett minőségjellemzői alapján megfelel.
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A termék felhasználási szempontból kiemelendő tulajdonságai/alkalmazási lehetőségei:
Töltéstestek építéséhez, nagytömegű földmunkákhoz 
Átmeneti és finomszemcséjű helyi talajok beépíthetőségének biztosításához javítóanyagként alkalmazva. A hatékony javítás
eléréséhez szükséges adagolási arány próbabeépítés során határozandó meg

Bármely egyéb célra, ahol folytonos szemmegoszlású, nagy belső súrlódási szöggel rendelkező kőanyaghalmazra van szükség, és
az alkalmasságot a gyártó vagy/és a felhasználó előzetesen igazolta

*Termék műszaki jellemzői:

Üzemi gyártásellenőrzés módszere:

A

Értékelési időszak (gyártási(termék) jellemzők):

2018.01.01. - 2018.12.31.

Értékelési időszak (alapanyag jellemzők):

 2018.01.01. - 2018.12.31.

Szemmegoszlás 

méret

Beszállítói 
deklarált

 érték

Abszolút 
határértékek

*Gyártási
tartomány

Xref ± 1,25 x s

A közölt adatok az e-UT 05.01.15 Útügyi Műszaki Előírás alapján kerültek meghatározásra. Emiatt az adatok követelményként csak az

előírásban meghatározott termékek esetén vehetők figyelembe! Ettől eltérő esetben az adatok tájékoztató jellegűek.  

300 15- 0 00 0 0 98 1000 0 0

200 15- 0 00 0 0 75 990 0 0

125 15- 0 00 0 0 0 700 0 0

0,063 15- 0 00 0 0 0 150 0 0

Szemmegoszlási eredmények grafikus ábrázolása

méret ( log d )

*- A gyártási tartományt az A és B üzemi gyártásellenőrzési mód esetén egyaránt megadjuk, amennyiben a megelőző időszakból rendelkezésre állnak

az ennek meghatározásához szükséges vizsgálati eredmények.
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Termék műszaki jellemzői (folytatás)

Gyártási(termék) és
alapanyagjellemzők

Kiadás kelte: 2019.01.01

Ézsiás László

technológiai főmérnök

Fontosabb fogalmak (e-UT 05.01.15 alapján):
Referenciaérték (Xref) A vizsgálati eredmények középértéke (átlaga), vagy a típusvizsgálat egyedi eredménye.

Gyártási tartomány Az adott paraméter alapteljesítményének jellemzésére szolgál. Azt a tartományt jelöli ki, amelyen belül
legvalószínűbb az egyedi eredmények ingadozása.

Beszállítói deklarált érték A referenciaértékhez, mint jellemző értékhez képest megengedett eltérések mértéke. Ez az érték képezi a
gyártásellenőrzési vizsgálatok alapját. Értékének meg kell felelnie az abszolút határértékeknek (termékszabvány
követelménye).

*- A gyártási tartományt az A és B üzemi gyártásellenőrzési mód esetén egyaránt megadjuk, amennyiben a megelőző időszakból rendelkezésre állnak

az ennek meghatározásához szükséges vizsgálati eredmények.
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