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Kőbánya és termékének azonosító adatai: 

Dokumentum egyedi azonosítója: F51/2017/37 

Bánya és a termék megnevezése: Tállyai Bányaüzem, 32/50-A 

Vonatkozó műszaki specifikáció (CE lap) 
azonosítója: 

F39/2017/37 

Kőbánya működésére vonatkozó engedélyek: 

MÜT (Műszaki Üzemi Terv) száma/ 
érvényessége: 

68/18/2009 /  2019.12.31 

Hulladékgazdálkodási engedély száma 
/érvényessége: 

Az üzem nem végez hulladékgazdálkodási tevékenységet /   

Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma 
/érvényessége: 

2095 CPR 197 / visszavonásig 

Termék rövid bemutatása, természetes megjelenés leírása: 

Gyártástechnológia rövid leírása: 
• A termék a robbantással jövesztett kőanyaghalmaz második törési/osztályozási fokozatában feldolgozott 32/50 névleges 
szemnagyságú termék. 
Terméket alkotó kőanyaghalmaz bemutatása: 
• A terméket alkotó kőanyag piroxén-andezit. 
Termék színe:  
• A termék színe szürke, sárgás-barna, amely a gyártástól eltelt idővel sárgás-barna árnyalatot vesz fel a pirit ásvány tartalom 
miatt. Ez a minőségi jellemzőkre nincs hatással. Természetes víztartalmát az időjárás jelentősen nem befolyásolja. 
Általános tapasztalatok: 
A termék szűk szemcseméret-tartománya miatt a halmazra jellemző a nagy hézagtartalom. Emiatt a termék szegregációra 
kiemelten hajlamos, a szállítás /deponálás / beépítés során ezt a portartalom esetenkénti feldúsulása, szórványosan megjelenő 
durva-finomabb szemcsékből álló szétosztályozódott halmazrészek teszik láthatóvá.  
A termékhalmaz az általánosan magas hézagjellemzői miatt deponálás /beépítés hatására aprózódhat (munkaterületen 
megengedett mértéke a  MÁV 102345/1995 PHMSZ.A utasítás alapján a 22,4 mm-es szemcseméretre vonatkozóan≤ 5m%);ennek 
betartása érdekében a beépítés előtt a halmazon való gépközlekedés (depórendezés) során fokozott gondossággal célszerű 
eljárni, célszerű elkerülni például a lánctalpas munkagépek alkalmazását. 

 

A termék jellemző alkalmazási területei: 

MÁV 102345/1995 PHMSZ.A utasítás és a 4. sz. módosítása alapján: 
• A termék a vonatkozó előírás szerint korlátozás nélkül alkalmazható. 
 

Bármely egyéb célra, melynek a vonatkozó CE lapon feltüntetett minőségjellemzői alapján megfelel. 
 

1A termék fontosabb minőségjellemzőinek karakterisztikus értékei, jellemző tartománya: 
2Szemmegoszlás jellemző értéke: lásd jellemző szemel. Los Angeles aprózódás 

értéke(LARB%): 
15-16 

Lemezességi szám (FI%): 11-12 Használati ellenállás 
értéke(MDERB%): 

4-5 

Testsűrűség (Mg/m3): 2,67-2,70   
1 - A megadott termékjellemzőkkel kapcsolatos gyártói kötelezettségeket a termékhez tartozó CE lap tartalmazza, az itt megadott jellemző értékek 

tájékoztató jellegűek. 

2 – A termékhez kapcsolódó jellemző szemmegoszlás jegyzőkönyve tartalmazza a gyártástechnológiaáltal biztosított várható szemmegoszlás jellemző 

tartományát. Az abban megadott eredmények figyelmen kívül hagyják a bányai és keverőtelepi deponálás során megjelenő szegregációs hatásokat. 
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A termék várható külleme (fényképek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TERMÉKISMERTETŐ ADATAINAK ELSŐDLEGES CÉLJA AZ ADOTT CÉLRA LEGALKAMASABB TERMÉK KIVÁLASZTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA. A 
KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, DE TÁMOGATHATJÁK AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT LEGIDEÁLISABB TERMÉK 

KIVÁLASZTÁSÁT. 

Tarcal, 2017.01.02 

Készítette: Ézsiás László 

 technológiai főmérnök 

 


