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1. A HIDEG REMIX SZEREPE A BURKOLAT 
FENNTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK KÖRÉBEN 

A pályaszerkezet építésénél felhasznált anyagok igen változatosak: 
a mészkőtől, a vulkanikus eredetű kőzetektől, a kavicson át, a 
kohósalaktól a hidraulikus kötőanyaggal (cement, erőművi pernye) 
készült keverékekig. A közutak pályaszerkezeti rétegei az állandó és 
egyre növekvő nehézforgalom hatására károsan deformálódnak, 
teherbírásuk kimerül. A bekövetkező deformációk, nyomvályúk, 
általános felületi elhasználódások, repedések egyre kiterjedtebben 
okoznak balesetveszélyt és igényelnek költséges felújításokat. A 
közúthálózat legtöbb elemén megfigyelhető, hogy az utak 
szélesítése különállóan épült meg a folyamatos fejlesztések során, 
amely a meglévő útpályával - a különböző teherviselési képességeik 
miatt - nem dolgozik együtt. A szélesítések minősége igen változó, a 
munkahézagok és a beépített anyagok vastagságától és 
minőségétől függően. A két szerkezet között hosszrepedés jelenik 
meg, amely a kopórétegen válik láthatóvá. Ráadásul a 
meghibásodás veszélye az út tehernövekedésével arányosan 
emelkedik. Éppen ezeket az inhomogenitásból származó hibákat 
küszöböli ki a hideg remix eljárás. A mellékúthálózaton a relatív kis 
forgalom miatt (500-2500 j/nap között) fenntartási technológiaként – 
egyes szakaszokon- csak permetezéses eljárású, úgynevezett 
kötőzúzalékos burkolatok és felületi bevonatok készültek, valamint 
hideg és meleg aszfaltos kátyúzás, a tömegesen jelentkező 
burkolathibák miatt. Ha meleg aszfalt burkolatot kapott egy-egy 
útszakasz, akkor arra nem a méretezés szerint szükséges 
mennyiségű aszfalt, hanem csak néhány cm vastagságú kiegyenlítő 
réteg és vékony kopóréteg került. Az elmúlt 15-25 évben ezek a 
burkolatok jellemzően még felületi bevonatot sem kaphattak 
forráshiány miatt, ezért tömeges az utak tönkremenetele. A forgalom 
fenntartásához tehát elengedhetetlen a kátyúzások helyett a teljes 
felújítás, az értékelemzés szemléletében a „szükséges és elégséges 
feltételek” kielégítése, amire a hideg helyszíni újrahasznosítási 
eljárás a legalkalmasabb technológiák egyike, mind 
környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból. 

Az eljárás takarékos, gyors, környezetvédelmi szempontból 
elfogadott, kevésbé zavaró a közúti forgalomra, és jelentős építési 
anyag és energia megtakarítást biztosít. 
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Magyarországon a hideg remix technológiákat a pályaszerkezetek 
felújítására csak korlátozott mértékben alkalmazzák. A hazai 
gyakorlatban általában a cement kötőanyagú technológiát részesítik 
előnyben. A kombinált kötőanyaggal 2003 – ig két szakaszt újítottak 
fel. Az egyiket 1996-ban (86. sz. főút felújítása; ez volt az első 
munka Magyarországon), a másikat 1999-ben végezték. Mindkettő 
cement és habosított bitumen kötőanyaggal készült. 1999 és 2005 
között körülbelül 600 000 m2 volt a kísérleti munkák mennyisége 
helyszíni hideg remix eljárással. Elterjedését elsősorban a rossz 
gazdasági szemlélet akadályozza. A pályázatok elbírálásánál nem a 
műszaki és a gazdasági szempontok együttes értékelése, hanem 
kizárólag a felújítás m2-re vetített költsége alapján született döntés. 
 
Nem lehet összehasonlítani 4 cm kopóréteg árával egy 15-20 cm 

vtg. alapréteg készítését! Pedig ez volt a gyakorlat!!! 
 

2. A PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK ÚJRA 
HASZNOSÍTÁSÁNAK ALAPVETŐ ELJÁRÁSAI 

 helyszíni (in situ) újra hasznosítás hideg technológiával: a 
régi pályaszerkezeti rétegekből egy új alapréteg készítése 

 helyszíni újra hasznosítás meleg technológiával: új aszfalt 
kopóréteg, vagy kötő- és kopóréteg (azaz új aszfaltburkolat 
előállítása) beépítéséhez 

 keverőtelepi újra hasznosítás meleg technológiával: a régi 
aszfaltból származó, előkezelt, visszanyert aszfaltot a 
nagyobb használati értéket képviselő hengerelt- és öntött 
aszfaltok gyártása során - megengedett mértékben adagolva 
– használható 

2.1. Helyszíni hideg újrahasznosítás mobil keverő 
berendezéssel 

A mobil keverő berendezéssel készült hideg remix eljárást elégtelen 
teherbírás, nagyfokú egyenetlenség, elégtelen talaj-
teherbírás/víztelenítés, hiányzó fagyvédő réteg esetén kell 
alkalmazni. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy az elöregedett 
rétegeket fel kell marni, majd az építési terület mellett elhelyezett 
mobil keverő mellé deponálni. A bontott anyagot törni és osztályozni 
kell, esetleg hiányzó szemszerkezettel pótolni és – meghatározott 
kötőanyaggal, vagy az nélkül - mobil keverőben megkeverni. Miután 
ez megtörtént, a kevert anyagot visszaszállítani munkaterületre, ahol 
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hagyományos módon – lehetőleg szintvezérelt finisherrel beépíteni 
alaprétegként. A mobil keverő berendezés alkalmazásának előnye, 
hogy az alépítmény kitakarásra kerül, így azon lehetőség nyílik a 
szerkezeti javításokra. 

Földmű kitakarása 

Alapréteg keverése mobil keverővel 

2.2. Helyszíni hideg újra hasznosítás önjáró berendezésekkel 

A pályaszerkezeti rétegek homogenizálásával helyben készülő 
stabilizációja, melynek során a meglévő pályaszerkezet anyagát a 
szükséges mennyiségű kiegészítő/javító anyaggal, valamint 
kötőanyaggal (cement és/vagy bitumenes kötőanyag) a helyszínen 
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speciális célgép alkalmazásával átkeverni, elteríteni megfelelő 
szintre és tömöríteni. 

Az eljárással a megfelelő alátámasztással és vízelvezetéssel 
rendelkező utak esetében egy új, teherbíróbb, kedvezőbb 
összetételű homogén alapréteg állítható elő a meglévő 
pályaszerkezeti anyagok felhasználásával. 

A hideg eljárások bármilyen kategóriájú utakon alkalmazhatók, (akár 
autópályákon is). A helyszíni hideg eljárások általában a deformált 
alsóbbrendű utakon terjedtek el, de a jövőben szintén 
alkalmazhatóak magasabb rendű utakon is. 

A helyszíni hideg remix technológiát „A – E” forgalmi terhelési 
osztályú utakon általában a gyenge teherbírás, a kátyús és a profilt-
vesztett, egyenetlen útfelület indokolja. 

Önjáró kényszerkeverő 

Bármely remix technológia alapelve, hogy a meglévő utak burkolati 
rétegei, olyan adalék és kötőanyagforrások, melyek újra 
hasznosíthatóak, a felújított burkolati rétegekben. Ezt már több 
évtizedes külföldi – és hazai – gyakorlat alátámasztja. Más 
szavakkal: a visszanyert pályaszerkezeti rétegekben lévő 
adalékanyag akár többször is felhasználható, míg a kötőanyag 
alkalmankénti minimális fiatalítást, frissítést igényel. 

Mivel a közutak állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak, a 
visszanyert útépítési anyag is állami vagy önkormányzati tulajdon. 
Ha tehát a visszanyert aszfalt újra hasznosításra kerül, akkor az új 
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burkolat árában az alapanyagnak jelentkezni kell a költség-
megtakarításban. 

 

 
Önjáró marókeverő 

Természetesen a tervezési fázisban alaposan meg kell vizsgálni a 
szóba jöhető technológiákat, esetleg különböző változatokat is 
vizsgálni kell. A vizsgálatnak ki kell terjednie a meglévő út állapotára, 
hibáira, a beavatkozás céljára (pl. szerkezeti megerősítés vagy csak 
felületi hibák javítása), a visszanyerhető aszfalt tulajdonságaira, a 
visszanyert anyag szükséges feljavításaira, a visszanyerés 
lehetséges mélységére, a réteg vastagságára, a kötőanyag javítási 
módjára stb. Ezt követően lehet az úgynevezett hagyományos 
építési - felújítási technológiát műszakilag és anyagilag 
összehasonlítani, a szóba jöhető újra hasznosítási technológiával. 

Az eljárás alkalmazása során, a helyszínen lévő pályaszerkezetben 
vagy altalajban már meglévő anyagokat használjuk fel, ezáltal 
jelentős megtakarítást biztosítva mind az alapanyag, mind a 
szállítási költségek területén. Az eredeti, károsodott, teherbírásukat 
elveszített rétegek marással történő fellazítása, a felmart anyag 
összetételének módosítása és újraterítése egy menetben történik és 
az így előállított új burkolatalap a legmagasabb igényeket is kielégíti. 
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3. A HIDEG REMIX ELJÁRÁSOK 
ALKALMAZÁSÁNÁL HASZNÁLT GÉPEK 

3.1. Behajtási lehetőségek, terhelési korlátozások 

A gépek alkalmazásának tervezéséhez, valamint a szállítási 
engedélyek megkéréséhez adatokat kell megadni. A munkaterület 
megközelítési útvonalon és az építési szakaszokon belüli 
építmények terhelhetőségét és áthaladási magasság lehetőségét is 
vizsgálni kell. Az alábbi táblázat magába foglalja a hideg remix 
eljárásnál, valamint a hidegen keverő mobil berendezések főbb 
adatait. 
 

Készülékek hideg remixre, helyszíni előkészítésre 

Készüléktípus 
Meg-

nevezés 
Üzemi 

súly (kg) 

Méretek 
(mm)  

Hossz Szélesség Magasság 

Hideg remix 
1
 2200 CR 

1)
 49.720 12.000 3.000 3.000 

Hideg remix 
1
 WR 4200 

1)
 77.000 12.650 3.000 3.000 

Hideg remix 
1
 WR 2000 22.900 9.050 2.550 3.000 

Hideg remix 
1
 WR 2400 26.500 9.050 3.000 3.000 

Hideg remix 
1
 WR 2500 S

2)
 32.000 8.500 3.200 3.200 

Hideg remix 
1
 WR 2500 S

3)
 33.300 8.500 .800 3.200 

Hideg remix 
1
 WR 2500 SK 36.500 10.000 3.200 3.200 

Hideg remix 
2
 HMP 121 19.000 - - - 

Hideg remix 
2
 HMP 122-2 20.950 9.050 2.810 3.420 

Hideg remix 
2
 HMP 125 24.500 9.990 2.850 3.700 

Készülékek hideg remixre, gyártelepi előkészítésre 

      

Hideg keverő
1
 KMA 220 30.500 14.710 

4)
 

2.500 4.000 

1Gyártó: Wirtgen  2Gyártó: Bomag** 
1) elosztó csigával és Vario - beépítési gerenda;  
2) Munka szélesség 2.438 mm  3) Munka szélesség 3.048 mm;  
4) kabinnal 

3.2. Mobil keverő berendezés alkalmazása esetén: 

 nagy teljesítményű szintvezérlésű marógépek 
 homlokrakodó 3 m

3
-es kanállal 

 gréder 
 billenős szállítóeszközök 
 készanyag terítő gépek 
 tömörítő gépek 
 szórógép a bitumenemulzióra 
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 tartályautó víz kipermetezéséhez 

Teljesítménye szerint létezik többféle típus a mobil keverőből. A 
munkaterületre felvonulás után 2 órával munkába fogható. Nem kell 
külső energia az üzemeltetéséhez. Alkalmazható újonnan épülő utak 
alap-rétegeinek készítéséhez is. Felújítási munkáknál a bontott újra 
hasznosítható anyagok alaprétegeinek helyszíni keverésére, 
valamint és nem utolsó sorban hidegaszfalt keverékek készítésére. 

A gép kéttengelyű kényszerkeverővel van ellátva. Szabályozható 
adagolón keresztül jut a keverőműbe cement, mészhidrát, emulzió, 
vagy más vegyi kötőanyag és egyéb a keveréshez szükséges 
adalékanyagok. A keverék beállítása komputer vezérelt. A bekevert 
anyagot szállítószalagon juttatja a szállító járműbe.  

Mobil keverő berendezés 
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Mobil keverő berendezés 

3.3. A helyszíni hideg remix kivitelezésének eszközei: 

A technológiai folyamatot a rendelkezésre álló géplánc műszaki 
paraméterei szerint kell megtervezni. Előnyös olyan célgép 
alkalmazása, amely a marást, a keverést, a kötőanyag és víz 
adagolását, valamint az átkeverést, kiterítést és előtömörítést egy 
munkamenetben végzi. 
 
A cement- bitumen/bitumenemulzió kötőanyagos technológia 
géplánca: 

 hideg remix célgép: amely alkalmas legalább 15-25 cm 
vastag alap (zúzottkő, aszfalt) rétegek felmarására. A célgép 
alkalmas lehet kötőanyagok, cementtej és/vagy bitumen 
(bitumenemulzió vagy habosított bitumen) keverékbe történő 
bejuttatására is 

 cementterítő vagy cementtej mixer: a tervezett 
mennyiségű cement kötőanyagnak por vagy vizes keverék 
formájában való egyenletes elterítésére, illetve – vizes 
keverék esetében- a marótérbe való adagolásra 

 tartálykocsi: a bitumenemulzió, termosz vagy fűtött 
tartálykocsi a habosított bitumen előállításához szükséges 
bitumen adagolásához. 
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 vízszállító kocsi: az optimális tömörítési víztartalom 
adagolásához 

 gréder: a felület geometriai jellemzőinek kialakításához 
 gumiabroncsos henger 
 10-15 t-s acél palástú vibrohenger 

 
A géplánc kiegészítő gépei: 

 terítőgép (finiser): a tervezett mennyiségű kőanyag 
elterítésére 

 nagy teljesítményű szintvezérlésű marógépek 
 mobil vontatott törő berendezés 

3.4. Néhány gépről kicsit bővebben 

3.4.1. Önjáró maró-keverő 
Létezik többféle munkaszélességű (max. 2,0 m; max. 2,4 m; max. 
2,5 m) gép. Maximális munkamélység 50 cm. Napi teljesítmény 500-
1500 m3/nap. Fő alkalmazási terület: teherbírását vesztett 
pályaszerkezetből hideg remix eljárással út alapréteg készítése, 
bontott építési anyagok helyszíni újra hasznosítása, talajstabilizálás, 
talaj homogenitás. A keverési folyamatot a marással egyidejűleg a 
maródobban végzi el. A kellő hossz- és keresztesést más eszközzel 
kell beállítani (gréder), majd a szükséges tömörséget hengerléssel 
előállítani. A munkamélységnek megfelelően automatikusan változó 
méretű a keverőtér. 
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Helyszíni hideg remix maró-keverő eljárás, géplánc 

3.4.2. Önjáró száraz kötőanyag terítő gép 
A hideg remix technológia egyik legfontosabb kiegészítő gépe. Terítő 
szélessége maximum 2-2,5 m. Szárazanyag befogadó képességtől 
függően több méretben gyártják. A jármű összkerékhajtású. A 
kiterítendő mennyiség vezető-fülkéből állítható, szabályozható. 

 
Önjáró száraz kötőanyag terítő gép 

3.4.3. Önjáró kényszerkeverő 
Az önjáró kényszerkeverő nagy napi teljesítménye miatt hazánkban 
nem alkalmazott géplánc. Minden méretében túl méretes szerelvény 
(130 to, 11 tengelyes tréler, 3 m széles) 

marókeverő dob 
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A gép munkaszélessége 2,80 m-től 4,20 m-ig fokozatmentesen 
állítható. Munkamélység max. 20 cm. Teljesítménye 400 to/óra. 
Felújítási munkáknál a bontott újra hasznosítható anyagok 
alaprétegeinek helyszíni újra keverésére. A gép kéttengelyű 
kényszerkeverővel van ellátva. Szabályozható adagolón keresztül 
juttatható a keverőműbe cement, mészhidrát, emulzió, vagy más 
vegyi kötőanyag és egyéb a keveréshez szükséges adalékanyagot.  
A keverék beállítása komputer vezérelt. A munkaszélessége végett 
felújítási munkánál félpályában az alapréteget egy menetben 
homogén állapotúra keveri.  Első fázisban mar, majd a mart anyagot 
a gép kéttengelyű kényszerkeverővel ellátott keverő térbe juttatja. 
Ezután a homogén keveréket a gépre szerelt terítő paddal elteríti és 
min. 85%-os tömörségre előtömöríti. Szint-vezérelhető GPS-ről, 
lézerről, ultrahangról és zsinórról. Keverhető szemnagyság 0/35 
max. 0/45 mm. Alkalmazható újonnan épülő utak alaprétegeinek 
készítéséhez. 
 
 
 
 

 

 
Kényszerkeverő (vegyes kötőanyagú technológia) 
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Helyszíni hideg remix kényszerkeverő eljárás, géplánc 

 

3.4.4. Vontatott mobil törőgép 
A törőgép munkaszélessége 2 és 2,5 m. Súlya 4,5 to. 
Munkamélysége max. 25 cm. Vontató traktor teljesítménye 300 PS. 
A törőtengely fordulatszáma állandó a sebességgel lehet elérni a 
szükséges szemnagyság méretét. Azoknál az alaprétegeknél ahol a 
szemnagyság nagyobb, mint 0/35, ott kiválóan használható a 
törőgép. A rakott alap ezek után már nem akadály. A kiforgatott 
rakott alapból egy vagy két menetben kiváló minőségű és 
szemnagyságú kőváz állítható elő a helyszínen. Nem kell a hiányzó 
szemszerkezetet helyszínre szállítani, bedolgozni, ezáltal abszolút 
környezetbarát technológia. 

  
Vontatott mobil törőgép 
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3.4.5. Mobil cement-szuszpenziós keverő berendezés 
Az építési területen történő keverési eljárásoknál a géplánc és egyéb 
munkaeszközök számottevő méretűek és súlyúak. Ez áll legalább az 
újrahasznosítást végző gépláncból, valamint a bitumentartalmú 
kötőanyag-, ill. bitumentartályt és a vízpótlást biztosító tartályt 
magában foglaló járművekből, amelyek tömlővezetékeken és 
tolórudakon keresztül egymással összeköttetésben vannak, és az 
újrahasznosító eszközök (a „recycler”) által vannak mozgatva. A 
központi keverési eljárásoknál az építési terület közelében előállított 
hideg remix keverék finiserrel vagy – kivételes esetben – gréderrel 
kerül beépítésre. 
 

 
Mobil cement-szuszpenziós keverő berendezés 

 

4. ÁLLAPOTFELVÉTEL 

A megerősítendő pályaszerkezet teherbírását, a rétegek felépítését, 
a burkolat állapotát, a pályaszerkezet viselkedését befolyásoló 
körülményeket a méretezés előtt meg kell vizsgálni. A 
problémaelemzés mindig az állapotparaméterek részletes 
elemzésével kezdődik, ugyanis ez mutatja meg azt, hogy mi a 
tényleges probléma. 
 

4.1. Részletes feladat-meghatározás 

 burkolati méretek felvétele (hossz, szélesség) 
 szakasz jelenlegi állapotáról fotó- és vagy video film 

készítése 

165 kW / 225 PS 

Motoregység 

11.000 L Víztartály 

25 m³ 

Cementtartály 

1.000 L/min 

Szuszpenziós 
keverő 

Adagoló csiga a 
pontos cement 

adagoláshoz 

Szivattyúk a cement- szuszpenzió 

külső felhasználására 

Csatlakozó a 

Recycler géphez 
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 jellemző hibákról fotósorozat készítése 
 jellemző hibák csoportba foglalása és mennyiségi 

kimutatása 
 ejtő súlyos teherbírás mérés 
 szemcsés réteg vtg-a feltárással (500-1000 m) (padka alatt 

is) 
 szemcsés réteg szemeloszlása (500-1000 m) (padka alatt is) 

4.2. Behajlás mérések 

Amennyiben adatbanki értékek nem állnak rendelkezésre, abban az 
esetben behajlás méréseket nehéz ejtő súlyos berendezéssel kell 
végrehajtani. 
Leszakadt útszélnél tárcsás teherbírás mérés legyen. Pontonként két 
ejtést kell végrehajtani, terhelés beállítás 50 kN 

4.3. Szemszerkezet megállapítása 

A marási mintavételeket az 500-1000 m – es szakasz kezdetétől 150 
m – re kell végrehajtani az egyik oldalon, a másikon 250-500 m – es 
eltolással. A marást a földmű szintjéig, de legalább 30 cm mélységig 
kell elkészíteni, majd a jelenlegi burkolat szintjétől 20 cm mélységig. 
 

4.4. Földmű mintavételek 

A földmű mintavételeket a padkából, a kialakult padkaszint alatt, 0,5 
– 0, 75 m mélységből kell venni. A mintavétel zavart legyen, egy 
minta tömege kb. 10 kg. A minta eredeti nedvességtartalmát meg 
kell őrizni és a laboratóriumban ezt azonnal meghatározni. A 
mintavételek a fúráshelyekkel azonos szelvényben és mennyiségben 
történjenek. 
 
A helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok eredményétől függően 
kell eldönteni, hogy a remix eljárásokból mely megoldás a 
legmegfelelőbb. 
 

5. TERVEZÉSI FOLYAMAT 

5.1. Méretezés 

A méretezés fő célja, hogy a megerősített pályaszerkezet a vele 
szemben támasztott követelményeknek (megfelelő fenntartás 
mellett) kellő ideig megfeleljen a funkcionális és strukturális 
követelményeknek, továbbá gazdaságilag is optimális legyen. A 



3R Magyar Remix Egyesület 
 

22 Hideg remix kézikönyv 

hideg remix eljárást ott kell alkalmazni, ahol a meglévő pálya 
teherbírása elégtelen, a profilja egyenetlen (pl. lesüllyedt, 
kinyomódott szélesítés) és anyaga inhomogén. 
e-UT 05-02-52 (ÚT-2-3. 707/2008) 

5.2. Geometriai tervezés 

Homogén: 

A beavatkozással szemben támasztott követelmények figyelembe 
veszik azt, hogy nem új létesítményről, hanem meglévő, forgalom 
alatt lévő útszakasz felújításáról van szó. 

Inhomogén: 

 
A legnagyobb probléma, hogy mind hossz-, mind keresztirányban a 
legtöbb utunk nagyon heterogén. A többszöri szélesítések miatt egy 
keresztszelvényben háromféle szerkezet is lehet. 
A felmart (útalapot) pályaszerkezet anyagát fel kell javítani a 
szükséges hiányzó kőváz anyaggal, kötőanyagot hozzáadni, majd 
átkeverni, végül megadott szintre elteríteni és betömöríteni. 
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A burkolat relatív szélessége 

 

 
A burkolat relatív magassági szintje 

5.3. A méretezés során a következők meghatározása is 
szükséges: 

 a mart, a kiegészítő és az eredő anyag szemeloszlása 
 mart és kiegészítő anyag nedvességtartalma 
 Proctor vizsgálat a választott kötőanyag tartalommal 
 Egyirányú nyomószilárdság vizsgálat (hidraulikus kötőanyag) 
 Statikus hasításvizsgálat (bitumenes, vegyes kötőanyag) 

a) amivel számolnak: 
 Teherbírás javítás 

Mélyített
beépítés

Kiinduló állapot Helyszíni hideg-
Recycling beépítés

Magasított 
beépítés

Az útburkolat relativ magassági szintje

fedőréteg

kiegyenlítő-kötő-réteg

hideg-recycling réteg

Helyszíni hideg-recycling
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 Felületi minőségi jellemzők megjavítása 
 Burkolat élettartalmának meghosszabbítása 
 Oldalesés, túlemelés javítása, javítási lehetőségei 

b) amivel nem számolnak: 
 vízszintes és magassági vonalvezetés (műszaki jellemzők) 

javítása 
 lényeges geometriai méretek változtatása 
 kapacitásnövelés 

 

6. FELHASZNÁLHATÓ ALAPANYAGOK 

A felbontott anyagok összetételének ismeretében dönthető el a 
technológia. 

Lehetséges változatok: 
 kötőanyag nélküli homogenizálás védőréteg esetén 
 kötőanyagos beépítés: 

 hidraulikus kötőanyaggal (célszerű cementtel) 
 bitumen kötőanyaggal (emulzió, habosított bitumen, 
egyéb) 
 a hidraulikus és a bitumen alapú kötőanyagok 
együttes alkalmazásával 

 

6.1. Kiegészítő ásványi anyag fajtái: 

 kőzetek (KZ, NZ, Z, UKZ, UNZ, UZ): 
 útépítési zúzott kőanyag 
 természetes aprózódású kőzet (murva) 
 Kavics, homokos kavics (K, HK, ZK, ZHK, UZK): 
 folyamkavics, homokos kavics 
 bányakavics, homokos kavics 
 zúzott kavics 

6.2. Felhasználható kötőanyagok: 

• granulált kohósalak, acélgyártási salak, szemétégetési salak 
• cement 

6.3. Hidraulikus kötőanyagú beépítés 

Az alkalmassági vizsgálatot a módosított szemmegoszlású 
keverékkel kell végrehajtani. A mart aszfaltú adalékanyaggal készült 
hidraulikus kötőanyagú keveréket is helyszínen kevert hidraulikus 
kötőanyagú szemcsés alaprétegként kell kezelni. Cement 
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kötőanyaggal való stabilizálás megtervezésekor a helyszíni 
stabilizáció követelményeit kell teljesíteni. A szükséges 
cementtartalmat a 28 napos henger nyomószilárdsága alapján 
határozzák meg. Amennyiben a cementadagolás 4 tömeg % feletti, 
aszfalt rétegvastagság függvényében, feszültség mentesíteni 
szükséges. 

6.4. Bitumenes kötőanyagú beépítés 

A kötőanyag lehet bitumenemulzió vagy habosított bitumen, vagy 
más, építőipari vagy európai műszaki engedéllyel rendelkező 
kötőanyag. A emulzió bitumentartalma 60-65% között legyen, a pH-
érték pedig 3 és 9 között. Az alkalmassági vizsgálatot különböző 
mennyiségű bitumenemulzió adagolással előállított Marshall-féle 
próbatestekkel kell megtervezni az alaprétegekre vonatkozó útügyi 
műszaki előírás szerint azzal a különbséggel, hogy a Marshall-
stabilitás helyett a szabványnak megfelelő hasító szilárdságot kell 
meghatározni áztatás nélkül, az emulzió megtörése után egy órával. 
A szemmegoszlás beállítására ajánlott a mechanikai stabilizáció 
szemmegoszlását követni. A habosított bitumen kötőanyagú 
stabilizációra az olyan anyag alkalmas, amelynek 0,063 mm alatti 
része 5-20% között van. Ha a finom rész hiányzik, akkor legfeljebb 
2% cement vagy mész hozzáadásával lehet a kívánt stabilitást 
elérni. 

6.5. A két módszer kombinálása, újra hasznosítás vegyes 
kötőanyaggal: 

Egyesíti az előnyeit ezeknek a technológiáknak. Így például növeli a 
teherbírást, csökkenti a repedések előfordulását, mely a hidraulikus 
kötőanyaggal kevert rétegeknél előfordulhat. A kizárólag bitumenes 
kötőanyagúnál nagyobb teherbírás érhető el („lemezhatás”), a 
kizárólag hidraulikus kötőanyagúnál pedig kisebb a repedési hajlam. 
A bitumenemulziónak a felhasználáshoz előirányzott hidraulikus 
kötőanyaggal összeilleszthetőnek kell lennie (hogy a kapcsolat 
létrejötte ne vezessen azonnal az emulzió töréséhez). A 
megfelelőséget a szabvány szerinti hasító szilárdsági vizsgálattal kell 
megállapítani (min. 0,2 N/mm

2
). Szükséges kötőanyag: 2-6% 

bitumenemulzió, 3-6% cement. 

Alkalmazható az újra hasznosítási technológia abban az esetben is, 
ha a felmarásra szánt rétegek között burkolati betonréteg található! 
A tervezésnél lényeges szempont, hogy a kőváz anyagának 
meghatározó részét képviselő meglévő pályaszerkezet anyaga igen 
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vegyes összetételű. Tartalmazhat követ, homokos kavicsot és 
kisebb-nagyobb mennyiségben bitumen alapú kötőanyagok több 
fajtáját (hígított bitumen, bitumenemulzió stb.). Ha a bitument 
tartalmazó adalékanyag mennyisége a felbontásra előirányzott 
rétegekben meghaladja a 20-30%-ot, akkor az újra hasznosított 
keverék vegyes kötésű és ezért repedésre kevésbé hajlamos. A 
bitumenes alapréteg szemcséi magasabb hőmérséklet esetén 
nehezítik a hidraulikus kötőanyag kellő elkeveredését, ezért a 
cementadagolás mennyiségét célszerű 10-15%-kal megnövelni. A 
kiegészítő anyag megválasztásánál figyelembe kell venni az út 
forgalmát, a helyi anyagok és alapanyaggyártó művek távolságát és 
árait. A kiegészítő kővázpótló anyag mennyisége keveréktervezési 
szempontból sem célszerű, ha meghaladja a 25-30%-ot. 
 

 
Hideg remix általános receptúra 

 

7. HELYSZÍNI HIDEG ÚJRA HASZNOSÍTÁS AZ 
ALKALMAZHATÓ KÖTŐANYAG-(OK) 
KOMBINÁCIÓI SZERINT: 

7.1. Javítás víz és bitumenemulzió adagolással 

A meglevő aszfaltburkolatot (a kopó és az alapréteget együtt) a 
recycler (maró-keverő gép) fellazítja, azt alaposan átkeveri, 
homogenizálja a mikroprocesszorokkal vezérelt szivattyúk által - 
tartály gépkocsiból adagolt - bitumenemulzióval és (ha az emulzió 
víztartalma kisebb az optimumnál) vízzel. Tájékoztató 
bitumenemulzió szükséglet 5-10 %. A helyszínen így megkevert 
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keveréket (feljavított, új útalapot) a célgép elteríti és a gréder 
kialakítja a kívánt profilt. 

 
- tömörítés, profil kialakítás, előtömörítés, recycling, 

vízadagolás, bitumenemulzió, zúzalékterítés. 

7.2. Javítás cementterítéssel 

A meglevő pályára (az átkeverendő mennyiségtől függően gépi úton) 
a cementet előre el kell teríteni, a fellazított burkolati anyag és az 
esetleg hozzáadott kőzúzalék együttes tömegéhez viszonyítva 
mintegy 2-5% mennyiségben. A recycler a megfelelő mélységig az 
útpályát fellazítja, a marótérben az előre elterített cementtel és 
zúzalékkal, valamint a mikroprocesszoros vezérlésű szivattyúval 
adagolt víz hozzáadásával azt homogenizálja és elteríti. A gréder 
kialakítja a kívánt profilt. 

 
- tömörítés, profil kialakítás, tömörítés, recycling, 

vízadagolás, zúzalékterítés, cementterítés 

7.3. Javítás előkevert cementtej adagolással 

Az eljárás megegyezik az 7.2 pont alatt ismertetettel, azzal a 
különbséggel, hogy a recycler által fellazított régi burkolat 
anyagához, a keverőegységbe közvetlenül - mikroprocesszorral 
vezérelt szivattyúval - az előzetes vizsgálatok alapján megtervezett 
és előkevert cementtejet adagolnak. A homogenizálást a marótérben 
a fellazítással egy időben végzi, majd azt elteríti és a gréder 
kialakítja a kívánt profilt. 

 
- tömörítés, profil kialakítás, tömörítés, recycling, 

cementtej adagolás, vízadagolás, zúzalékterítés 

7.4. Javítás előkevert cementtej és bitumenemulzió 
adagolással 

A recycler által fellazított régi burkolat anyagához előzetes 
zúzalékterítés után mikroprocesszorok által vezérelt szivattyúkkal 
gépben előkevert cementtejet és külön szállító-tartálykocsiból 
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bitumenemulziót adagolnak, előzetes vizsgálatok alapján 
megtervezett receptura szerinti mennyiségben. 

 
- tömörítés, profil kialakítás, tömörítés, recycling, 

cementtej adagolás, bitumenemulzió, vízadagolás, 
zúzalékterítés 

7.5. Javítás habosított bitumenadagolással 

A meglevő pályaszerkezetet megfelelő mélységben a recycler 
fellazítja, azt alaposan átkeveri, homogenizálja - a 
mikroprocesszorokkal vezérelt szivattyúk által szállító-
tartálygépkocsikból adagolt vízzel és a "habosított" bitumennel. A 
"habosított" bitument a bitumenszállító tartálykocsiból nyert forró 
bitumenből a célgép állítja elő, mely így alkalmas az ásványi 
anyagszemcsék vékony rétegben és igen hatékonyan való 
bevonására. A homogenizált keveréket (feljavított, új útalapot) a gép 
elteríti és a gréder kialakítja a kívánt profilt. 

 
- tömörítés, profil kialakítás, tömörítés, recycling, 

bitumenadagolás, vízadagolás, zúzalékterítés 

7.6. Javítás cement és habosított bitumenadagolással 

A meglevő pályaszerkezetet megfelelő mélységben a recycler 
fellazítja, homogenizálja az előzetesen a felületre terített cementtel 
és zúzalékkal, valamint a mikroprocesszorokkal vezérelt szivattyúk 
által a szállító-tartálygépkocsikból adagolt vízzel és habosított 
bitumennel. A célgép az így előállított keveréket elteríti a felületre, 
majd a gréder kialakítja a kívánt profilt. 

 
- tömörítés, profil kialakítás, tömörítés, recycling, 

bitumenadagolás, vízadagolás, zúzalékterítés, 
cementterítés 



3R Magyar Remix Egyesület 
 

Hideg remix kézikönyv    

7.7. Mobil keverő berendezés keverőegységben a keverék 
gyártása a hidraulikus és a bitumen jellegű kötőanyagok 
különböző kombinációjával történhet: 

Hidraulikus (cement) kötőanyagú burkolati alaprétegek előnyei: CKt 
analógia szerint tervezhető, viszonylag egyszerűen szervezhető 
kivitelezés, hátrányai: hosszú-távon zsugor-repedések kialakulása a 
rétegekben. 
Bitumenes kötőanyagú burkolati alaprétegek előnyei: nincsenek 
zsugor-repedések, hátrányai: speciális labor felszerelést igényel, 
nehézkes a meleg bitumen ellátás a helyszínen, hosszú-távon 
nyomvályú képződésre hajlamos. 

 

Kötőanyagok és kombinációk 

8. A KIVITELEZÉS FOLYAMATA 

A hideg remix a pályaszerkezeti rétegek homogenizálással, helyben 
készülő stabilizációja, mely kötőanyagos és kötőanyag nélküli 
pályaszerkezetek újrakeverését jelenti hidraulikus, bitumenes és 
vegyes kötőanyagok szükség szerinti felhasználásával. Az eljárás 
alkalmazása során, a helyszínen lévő, pályaszerkezetben, vagy 
altalajban már meglévő (inhomogén, nem megfelelő teherbírású, de 
értékes) anyagokat használjuk fel új pályaszerkezeti rétegek 
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létrehozására. A szükséges mélységben felmart leromlott 
pályaszerkezetből új kötőanyag és ásványi anyag hozzáadásával 
egy új, homogén útburkolatalap réteget terítenek le, majd tömörítnek. 
Az új burkolatalapra általában – az elvégzett forgalmi méretezésnek 
megfelelő- aszfaltrétegek kerülnek (kétrétegű felületi bevonattal vagy 
hengerelt aszfalt réteggel szükséges lezárni). Az eljárás során 
bitumenemulziót, cementet, habosított bitument és ezek kombinációit 
alkalmazzák kötőanyagként. A hideg remix tehát burkolatalap 
rétegek létrehozására alkalmas erősen elöregedett, deformálódott, 
repedezett, hengerelt aszfaltburkolatok korszerűsítése, valamint 
itatott makadámburkolatok, stabilizált útszakaszok javítása során. 

8.1. Általános építési előírások 

Az építés előfeltétele a megfelelő adatszolgáltatás és a jóváhagyott 
kivitelezési tervdokumentáció. 
A megrendelő feladata az építés előtti állapotfelvétel, az építési 
munkatechnológiai leírása (újra hasznosítás típusa, pályaszerkezet 
méretezés stb.). 
A vállalkozó feladata az alkalmassági vizsgálat elvégzése, ez 
alapján a technológiai utasítás, keverék-összetételi utasítás, 
mintavételi és minősítési terv elkészítése. A kivitelezés során az 
alkalmassági vizsgálat eredményei alapján kell az új (átkevert) 
alapréteget előállítani. A keverés megkezdése után a szükséges 
szabályozásokat a marógépen el kell végezni. A marógép lehetőleg 
egy sebességi fokozatban és megállás nélkül homogenizáljon. A 
vállalkozónak az elvégzett munkák minőségét és megfelelőségét 
mintavételekkel, mérésekkel és vizsgálatokkal igazolnia kell. 

Az építés alatti forgalom korlátozására részletes ideiglenes 
forgalomtechnikai tervet kell készíteni, és az illetékes közútkezelővel 
jóvá kell hagyatni. 

A mobil keverőgéppel készített hideg remix alapréteget lehetőleg 
teljes útlezárással kell beépíteni. Amennyiben erre nincs lehetőség, 
félpályás építést kell alkalmazni, amely növeli a kivitelezési időt és a 
költségeket, többlet forgalomzavarással jár, ezen kívül 
balesetveszélyes. 

A helyszínen jól képzett gyakorlott szakembereknek kell jelen lenniük 
(a cement- és víztartalmat naponta többször is módosítani kell, a 
tömörítést a keverékhez kell igazítani. 
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8.2. Helyszíni remix technológiai sorrend: 

 Szélesítés, padkanyesés, árokrendezés, hibák kijavítása (a 
padka anyaga betömörödött vízzáró réteg, szélesítéssel 
cserélni kell, vagy surrantó szerűen részlegesen cserélni) 

 Marás, javító kőanyag elterítése profilozás, tömörítés 
 Kötőanyag (ok) elterítése 
 Keverés a víz hozzáadásával 
 Végleges profilkialakítás 
 Tömörítés 
 Utókezelés, ha szükséges 

A technológiai folyamatot a rendelkezésre álló géplánc paraméterei 
szerint kell megtervezni. 

8.3. Beépítési folyamat önjáró berendezéssel: 

A munka megkezdése előtt ismét ellenőrizni kell a pályaszerkezet 
teherbírását. A padkát le kell nyesni, mivel a padka egy részét a 
szélesítés számára ki kell emelni, majd befejező munkaként a 
padkát fel kell tölteni. Szükség esetén ároktisztítást is lehet végezni. 
A túlzottan deformált, egyenetlen, nagy oldalesésű, sokszor 
különböző anyagokkal kátyúzott felületet első munkafázisként 
célszerű átmarni legalább 15-20 cm vastagságban és a kívánt 
oldalesésűre alakítani a darálás utáni gréderes profilozással. A 
helyes oldalesésű pályát simító hengereléssel kell úgy tömörítni, 
ahogy a közúti forgalom és az építési forgalom csökkentett 
sebességgel használni tudja. 

A kőanyag pótlására és az alapréteg vastagítására szánt anyagot 
finiserrel, vagy gréderrel lehet teríteni. A terítés után a hengereléssel 
kell a pályát a közlekedés számára minden időben járhatóvá tenni. A 
pályaszerkezet vastagságának növelésére szánt réteget a második 
munkafázisban a réteg vastagságának kétszeres értékével 
szélesebben kell elteríteni, hogy szegély nélküli építés esetén a 
természetes lépcsőzés kialakuljon. (10 cm vastagság esetén a 
terítés szélessége 6,2 méter, a 6 méter széles új burkolat esetében) 
Az erősítéssel és a kötőanyag-keveréssel együttes átmarási 
folyamatot csak 2 méteres vagy annál nagyobb munkaszélességű 
hideg remix célgépekkel lehet végezni. A hidraulikus kötőanyag 
bejuttatása a helyben készülő hideg remix eljárás során történhet a 
burkolatra szórással, vagy közvetlenül a célgép által a marás közben 
adagolva, cementtej formájában. A por alakú kiszórásnak úgy kell 
történnie, hogy a környezetet ne szennyezze a szél, és a 
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szomszédos forgalmi sávon haladó gépkocsik által elfújt cement. 
(Átkeverés előtt a lehető legkevesebb felületet kell leszórni és 
folyamatosan kell haladni a célgép előtt). Szeles időben a kiszórt 
cement 2-3 százaléka elveszne, ezért a munkát ekkor be kell 
szüntetni. Vegyes kötés esetén a bitumenemulzió a célgép 
adagolójába a rácsatlakoztatott tartálykocsiból juthat. 

A nedves keverés előtt meg kell határozni a régi pálya és a 
szerkezeti vastagság-növelést biztosító ráhelyezett erősítő réteg 
nedvesség tartalmát, és attól függően kell a bejuttatott víz 
mennyiségét meghatározni. A víztartalmat folyamatosan érzékszervi 
úton figyelemmel kell kísérni, (eső, vagy hirtelen felmelegedés 
történik), akkor változtatni kell a technológiai víz mennyiségén. A 
kívánt optimális víztartalom meghatározását segíti a burkolat 
tömörítés közbeni viselkedése is. 

A kötőanyaggal történő átkeverést úgy kell szervezni, hogy a 
célgépek munkasávjainak találkozása soha ne essen a korábbi 
szélesítések vonalába. Elkerülhető ezzel, hogy a remixelt 
alaprétegen hosszanti repedés keletkezzen. (Ha a szélesítés 
szerkezeti vastagsága és/vagy anyaga nem éri el a régi főpálya 
vastagságát és minőségét, akkor vagy előtte jobb anyagra kell 
cserélni a szélesítés anyagát, vagy a szélesítés eltávolításával új, a 
főpályával egyező vastagságot kell visszaépíteni.) 

A hidraulikus kötőanyaggal készített homogenizált alapréteget a 
tervnek megfelelő hossz-és keresztprofilra kell kialakítani, amelyhez 
elengedhetetlen az azonnali autógréderes profilozás a munkasávok 
találkozásának egyengetésére és az esetleg egyenlőtlen 
tömörödésből származó süllyedések kiküszöbölésére. Az egyes 
munkasávok készítésénél figyelembe kell venni, hogy a már 
elkészített sávok mindig ~20 cm-re a határos sávok felviteli helyétől 
még egyszer átkeverésre kerülnek. A geometriailag meghatározott, 
nagyobb átfedések az elkészítési hosszban úgy behatárolandóak, 
hogy a második sáv – a profilírozással és a tömörítéssel bezárólag – 
minél hamarabb készen legyenek. Ez szükséges, mert a hidraulikus 
megerősítés ezen idő eltelte után elkezdődik, és a cementkő-
képződés nem zavarható meg. Jelentőséggel bír a hidraulikus 
kötőanyag kikeményedésére a vízveszteség elleni réteg védelem. Az 
elkészült alapréteget vagy vízpermetezéssel kell utó kezelni, vagy 
egy rétegű bitumenemulziós szórásos felületi bevonattal lezárni.  
Ez 1 cm aszfaltréteg megspórolást jelent!!! 
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A tömörítéshez célszerű acélköpenyű vibrációs hengereket és 
gumiabroncsos hengereket egyidejűleg alkalmazni. Az elkészült 
alaprétegen tömörség-teherbírásméréseket kell végezni. Vegyes 
kötésű és bitumenemulziós hideg remix alaprétegre az aszfalt 
réteget közvetlenül a készítés után 24 órával el lehet helyezni. 

8.4. Alapréteg készítése mobil keverő berendezéssel 

A rétegek elkészítése mobil keverő berendezés esetében három 
részfolyamatra tagolódik: 

a) A keverék anyag előkészítése 
b) A keverék gyártása 
c) A keverék anyag bedolgozása 

 
a) A keverék anyag előkészítése 
A telepített keverő berendezés felállítási helyén elegendő tárolási 
helyet kell kialakítani a kitermelt és újra hasznosításra kerülő 
anyagok számára, valamint igény szerint az ásványi kiegészítő 
anyag számára is. Adott esetben a törő berendezésnek is elegendő 
térrel kell rendelkeznie a szemcsék méretre történő töréséhez. A 
töréshez a leginkább alkalmas a könnyen szállítható törőmalom, 
minthogy ez > 5°C hőmérsékleten is üzemeltethető. Pofás törő csak 
e hőmérsékleti tartomány alatt ad értékelhető eredményt aszfalt 
törésénél. 

b) A keverék anyag előállítása kéttengelyű kényszerkeverővel 
ellátott mobil keverő berendezéssel történik, amely átmenő-
keverőként működik, és folyamatos keverékkészítést biztosít. A 
berendezés alkalmas száraz kötőanyag (cement, mész, stb…), 
bitumenemulzió és víz fogadására, azok pontos adagolására. A 
kötőanyagokat tartályautóból tömlős csatlakozással lehet a keverő 
berendezéssel összekötni. 

Ezek rendelkeznek, ill. felszerelhetőek adagolási lehetőség 
hozzáadásával a következőkre: 

 keverék szemcse, 
 kiegészítő szemcsézet (ásványi), 
 hidraulikus kötőanyag, 
 bitumenemulzió, 
 meleg bitumen – habbitumen formájában 
 víz. 

Az előállított keverék szállítószalagon keresztül jut a szállító 
eszközre. 
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c) A keverékanyag beépítése 
A keverék anyag bedolgozása hagyományos finiserrel történik, 
amely képes az anyagot 20 cm vastagságú rétegek profil szerinti 
elosztására és előtömörítésére. A végleges tömörséget acél palástú 
vibróhengerrel kell elvégezni szükséges hengerjárattal. 

9. MINŐSÍTÉS 

ÚT 2-3.706 [e-UT 05.02.51] Bontott útépítési anyagok újrahasználta 
és hasznosítása. Általános feltételek 
ÚT 2-3.707 [e-UT 05.02.52] Bontott útépítési anyagok újrahasználta 
I. Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása 
ÚT 2-3.708 [e-UT 05.02.53] Bontott útépítési anyagok újrahasználta 
II. Telepen történő hideg újrahasznosítás 
ÚT 2-3.206 [e-UT 06.03.51] Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások 
ÚT 2-3.207 [e-UT 06.03.52] Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 

A minőségi követelményeket az ÚT 2-3.707 [e-UT 05.02.52] vagy ÚT 
2-3.708 [e-UT 05.02.53] számú útügyi műszaki előírás szerint kell 
ellenőrizni. A szilárdságra előírt érték csak tájékoztatásra 
szolgál, minősítésre nem! 

Alkalmazási példák: 
A hideg remix eljárások alkalmasak az útpálya burkolatok 
kötőanyagának elöregedéséből, túlsúlyos nehézgépjárművek által 
okozott burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott burkolatok, vagy az 
adalékanyag polírozódásából eredő burkolati hibák helyszíni 
megszüntetésére. Így jellemzően a megsüllyedt burkolatszélek, 
burkolatsávok, szintre emeléses javítására, teljesen elöregedett, 
repedezett, kátyúsodott hengerelt aszfaltburkolatok javítására; itatott, 
portalanított makadámburkolatok javítására, stabilizált utak, 
makadám burkolatok feljavítására, teherbírásának növelésére, 
helyszíni hideg remix készítésére. 

10. FELÜLET BURKOLÁS 

A hideg remix rétegeket útmegerősítésként kell tekinteni. Ezek 
közvetlen igénybevételre a forgalom által nem alkalmasak, ezért 
szükséges burkolattal ellátni.  
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Az aszfalt bedolgozás csak akkor kezdhető meg, ha a könnyű 
ejtősúlyos készülékkel végzett mérések minden felülburkolandó 
szakaszon megfelelő értéket mutattak. 
A tervezett burkolatot az előírások szerint kell megépíteni. 

 felületi bevonatok (fokozatos kiépítés esetén az alapréteget 
az első ütemben, bitumenes kötőanyag esetén) 

 hideg és lágyaszfaltok (jól kombinálhatóak a cementkötésű 
remix eljárásokkal 1000-1500 jármű/nap forgalomig) 

 meleg aszfaltok 

Magyarországon a hideg remix technológiákat a pályaszerkezetek 
felújítására csak korlátozott mértékben alkalmazzák, elsősorban IV – 
V számjegyű utaknál. Készültek azonban munkák autópályán és 
gyorsforgalmi úthálózaton is: 

 2006-ban az 1. sz. főút – M0 csomópont „H” ágon 0+050 – 
0+320 km. sz. közötti szakaszon a kopó és kötőréteg 
rétegek lemarása után 24 kg/m

2
 cementadagolással 20 cm 

vastagságban (kiegyenlítő réteg is remixelve lett), mintegy 5 
650 m2 felületen. Jelenleg is repedés és süllyedés 
mentesen működik 

 M1 autópálya bal pálya bicskei szakaszán 33 – 34 km. sz. 
közötti szakaszán 2011-ben lemarásra került 19 cm 
aszfaltréteg (4 cm SMA, 7 cm AC 22 kötő és 8 cm AC 22 
kötő réteg), majd 20 cm vastagságban cementes helyszínen 
remixált alapréteg készült 

Szemléltetése a hideg remix felhasználásával felújított út egy 
részéről 

  

 

felújítás előtt felújítás után  
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11. Hideg remix technológiával épített alapréteg 1996 
– 2015-ig. 

Hideg remix útalap építési munkák össz felülete Magyarországon a 
kezdetektől 

A fenti mennyiségek elszomorítóak. Évente 5-6 millió m
2
-t 

kellene készíteni! 

12. Technológia alkalmazásához szükséges UME 
előírások: 

e-UT.02-01-21 
(ÚT 2-1.119) 

Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és 
ideiglenes forgalomszabályozása 

e-UT 04-05-11 
(ÚT 2-1.152) 

A közúti útelzárás, elkorlátozás és 
forgalomterelés elemei 

e-UT.06.03.13 
(ÚT 2-1.202) 

Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 
méretezése és megerősítése 

e-UT.06.02.11 
(ÚT 2-1.222) 

Utak és autópályák létesítésének általános 
geotechnikai szabályai 

 e-
UT.09.02.35 

(ÚT.2-2.124) Dinamikus tömörség- és 
teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtő súlyos 
berendezéssel 

e-UT.06-03-24  (ÚT 2-2.126) Habosított bitumennel 
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keverőtelepen készülő útpálya szerkezeti 
alapréteg 

e-UT. 06-03-51 
(ÚT 2-3.206) 

Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyag ú alaprétegei. Építési 
előírások 

e-UT. 06-03-52. 
(ÚT.2-3.207) 

Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és 
hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési 
előírások 

e-UT. 06-03-61 
(ÚT.2-3.306) 

Útburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag 
kipermetezésével és zúzalék kiszórásával 
készült felületi bevonatok 

e-UT. 05-02-51 
(ÚT 2-3.706) 

Bontott útépítési anyagok újra használata és 
hasznosítása. Általános feltételek 

e-UT 05-02-52  
(ÚT 2-3.707) 

Bontott útépítési anyagok újra használata I. 

e-UT 05-02-53  
(ÚT 2-3.708) 

Bontott útépítési anyagok újra használata II. 

13. FELHASZNÁLT IRODALOM 

Bebők Gábor Bontott Építési Anyagok hideg helyszíni 
újrahasznosítása hideg – remix eljárások, eszközök és építési 
módok id. Dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Képzés, Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. 2013-2014. 
dr. Rósa Dezső 3R Magyar Remix Egyesület kiadvány 2008. 
Dr.-Ing. F. Weinert Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
Friedrich-Ebert-Ring 14-20 56068 Koblenz Leitfaden Kaltrecycling 
WITRGEN GmbH. fotók, ábrák 
dr. Törőcsik Frigyes Nemzeti Közlekedési Napok 2015. 
Kovács Attila, dr. Kisgyörgy Lajos, BME, dr. Boda György, Corvinus 
Egyetem Nemzeti Közlekedési Napok 2015. 
SAT Kft. fotók 
COLAS ÚT fotók 
Internet fotók 
D.GUTZWILLER Produkte. fotók 
Szabados Szabolcs Autópálya-üzemeltetés 
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1. HELYSZÍNI MELEG ÚJRAFELHASZNÁLÁSI 
TÍPUSOK 

A helyszíni meleg remix eljárások fajtáit sokan sokféle 
csoportokba szokták foglalni. Ebben az anyagban a Nemzetközi 
Recycling Szövetségnek, az Asphalt Recycling and Reclaiming 
Association (ARRA) csoportosítását mutatjuk be, mely három fő 
csoportot különböztet meg: 

1. a meleg átkeveréses eljárások (reshape) 
2. a meleg átkeveréses és ráépítéses eljárások (repave) 
3. a meglévő réteg anyagához új aszfalt anyagot hozzákeverő 

eljárások (remix eljárások) 
Magyarországon a hazai igényeket és lehetőségeket 

figyelembe véve a két utóbbi eljárás terjedt el, a 2. pont szerinti 
Remix Plusz, míg a 3. pont szerinti Remix Admix elnevezéssel. A 
helyszíni meleg eljárásos újrafelhasználási technológiák 
alkalmazásakor megfelelő eredményt csak egyenletes hőmérsékletű 
réteggel lehet elérni, ezért az érintett réteget infra  hősugárzóval, 
vagy nagyfrekvenciás elektromágneses hullámokkal kell 
felmelegíteni, mert az így előkészített aszfaltburkolatot könnyen fel 
lehet marni az ásványi szemek aprózódása nélkül, továbbá 
egyenletesen át-, vagy el lehet keverni folyékony rejuvenáló 
szerekkel vagy új aszfaltkeverékkel. 

1.1. A RESHAPE eljárás 

Az eljárás lényege, hogy a felújítandó aszfaltréteget az infra 
hősugárzókkal ellátott előmelegítő egységek egyenletesen 
felmelegítik, majd a célgép maróegysége felmarja és a keverőtérbe 
továbbítja. Itt új aszfaltanyagot nem, esetleg csak folyékony 
rejuvenáló szert, vagy meleg bitument kevernek hozzá. Ezt követően 
a keverőtérből kikerülő anyagot az elosztó csigával szétterítik, majd 
a beépítő pad előtömörítetten beépíti és hagyományos módon 
aszfalt hengerekkel betömörítik. Ezzel a módszerrel tehát a felújítás 
előtti és a felújítás utáni burkolatszint nem változik meg. A reshape 
eljárást elsősorban akkor célszerű alkalmazni, ha a hagyományos 
aszfalt szőnyegezést követően közvetlenül minőségi problémák 
merültek fel, pl. a tömörség, felületi egyenetlenség, burkolat-
érdesség miatt. Hasonló okokból kifolyólag elvégezhető a 
beavatkozás régebben készült aszfaltburkolatok esetén, azonban 
ezekben az esetekben biztosan szükséges új bitumen adagolása, 
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melynek mennyiségét és minőségét laboratóriumban kell 
megtervezni. 

1. kép: Reshape 
 

1.2. A REMIX PLUSZ eljárás (REPAVE) 

2. kép: Remix Plusz 

Az eljárás során a felmelegített, fellazított meglévő aszfalt friss 
bitumen, vagy rejuvenáló szer bevitelével, esetleg változatlan 
összetétellel homogenizálás után kerül visszaterítésre és a felületére 
egyidejűleg egy új 2,0 cm vastag réteget terítenek, majd a 
visszaterített és az új aszfaltréteget együtt tömörítik, így biztosítva a 
két réteg megfelelő kötését és együttdolgozását. A technológia csak 

Remixelt  
kopóréteg 

Új keverék 

Beépítő pad 

Lehúzó él 

1. elosztó csiga 

Remixelt keverék 

Keverék adagolás (szabványos kopórétegfajták) 

2. elosztó csiga 

Keverő 

Maró 

hengerek 

Bitumen-

adagolás 

 

Rejuvenátor 

adagolás 

Maró 

hengerek 

Remixelt 

keverék Elosztó 

csiga 

Remixelt 

burkolat 

Beépítő pad Keverő 
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két elosztó csigával, külön lehúzóval, éldöngölővel és vibropallóval 
rendelkező célberendezéssel alkalmazható, a külön elosztó csiga és 
lehúzó a remixelt réteget, a második egység (egy tulajdonképpeni 
finiser) pedig az új kopóréteg aszfaltját dolgozza be. 

A REMIX PLUSZ technológia alkalmazási területei:   

 leöregedett, gyűrődésektől mentes kopóréteg felújítása,   
 csúszós, kifényesedett felületek javítása,   
 a felület típusának megváltoztatása,   
 a pályaszerkezet kismértékű - legfeljebb 2 cm vastag - 

megerősítése.   

1.3. A REMIX ADMIX eljárás (REMIX) 

Az eljárás során a felmelegített, fellazított és keverőegységbe 
továbbított régi aszfaltkeverék kiegészítésre kerül olyan anyagokkal, 
amelyek hatására előállítható egy megfelelő, előírt paraméterekkel 
rendelkező új aszfaltkeverék, mely visszaterítés és tömörítés után 
egy új építésű aszfaltréteg tulajdonságaival rendelkezik. Az ADMIX 
technológia célirányos alkalmazási területei:   
 

3. kép: Remix Admix 

 az eredeti keverék összetételi hibája miatt deformált, 
keréknyomos szakaszok javítása,   

 a kötőanyagában leöregedett, felületi hámlást, kipergést 
mutató rétegek megújítása,   

Remixelt  

burkolat 

Beépítő pad 

Remixelt keverék 

elosztócsiga 

Kiegészítő 

aszfaltkeverék 

Kiegészítő keverék adagolás 

Maró hengerek 

Keverő 



3R Magyar Remix Egyesület 
 

Meleg remix kézikönyv    

 típusváltás - például ha a burkolaterősítés során a 
meglévő - esetleg deformált vagy leöregedett - 
kopóréteget a pályaszerkezetben az újonnan épülő 
kopóréteg alatt kötőrétegként kívánják alkalmazni. 
Ilyenkor a felújítás során a meglévő, például AC 11 típusú 
kopóréteget AC 22 kötőréteggé, vagy a felújítás során 
kötőrétegként is építhető AC 16 típussá alakítják át. 

Az ADMIX technológia során az adagolandó kiegészítő 
keverék összetételét és mennyiségét a felújításra kerülő aszfaltréteg 
összetételének ismeretében és a tervezett keverék kívánt 
paramétereinek megfelelően laboratóriumi vizsgálat alapján kell 
meghatározni. 

2. AZ ÚTBURKOLATOK HELYSZÍNI MELEG 
ÚJRAFELHASZNÁLÁSÁNAK KIALAKULÁSA 

2.1. Külföldi elterjedés 

A motorizáció fejlődésével a XX. században egyre nagyobb 
igény mutatkozott az utazók részéről a minél jobb minőségű és gyors 
közlekedést lehetővé tevő úthálózatok iránt. Ez magával vonta a II. 
Világháború utáni nagyarányú útépítéseket elsősorban az Amerikai 
Egyesült Államokban, valamint Németországban. Az úthálózatok 
bővülése, új aszfaltburkolatú utak építése töretlenül emelkedett 
egészen az 1973-ban bekövetkezett első olajválságig, mikor is a 
kőolaj hordónkénti ára a négyszeresére emelkedett, majd ezt követte 
a második, 1979-es olajválság is. Ezek negatív hatása nem csak a 
benzin és gázolajárakon érződött, hanem más kőolajtermékek, 
elsősorban a bitumen árán is, melyre az úthálózatok használhatóság 
fenntartása érdekében továbbra is nagy szükség volt. A válságot 
megelőzően az elbontott értékes útépítési anyagokat nem 
hasznosították újra, legtöbbször csupán töltésekbe mint 
földműanyagot használták fel. Ma már tudjuk, hogy ez rendkívüli 
pazarlás. Ezt ismerték fel Amerikában is és először a történelemben 
a felbontott aszfalttörmeléket beszállították egy hagyományos 
keverőtelepre, ahol a szükséges aprítás után felmelegítették, majd új 
aszfaltkeveréket adtak hozzá és így átkeverték. Tulajdonképpen ettől 
fogva beszélhetünk keverőtelepi újrafelhasználásról. A mérnökök 
felismerték, hogy ezzel a módszerrel olcsóbban, kevesebb új 
anyagot, kevesebb kőolajszármazékot felhasználva lehet a 
hagyományos technológiával megegyező minőségű burkolatot 
létrehozni. A módszer nem csak a szükséges drága bitumen 
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mennyiségét csökkenti le, hanem az értékes kőzetanyag 
szempontjából is gazdaságos felhasználást tesz lehetővé. Az anyagi 
megtakarítások mellett legalább olyan fontos a módszer 
környezetbarát mivolta. Az újrafelhasználásban rejlő lehetőségeket 
felismerte az útépítésben mindig élenjáró Németország is. A Wirtgen 
GmbH., mint az útépítési célgépek egyik legnagyobb gyártója tovább 
ment az Egyesült Államokban már alkalmazott módszernél. A sérült, 
profilját vesztett útburkolatok hideg marásának módszere már ismert 
volt. A német szakemberek úgy gondolták, hogy felesleges a felmart 
aszfaltanyagot tehergépjárműre rakni, elszállítani a keverőtelepre, 
átkeverni és visszaszállítani költséges módon. Egy olyan 
berendezésre van szükség, mely helyben, egy menetben felmelegíti, 
felmarja a régi burkolatot, saját keverőterében átkeveri, majd saját 
beépítő padjával újra beépíti. Az elméletet a gyakorlatba ültetve 
1976-ban gördült le a gyártósorról az első úgynevezett „Repaver”, 
tehát helyszíni meleg újrafelhasználást lehetővé tevő gép. 
 

4. kép: 1976: Wirtgen Repaver 
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Az első próbaszakaszok kiértékelése után világossá vált, hogy 
a módszer életképes és gazdaságosan, környezetbarát módon 
képes az elhasználódott aszfaltburkolatok helyreállítására. 1979-re a 
technológia tovább finomodott és Németország szerte elfogadott 
felújítási módszerré vált. A Wirtgen GmbH. szakemberei a 
tapasztalatok és az igények alapján a technológia továbbfejlesztésén 
dolgoztak. Ennek eredményeként született meg 1985-ben az RX 
4500 jelű berendezés, mely olyan önjáró, maró-, keverő- és terítő 
egységgel egybeépített célgép, mely képes az előre, önjáró melegítő 
egységekkel felmelegített burkolat felmarására, anyagának 
átkeverésére új folyékony kötőanyag, vagy aszfaltkeverék 
hozzáadását követően, majd a felújított keverék elterítésére és 
előtömörítésére. 

2.2. A magyarországi térhódítás 

2.2.1. Főbb állomások  
A magyarországi meleg újrafelhasználás az 1920-as évekig 

nyúlik vissza, amikor is már a Magyar Asphalt Vállalat Illatos úti 
keverőtelepén állítottak elő úgy öntött aszfaltot, hogy ahhoz a régi 
öntött aszfalt burkolat bontásából származó anyagát adagolták 
vissza. A hengerelt aszfaltok telepi újrafelhasználása szervezetten, 
nagyobb  mennyiségben a 90-es évek elejétől vált jellemzővé, mikor 
is a Magyar Aszfaltgyártó (MASZ) Kft. jelentősebb keverőtelepein az 
aszfaltkeverő gépeket alkalmassá tették a bontott és tört, vagy a 
mart hengerelt aszfalt visszaadagolására. 
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A helyszíni meleg újrafelhasználás magyarországi első 
megjelenése 1992-re tehető, amikor is a Strabag Hungária Rt. a 4 
sz. és a 44 sz. főközlekedési utak egy-egy szakaszán elkészítette az 
első meleg remixes kísérleti szakaszát, majd két évre rá, 1994-ben 
az M3-as autópálya bal pályáján a 30-31-es km szelvények 
környékén az Inreco Hungary Kft, míg a 38-40 km szelvények között 
a Strabag Hungária Rt. a haladó sáv felújítását végezte el. Ezt 
követően látványos felújítási hullám indult meg az M1 és M3 
autópályák különböző szakaszain. Az 1995 – 1998-as évek között 
több tízezer négyzetméter remix plusz (repave) rendszerű helyszíni 
meleg remix felújítás történt a régi „ÉHA” burkolatok „ZMA” 
kopórétegre történő leváltása kapcsán. Érdekessége ennek az 
időszaknak, hogy szinte kizárólag csak remix plusz típusú 
beavatkozás épült. A változást és a technológia kiszélesedését az 
1998 – 1999-es év hozta meg, amikor is a 44 sz. főút békésmegyei 
szakaszának felújítás során admix technológiával történt meg az új 
„K” típusú kötőréteg előállítása a meglévő kopóréteg 
felhasználásával. Erre aztán hagyományos finiseres technológiával 
épült rá az új kopóréteg. A következő (újkori) meleg remix felújítási 
időszak a 2006-os évvel kezdődött az M3 ap. jp. 90-92 km 
szakaszán, de ekkortól már csak admix eljárással készült kötőréteg 
előállításról beszélhetünk. Végeredményben a mai napig több mint 2 
millió négyzetméter helyszíni meleg remixes burkolat felújítás történt, 
melynek nagy részén a mai napig minimális meghibásodás mellett 
zajlik a közúti forgalom. 

2.3.2. A iparszerűen végzett munkákból szerzett tapasztalatok 
értékelése 

Az adatokat elemezve két összefoglaló ábrára szeretnénk 
felhívni a figyelmet.  Az első az útkategóriák szerinti, míg a második 
az évenkénti megoszlást tartalmazza.  

A mai napig kb. 2.2 millió négyzetméter helyszíni meleg 
újrafelhasználásos burkolat felújítás készült el. Ennek 75 % remix 
admix, míg 25 %-a remix plusz technológiával épült. A meleg 
remixes munkák 60 %-a autópályán, 35 %-a első, vagy másodrendű 
főúton, míg a maradék 5 %-a az alsóbb rendű úthálózaton és 
átkelési szakaszokon végzett beavatkozás volt. A felújítandó 
rétegeket tekintve megállapítható, hogy leginkább az autópályákon 
és főutakon készültek remix admix technológiával új kötőrétegek 
elsősorban a meglévő kopó, vagy kötőrétegek felhasználásával. 
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Ennek a változatnak a burkolatok megerősítéseknél volt nagy 
szerepe abban, hogy az eltávolítandó aszfaltréteget nem kellet 
hagyományos módon lemarni és elszállítani, majd a helyére 
visszaépíteni előbb az új, majd később az erősítő aszfaltréteget. 
Ezzel szemben a remix technológiánál a régi kopóréteg a helyén 
maradhatott, azt új aszfaltkeverékkel felújítva elkészült egy új 
kötőréteg melynek kiegészítő aszfalt adagolása a burkolat 
erősítésébe is beleszámítható volt, így egy menetben nem csak a 
régi aszfaltkeverék összetételének a javítása, hanem a burkolat 
részbeni megerősítése is meg tud történni. Jelentős volt még a remix 

plusz alkalmazása is, elsősorban a kezdeti időszakban, amikor az 
autópályák ÉHA burkolatának leváltása történt meg, vagy a főutak 
esetében lehetséges és gazdaságos alternatívája volt a kevert 
felületi bevonatoknak (lehetett alternatív ajánlatokat is benyújtani az 
útfelújítási pályázatokban). Nyílván a remix plusz előnyei a mai napig 
meg vannak, mégis az alkalmazására egyre kisebb az igény. 

.5. kép: Útkategóriánkénti megoszlás 

Annak, hogy az alsóbbrendű úthálózaton ez a technológia 
nem tudott elterjedni egyszerű a magyarázata, nincs rajtuk kellő 
vastagságú remixelhető aszfalt réteg, csak felületi bevonatok és 
itatott makadámok, melyek nem remixelhetők ezzel a meleg 
eljárásos módszerrel. A városi utak esetében pedig az elterjedést 
alapvetően gátolja a rengeteg közműszerelvény, terelő- és 
járdaszigetek, szűk ívek, fordulók, buszöblök stb., melyek mind 
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akadályként szerepelnek a remix géplánc előtt. Megjegyezzük 
azonban, hogy az egyik legsikeresebb munka a Balatoni út bevezető 
szakaszán az Érd táblától befelé volt 2006-ban, vagyis a jelentősebb 
önkormányzati utak nem átkelési, hanem inkább külső bevezető 
szakaszain a technológia életképes tud lenni. 

A második ábra éves szinten mutatja a helyszíni meleg 
újrafelhasználással készült burkolat felújítási mennyiségeket. Ehhez 
túl sokat hozzáfűzni sajnos nem lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kép: Évenkénti megoszlás 

Csak két megjegyzés, az egyik, hogy jól látható az ábrából az 
a hullámzó mennyiség, mely a kezdetektől jellemzi a magyarországi 
felhasználást. Ez sajnos az egyik oka annak, hogy mind a mai napig 
nem tudott gyökeret verni, nálunk egynél több olyan kivitelező, 
melynek saját géplánca lenne és így versenyhelyzetet teremtve nem 
csak egymásnak, hanem a hagyományos aszfaltos felújításoknak is. 
A másik talán még az előzőnél is fontosabb ok az, hogy ahhoz, hogy 
egy ilyen gépláncot hatékonyan és gazdaságosan lehessen 
üzemeltetni géplánconként évi kb. 250-300 ezer négyzetméter 
felújítására lenne szükség ezzel a technológiával. 
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3. A HELYSZÍNI MELEG REMIX TECHNOLÓGIA 
ALKALMAZÁSI FELTÉTELEI ÉS LEHETŐSÉGEI 

3.1. Általánosságban 

A helyszíni meleg remix technológia alapvetően csak ott 
alkalmazható, ahol olyan vastagságú hengerelt aszfaltrétegek 
alkotják a pályaszerkezet felsőbb rétegeit, mely a profilmarást 
követően (átl. 1-2 cm) is még marad a átkeverendő aszfaltréteg alatt 
legalább 2 cm hengerelt aszfaltréteg amelyhez hozzá tud 
kapcsolódni a remix réteg annak megcsúszása nélkül. Ez alapján 
elmondható, hogy a gyorsforgalmi és a főúthálózat, illetve a 
mellékúthálózat egyes elemei valószínűleg felújíthatók valamelyik 
meleg remix technológiával, amennyiben az alapvető 
meghibásodások okai az aszfaltrétegekben keresendők. 

Az előzőkből következik, hogy nem véletlen az, hogy az 
alsóbb rendű hálózatokon nem tudott elterjedni a helyszíni meleg 
újrafelhasználási technológia. Ennek legfőbb oka, hogy ezeken az 
utakon egyáltalán nincs, vagy nem kellő vastagságú a hengerelt 
aszfalt burkolat. Az ilyen vékony néhány centis kopóréteget pedig az 
erősen deformálódott felület profilmarása során kénytelen-kelletlen el 
kell távolítani. Ugyanakkor az itatásos, illetve bevonatos rétegeket, 
még ha kellően elaszfaltosodottnak tűnnek is, nem lehet remixelni, 
mert a melegítés hatására a magas bitumentartalom, és/vagy az 
esetlegesen még fennálló oldószer tartalom miatt a felületre felúszik 
a bitumen, mely így könnyen begyulladhat, lángra kaphat. Ez a 
fokozott balesetveszélyen túl a burkolati réteg károsodásához vezet 
és megakadályozza a réteg fokozatos mélységi átmelegítését is, 
nem beszélve a bitumenes „korcsolya pályává” alakított felületről, 
melyen lehetetlenné válik a gépek, teherautók, emberek mozgása.  

Kizáró tényező lehet még a sűrűn beépített átkelési 
szakaszok, ahol az útpályában vezetett közművek szerelvényei 
mellett a forgalomterelő szigetek, kis sugarú ívek, öntött aszfalttal 
elvégzett javítások, a különböző burkolati jelek összessége 
megnehezíti, sok esetben lehetetlenné teszi az alkalmazást. 

3.2. REMIX ADMIX 

Nagyon fontos lépés a tervezési időszakban annak eldöntése, 
hogy milyen legyen a régi – új anyag aránya az újrafelhasználás 
során. Erre egyrészről az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek 
megerősítésének tervezése adhat választ, nevezetesen az, hogy 
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milyen vastagságú aszfalt-erősítésre van szükség, továbbá az a 
gyakorlati gazdasági tapasztalat, hogy az új keverék: régi keverék 
arány 25 % - 75 % között legyen. Ez azt jelenti egy egyszerű példán 
bemutatva, hogy egy 8 cm vastag AC 22 (F) típusú kötőréteget min. 
2 cm, max. 6 cm (azaz 50 – 150 kg/m2) új anyag hozzáadásával 
lehet megvalósítani. Persze ennek eldöntésénél is jelentős szerepet 
kap a helyszíni bejáráson tapasztaltak. Leegyszerűsítve minél 
inhomogénebb, minél régebbi a burkolat és minél magasabb rendű 
aszfaltkeverék az elvárt, annál több új anyagra lesz szükség. 

Az admix keverék tervezésénél azt is el kell dönteni, 
figyelembe véve a szükséges megerősítő réteg vastagságát és a 
meglévő burkolati rétegek típusát, hogy milyen típusú rétegből 
melyik új aszfaltréteget lehet gazdaságosan előállítani. Erre 
vonatkozólag három különböző lehetőség kínálkozik: 

1. Kopórétegből kopóréteg: A legegyszerűbb eset, ekkor az 
ÚME szerinti összes kopóréteg típus megvalósítható 
megfelelő mennyiségű és összetételű kiegészítő anyaggal. 
Abban az esetben alkalmazandó, ha a régi burkolat 
összetételével gondok vannak, nyomvályúsodik, továbbá nem 
túl vastag (2-4 cm) megerősítés szüksége 

2. Kopórétegből kötőréteg: gazdaságos megoldás lehet ott, 
ahol jelentősebb burkolat-erősítésre van szükség és még a 
régi kopóréteg tulajdonságain is javítani szeretnénk. Így az új 
pályaszerkezetben a régi kopóréteg - anyagát és funkcióját 
tekintve is - kötőrétegként fog működni. Az ÚME szerinti 
kötőréteg típusok megvalósíthatók. 

3. Kötőrétegből, vagy alaprétegből kötőréteg: Jelentősége 
főleg ott van, ahol alapréteg jellegű keverékből (pl. régi JU-20, 
JU-35) kellene kötőréteg jellegű (AC 22, AC 22 (F)) keveréket 
úgy kialakítani, hogy ne keljen eltávolítani a régi burkolatot. 
Természetesen ez akkor is működik, ha előbb a felső réteget 
lemarják, majd a marási költségek és a keletkező mart anyag 
csökkentése érdekében az eredetileg kimarásra ítélt alsóbb 
réteget inkább remix eljárással javítják fel. Ennek a 
beavatkozásnak szerepe lehet a több aszfaltréteget érintő 
nyomvályúsodási hajlam javításakor is, amikor is a 
nyomosodásra hajlamos rétegeket „eltemetik” úgy, hogy a 
harmadik réteget admix eljárással annyira feljavítják, hogy az 
a pályaszerkezetben maradhasson. Ezt követően az új, 
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hiányzó aszfalt réteget/rétegeket hagyományosan ráépíthetik 
a remix rétegre. 

Összefoglalva, a REMIX ADMIX eljárás célirányos 
alkalmazási lehetőségei a következők: 

 az eredeti keverék összetételi hibája miatt deformált, 
keréknyomos szakaszok javítása,  

 a kötőanyagában leöregedett, felületi hámlást, kipergést 
mutató rétegek megújítása,   

 típusváltás - például ha a burkolaterősítés során a meglévő 
- esetleg deformált vagy leöregedett - kopóréteget a 
pályaszerkezetben az újonnan épülő kopóréteg alatt 
kötőrétegként kívánják alkalmazni. Ilyenkor a felújítás 
során a meglévő, például AC-11 típusú kopóréteget AC-22 
kötőréteggé, vagy a felújítás során kötőrétegként is 
építhető AC-16 típussá alakítják át. 

 a pályaszerkezet kismértékű megerősítésekor, ugyanis a 
hozzáadott aszfaltmennyiség vastagsága a pályaszerkezet 
erősítésébe beszámítható. 

3.3. REMIX PLUSZ 

A REMIX PLUSZ technológia alkalmazásának alapvető 
feltétele a megfelelő célgép, ugyanis ehhez a technológiához két 
terítő paddal és elosztó csigával rendelkező remixer szükségeltetik. 
Mint ahogy azt az 1.2 pontban bemutattuk, az első elosztó csiga és 
terítő pad végzi a régi burkolatból felmart és átkevert anyag, míg a 
második elosztó csiga és terítő pad az új aszfaltkeverék elterítését 
végzi, természetesen egy menetben a lazán elterített alsó rétegre. A 
második pad előtömörítése és a két réteg együttes hengerléses 
tömörítésével állítható elő az új kopóréteg, mely „forrót a forróra” 
elven elcsúszás mentesen kapcsolódik össze. Ezekből is látható, 
hogy ezzel a technológiával célszerűen csak új kopórétegek 
építhetők gazdaságosan. 

Figyelembe véve a Remix Plusz technológiával előállítható 
aszfalt kopóréteg típusok széles választékát az eljárás műszakilag 
egyértelműen jobb választás lehet a kevert, vagy a két rétegű szórt 
felületi bevonatokkal szemben úgy, hogy költségében nem, vagy 
csak kis mértékben drágább beavatkozási forma. 

Összefoglalva, tehát a REMIX PLUSZ technológia 
alkalmazási területei:   

 leöregedett, gyűrődésektől mentes kopóréteg felújítása,   
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 csúszós, kifényesedett felületek javítása,   

 a felület típusának megváltoztatása,   

 a pályaszerkezet kismértékű - legfeljebb 2 cm vastag - 
megerősítése.   

3.4. Műszaki szabályozási háttér 

A Meleg Remix technológia alkalmazására az e-UT 05.02.55 
számú, „Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni 
újrafelhasználása meleg remix eljárással” tárgyú Útügyi Műszaki 
Előírás (továbbiakban ÚME) vonatkozik, mely az országos és helyi 
közutak, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánutak 
aszfaltrétegeinek Admix vagy Remix Plusz technológiákkal történő 
felújítását szabályozza. Az előírás nem vonatkozik a meglévő réteg 
újrakeverés nélküli meleg eljárásos helyszíni felületkezelési 
eljárásokra (érdesítés, újraprofilozás, ráburkolás), illetve a 
keverőtelepi újrafelhasználásra. A Meleg Remix technológia 
valamennyi forgalmi terhelési osztályban alkalmazható, de 
jellemzően a D, E, K és az R forgalmi terhelési osztályba tartozó 
utak aszfaltrétegeinek felújítására alkalmas. Az alkalmazhatóságnak 
számos előfeltétele van, ezek közül is különösen fontos, hogy a 
felújítandó forgalmi sáv szélessége legalább három méter legyen, 
hiszen az RX 4500 típusú remixer minimális beavatkozási 
szélessége is ennyi. További fontos feltétel, hogy a felújítandó út 
legalább 2x1 forgalmi sávval rendelkezzen, hogy a közúti forgalom a 
felújítás során fenntartható legyen. A beavatkozás megkezdése előtt 
a Remix technológia alkalmazhatóságát ellenőrizni kell, melyhez 
különböző vizsgálatok szükségesek: 

 az útszakasz állapotfelvétele és az állapotfelvétel alapján a 
remix technológia alkalmazhatóságának elemzése, 

 reprezentatív mintavételek alapján a meglévő és felújítani 
tervezett réteg aszfaltkeverékének vizsgálatai, 

 a remixelni tervezett réteg aszfaltkeverékére vonatkozó 
MSZ EN 13108-20 szerinti típusvizsgálat (alkalmassági 
vizsgálat) készítése.  

Az adott beavatkozási feladathoz leginkább megfelelő 
technológia megválasztását befolyásolja a felújítás célja, és a 
burkolatban megjelenő hibák jellege. Az előzetes vizsgálati 
eredmények alapján továbbá a helyi sajátosságokat figyelembe véve 
kerül kiválasztásra az Admix vagy a Remix Plusz eljárás. 
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Az elkészült remixes burkolat minősítését szintén az e-UT 
05.02.55 sz. ÚME szerint kell végezni. Ez a folyamat is lényegében 
megegyezik a hagyományos hengerelt aszfaltokéval, így ezért itt 
csak a lényeges különbségeket emeljük ki. 

1. A remixelt réteg és a plusz eljárásban épített kopóréteg 
összetételének minősítéséhez ez az előírás fúrt magminta 
vételt ír elő, de hasonlóan az  e-UT 06.03.21 sz. ÚME-hez itt 
is alkalmazható lehet az ömlesztett mintákból történő 
vizsgálat, amennyiben ez előzetesen a Megrendelővel 
egyeztetésre került. Ebben az esetben a remixerből a fúrt 
mintavételi helyeken kell az ömlesztett mintákat levenni 
ezekből elvégezni az összetételi vizsgálatokat. 

2. Lényeges az admix eljárásban tervezett kiegészítő 
aszfaltkeverék szerepe, habár az rendszerint nem 
szabványos keverék, így „CE” jelöléssel sem rendelkezhet. 
Ezért a kiegészítő keverék üzemi gyártásellenőrzésekor az 
MSZ EN 13108-21 szabványban meghatározott, a 
keverőtelep működésére vonatkozó „C” szintet kell alkalmazni 
és annak megfelelő gyakorisággal ellenőrizni a keverék 
összetételét. 

3. A vastagsági követelmények eltérése nagyobb lehet az 
előírttól, mint egy hagyományos szőnyegezésnél. Ennek nem 
az a magyarázata, hogy a remixelt réteg vastagságának 
pontosságát kevésbé lehetne tartani, hanem az, hogy az 
alsóbb rétegek átmelegítése és a meleg marási felület miatt 
oly mértékben összedolgozódik a régi és a remixelt réteg, 
hogy a réteghatár beazonosítása sokkal bizonytalanabbá 
válik. A remixelt réteg anyagának nagyobb ásványi anyag 
szemei belenyomódnak a felmelegített alsó rétegbe, ezáltal a 
remix réteg vastagságának mérési bizonytalansága megnő. 

4. A remixelt aszfaltkeverék összetételének minősítésére is 
nagyobb eltérések engedhetők meg azért, mert a remix 
keverék nagy részben tartalmazza a régi burkolatból felmart 
aszfalt anyagát, melynek összetétel meghatározásakor átlag 
mintát kell képezni és ezekkel az átlag bitumentartalom és 
szemeloszlás értékekkel kell elvégezni a keveréktervezést. 
Ugyanakkor a kivitelezést követően a minták már egy-egy 
konkrét szelvényből származnak, ahol is a régi burkolat 
összetétele jelentősen eltérhet az alkalmazott átlagtól, 
nagymértékben befolyásolva ezzel a remix keverék 
összetételét. Itt csatolunk vissza a második pontban említett 
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kiegészítő keverék egyenletességének szükségszerűségére 
annak érdekében, hogy legalább az új keverék gyártása során 
ne fokozódjon tovább a remixelt keverékek összetételének 
bizonytalansága.   

5. Egyéb vonatkozásban, felületi és geometriai jellemzők 
tekintetében a minősítési kritériumok megfelelnek a 
hagyományos aszfaltkeverékekből készültekének. 

3.5. A gazdasági előnyök bemutatása 

A gazdaságosság bemutatására egy ténylegesen megvalósult 
munka szolgál, melynél bemutatjuk néhány elméleti számítás 
eredményét a felújítás hagyományos és remixes megoldásának 
gazdaságosság ára vonatkozóan: 

 
SZÁLLÍTÁSI IGÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL 

 10
3
 tokm 

Hagyományos technológia (burkolatmarás + aszfaltozás) 
Burkolat marás 8 cm vastagságban, anyag szállítással: 600 
Kötőréteg építés 8 cm vastagságban, anyag szállítással: 1.320 
Összes anyag szállítás: 1.920 

Meleg recycling technológia 

Burkolat marás 4 cm vastagságban, anyag szállítással: 300 

Kiegészítő aszfalt mennyisége, anyag szállítással: 660 

Összes anyag szállítás 960 

ERDMÉNY: 50 %-kal kisebb szállítási igény 
Megjegyzés:  Lerakóhely távolsága a szakasz súlypontjából számolva cca. 
25 km  
Aszfaltellátó távolsága a szakasz súlypontjából számolva cca. 55 km 

FINANSZÍROZÁSI IGÉNY SZEMPONTJÁBÓL 

 

  eFt 

Hagyományos technológia (burkolat marás + aszfaltozás) 
Burkolat marás 8 cm vastagságban: 36.000 

Mart anyag elszállítása 25 km-re: 12.000 

Kötőréteg építés 8 cm vastagságban: 480.000 

Aszfalt beszállítása 55 km-ről: 26.400 

Meleg recycling technológia 

Burkolat marás 8 cm vastagságban: 18.000 

Mart anyag elszállítása 25 km-re: 6.000 

Kötőréteg építés 4+4 cm vastagságban: 360.000 

Kieg. aszfalt beszállítása 55 km-ről: 13.200 
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Összes ár 397.200 

EREDMÉNY: 28 %-kal kisebb finanszírozási igény 

Megjegyzés: A számítás tájékoztató jellegű, fázisaiban leegyszerűsített 
tételeket, és nem a projektre vonatkozó, hanem átlagos árakat 
alkalmaz. 

A fentiek alapján megállapítható az az általánosságban is 
elterjedt és talán lassan a magyarországi gyakorlatba is beépülő 
ökölszabály, miszerint a helyszíni meleg remixes technológia 
alkalmazásával kb. 20-25%-os megtakarítás érhető el. 

A számításokból egyértelműen levonható, hogy a meleg 
remixes technológiának a hagyományos beépítési technológiával 
szemben rengeteg előnye van. Ezek a következők: 

 a szállítási igény óriási csökkenése 

 az anyagköltségek mérséklődése 

 a környezetterhelés mérséklődése 

 a meglévő úthálózat csekélyebb igénybevétele 

 a bontott anyag lerakóhely minimalizálódása 

 az alapanyagot termelő kőbányák, illetve bitumengyártók 
„kulcsszerepének” csökkenése. 

4. A KIVITELEZÉS MENETE 

A megfelelő minőségű és élettartalmú meleg remix burkolat 
megépítésében a legkedvezőbb remix  keverék meghatározása és 
megtervezése mellet jelentős szerep hárul annak beépítésére is. A 
kivitelezés során nagy figyelmet kell fordítani a felület előkészítésére, 
felmelegítésére, a gépek üzemképességére, az alapanyagok pontos 
beszállítására és a technológiai fegyelem betartatására. A 
kiegészítő-, vagy a plusz keverék csak aszfaltkeverő telepen, 
jóváhagyott keveréktervek, receptúrák alapján készülhet. A 
remixelési munkálatokat csak a megfelelő forgalomterelés 
kialakítása és az ehhez szükséges forgalomtechnikai eszközök 
elhelyezését követően lehet megkezdeni. 
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4.1. A fogadó felület előkészítése 

 7. kép: Profil marás 8. kép: Felület tisztítás 

Az aszfaltrétegek építése előtt a fogadó felületet meg kell 
tisztítani a mechanikai szennyeződésektől, valamint az üzemanyag 
és bitumen foltoktól. Amennyiben mozgó részek, kátyúsodott 
felületek vannak a burkolaton, azokat ki kell marni és meleg 
aszfalttal ki kell kátyúzni. Ha a felület oly mértékben deformálódott, 
vagy csak nem megfelelő az oldalesése, akkor azt előzetesen a 
nyomvályúk aljáig történő marással, vagy egyszerű profilmarással 
kell kialakítani. Ha alsóbb réteget kell remixelni, akkor a szükséges 
vastagságú fedőréteget egy, vagy több menettel hidegmarással el 
kell távolítani és a mart anyagot lerakóhelyre el kell szállítani. 

Ezt követően a mart felületet sepréssel meg kell tisztítani. A 
remixelési munkák folyamatosságának biztosítása érdekében fontos, 
hogy a munkák ütemének figyelembevételével mindig megfelelő 
hosszban rendelkezésre álljon az előkészített burkolatfelület. A remix 
réteg megfelelő minősége érdekében a következőkben leírtakra 
fokozottan ügyelni kell: 

 A remixelési munka csak abban az esetben kezdhető meg, 
ha a fogadó réteg előkészítése az előzőekben leírtak 
szerint megtörtént. 

 A remix gép az előmelegítő egységekkel és a tömörítő 
hengerekkel együtt üzemképes állapotban, üzemanyaggal, 
gázzal feltöltve a helyszínen van. 

 Az előmelegítőkön és a remix gépen szükséges beállítások  
megtörténtek, a gép simító pallója minimum 100 °C-ra fel 
van fűtve, továbbá az acélköpenyű hengerek víztartályai 
fel vannak töltve. 
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 A remix gép előtt legalább 2db keverékszállító tehergépkocsi 
áll, a rajtuk lévő kiegészítő aszfaltkeverék hőmérséklete 
minimum 170 °C és a folyamatos szállítás biztosítva van. 

 A kiegészítő keverék, vagy a plusz keverék gyártásának 
helye és a remix géplánc között állandó közvetlen telefon 
kapcsolat szükséges. 

 A tömörítést végző hengerek típusát és számát úgy kell 
meghatározni, hogy a mindenkori beépítési feltételek 
mellett a beépített aszfaltrétegek szabadhézag tartalma ne 
lépje túl a megengedett értéket. 

 Az első keverékszállító tehergépkocsi ürítésének 
megkezdésére és a remix gép elindulására a beépítést 
vezető művezető ad utasítást. 

 Esős időben a munka nem végezhető és gondoskodni kell 
az építés közbeni víztelenítésről. A rámpák alján, a 
mélypontokon összegyűlő vizet le kell szivattyúzni. A 
beépítés csak a felület felszáradása után folytatható. 5 °C 
alatti állandó léghőmérséklet esetén a kivitelezési munka 
az Útügyi Műszaki Előírás szerint nem végezhető. Ettől 
azonban bizonyos körülmények esetén kis mértékben el 
lehet térni, mivel a gépláncban lévő előmelegítő 
berendezések számának növelésével elérhető a kívánt 
burkolati hőmérséklet.  

 A napi munkakezdéskor az első kiegészítő aszfaltkeveréket 
szállító tehergépjármű beérkezése előtt kb. 6 to. 
szabványos aszfaltkeveréket kell a helyszínre szállítani. 
Ezzel a keverékkel kell az induló remixert feltölteni, hogy a 
munkák kezdetén rendszeresen fellépő anyaghiányt 
pótolni lehessen.  

4.2. A remixelendő réteg előmelegítése 

A felmarásra kerülő aszfaltréteg vastagságnak, 
összetételének és az uralkodó időjárási viszonyok függvényében kell 
meghatározni a szükséges melegítő berendezések számát, 
munkaszélességét, valamint azok fűtőteljesítményét. A legtöbb 
esetben kettő vagy három előmelegítő berendezést kell alkalmazni. 
Ezek haladási sebességét, a fűtőmezők kiosztását, a gáz nyomását, 
a járatszámot és a járatok hosszát úgy kell meghatározni, hogy a 
burkolat felmelegítése egyenletesen történjen és a remixer előtt a 
felmelegített burkolat hőmérséklete 100-130 °C között legyen. A túl 
alacsony hőmérséklet megnehezítheti a remixelendő réteg 
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fellazítását, morzsalékosodását, míg a túl magas hőmérséklet a 
kötőanyag károsodásához, szélső esetben a burkolat 
felgyulladásához vezethet. Ezért a megfelelő burkolathőmérséklet 
érdekében folyamatosan ellenőrizni kell a melegítés intenzitását és a 
felmarásra kerülő burkolat hőmérsékletét. 

 

 

 

 

 

 

 9. kép: Előmelegítés 10. kép: Infra melegítő panelek 

4.3. A kiegészítő-, vagy a plusz réteg aszfaltkeverékének 
szállítása 

Az építés zavartalan menetéhez elengedhetetlen a kiegészítő 
aszfaltkeverék szállításának pontos megtervezése és koordinálása. 
Az esetleges anyagkimaradások a munka leállását és nem várt – 
közbenső – munkahézagok kialakulásához vezethetnek. Ennek 
elkerülése érdekében a napi szállításhoz szükséges tehergépjármű 
darabszámot az építésvezetőnek vagy a művezetőnek kell 
meghatároznia. A szállítási útvonal kijelölésére is nagy gondot kell 
fordítni és gondoskodni kell az esetlegesen szükséges útvonal 
engedélyek beszerzéséről is. Az építési műveletek előtt az 
építésvezetőnek vagy a művezetőnek az aszfaltkeverék szállító 
gépkocsik vezetőit tájékoztatni kell a betartandó szabályokról és 
műveletekről. Tisztázni kell a szállítási útvonalat, az építési forgalom 
által igénybe nem vehető utakat egyeztetni kell. Fel kell hívni a 
figyelmet a rakfelület tisztítására és kezelésére, továbbá a remix 
géphez történő beállás menetére.  Az aszfaltkeverék a gyártóhelyen 
csak gondosan letisztított, tapadás gátlóval lepermetezett 
tehergépjármű platójára kerülhet. A szállítás csak leponyvázott 
raktérrel végezhető, elkerülendő az aszfaltkeverék kihűlését. A 
helyszínen a tehergépjárműnek a remixer elé kell állnia, majd egy 
irányító személy segítségével tolatva kb. 50 cm-re meg kell 
közelítenie azt. Ezt követően megkezdhető az ürítés a remixer 
fogadó garatba, mely közben a remixer folyamatosan tolja maga 
előtt a gépjárművet. A két gép megfelelő összhangját irányító 
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személynek kell biztosítania. Az ürítés során esetlegesen lehulló 
aszfaltot el kell távolítani. A plató ürítését követően ügyelni kell arra, 
hogy a következő tehergépjármű gond nélkül beállhasson a remixer 
elé úgy, hogy az ne kényszerüljön megállásra. Ügyelni kell arra is, 
hogy a hátramenet végrehajtása közben a kiegészítő keveréket 
szállító tehergépjármű ne lökje meg a remixert.  

4.4. A remix réteg beépítése 

A helyszíni remix géplánc legfontosabb eleme a Wirtgen RX 
4500, vagy RX 2500 típusú Remixer gép. Ez a speciális kialakítású 
gép egy menetben végzi el az előzőleg felmelegített burkolati réteg 
felmarását, átkeverését majd beépítését. 

Admix eljárás esetén a gép keverőterében a felmart aszfaltot 
összekeveri a helyszínre szállított kiegészítő aszfaltkeverékkel, majd 
az így homogenizált keveréket a beépítő padjával előtömörítetten 
beépíti. Remix Plusz eljárás esetén a szabványos aszfaltkeverék 
nem kerül be a keverőtérbe, hanem közvetlenül az első terítőpad 
által leterített remixelt aszfaltrétegre fekteti a második beépítő pad. 
Műszakkezdéskor és minden újrainduláskor fontos a gép hátsó 
hídjának a csatlakozó burkolathoz való beállítása. Ha a remix gép 
nem meglévő burkolathoz csatlakozik, a hátsó hidat három darab 
párnafára kell állítani. Ezek vastagságának meg kell egyeznie a 
beépítendő réteg laza vastagságával. Az aszfaltréteg terítésének 
megkezdése után a gép beállításán az esetleges módosításokat el 
kell végezni, de mindig csak egy paraméter változtatható. A gép a 
terítés közben egy sebességi fokozatban haladjon, törekedve a 
folyamatos, megállás nélküli, munkahézag nélküli munkavégzésre. A 
gép elé hullott kiegészítő aszfaltanyagot a fogadó garatba kell 
lapátolni, keverék nem maradhat a remix gép előtt. A terítési 
vastagságot 10 m-ként mérővesszővel kell ellenőrizni, míg a 
kiegészítő aszfaltkeverék hőmérsékletét minimum óránként a 
szállítójárművön és a fogadó garatban, a frissen elterített remix 
keverék hőmérsékletét a finiser pad mögött és a hengerjáratok 
között is mérni kell.  
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11. kép: Wirtgen RX 4500 meleg remixer gép 

4.5. Aszfaltrétegek tömörítése 

A tömörítési folyamat az aszfaltburkolatok beépítésének egyik 
meghatározó eleme, mely döntő mértékben befolyásolja a beépített 
réteg minőségét és élettartamát. A léghőmérséklet és a remixelt 
aszfaltréteg hőmérséklete mellet azt a speciális tényt is figyelembe 
kell venni a tömörítő munka meghatározásakor, hogy ennél a 
technológiánál a melegítés hatására az elterített remix réteg alatti 
burkolati rétegek közel 60 – 80 °C közötti hőmérsékletre is fel 
vannak melegítve, jelentősen csökkentve ezáltal a remixelt réteg 
lehűlését. A tömörítést végző eszközök típusát, számát és 
hengerjáratok számát és hosszát ezek figyelembe vételével kell 
tehát megtervezni. Célszerű az acélköpenyes tandem vibrohengerek 
alkalmazása, melyek közül legalább egy fel van szerelve 
tömörségmérő berendezéssel. 

A hengerlési szabályok megegyeznek a hagyományos 
hengerelt aszfaltok beépítésénél alkalmazottakkal azzal a feltétellel, 
itt ezek betartására még inkább fokozott figyelmet kell fordítani, mivel 
sokszor vastagabb rétegek, vagy remix plusz esetén két réteg 
együttes tömörítése történik meg. Fokozottan figyelni kell és gondos 
tömörítést kell alkalmazni a hosszirányú csatlakozások esetében, 
hogy a technológiára jellemző „meleg-slusszt” (csatlakozási vonalat) 
ki lehessen alakítani. Külön figyelmet kell fordítani az elkészült réteg 
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forgalomba helyezésére, mivel az előzőekben említettek miatt a kész 
burkolat hőmérséklete lassabban hűl le, csak a 40 °C fok alá lehűlt 
burkolat adható vissza a forgalomnak. 

 

 

 

 

 

 

 12. kép: Remix réteg tömörítése 13. kép: Elkészült burkolat 

4.6. Munkahézag kialakítása 

A munkanap végi munkahézagot ott kell kialakítani, ahol a 
kiegészítő-, vagy a remix plusz aszfaltkeverék kiürül a remixerből. 
Ezt követően a gép marótárcsáját ki kell emelni, majd a  marótárcsa 
és a terítő pad helyét a burkolaton meg kell jelölni. A keverőben és a 
terítő pad előtt maradt anyagot 0-ra kifuttatva ki kell teríteni a 
burkolatban keletkezett lépcső megszüntetésére. A következő 
műszak kezdetekor a terítő pad helyétől visszafelé 5 m-rel kell a 
remix munkát újrakezdeni. Ha a munkanap közben a beépítés 
folyamatossága pl. műszaki probléma, vagy anyagellátási gondok 
miatt nem biztosítható, a remix gépet ki kell állítani a munkából. A 
kiállás a munkanap befejezése szerint történjen. Ezt követően a 
réteg tömörítését be kell fejezni. Ha az újra indulás a következő 
munkanapra esik, akkor az a normál napi munkakezdés szerint 
történjen. Ha az újra indulásig az elkészült burkolat még nem tudott 
lehűlni, akkor a géplánccal előre kell menni legalább 20 m-t és ott 
újra indulni. Ilyenkor a befejezés és az újra indulás közötti szakaszon 
a remix rétegvastagságának megfelelően hidegmarással el kell 
távolítani a burkolatot és hagyományos finiseres technológiával be 
kell húzni a remix keveréknek megfelelő szabványos aszfaltréteget. 
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5. ÚJ TECHNIKAI MEGOLDÁSOK 

A helyszíni meleg újrafelhasználás további elterjedéséhez 
folyamatos fejlesztésekre, költséghatékonyabb működésre, 
teljesítménynövelésre van szükség a környezeti terhelés, a 
szennyező anyag kibocsátás tovább csökkenése mellett. Ehhez 
esetenként új gépek, technikai megoldások bevezetése szükséges, 
elsősorban a burkolat előmelegítésére, illetve a felmart anyag és a 
hozzákevert új anyag homogenizálására. Ez az a két terület, ahol 
további jelentős megtakarítások érhetők el. 

5.1. MARTEC 2000 

 A következőkben a kanadai MARTEC Recycling Corporation 
megoldását ismertetjük, mint az egyik lehetséges útirányt. Az ő 
fejlesztésükben szétválnak a gépek, az egyes fő folyamatokra külön-
külön megfelelő célberendezést fejlesztettek ki, melyek mindegyike 
saját melegítő egységgel van ellátva, továbbá kialakításuk olyan, 
hogy közvetlenül csatlakoztathatók legyenek egy vontató járműhöz, 
így a közúti szállítást nem kell trélerek segítségével bonyolítani, 
miáltal az egész géplánc mozgékonyabb és a szállítási költségek is 
kisebbek. 

 

14. kép: MARTEC 2000 recycling géplánc 

5.1.1. Előmelegítés 
A burkolatok melegítése infrasugárzók helyett nagy 

sebességű forró levegő áramoltatásával történik. Egy dízel 
üzemanyagú égőfej felmelegíti a levegőt egy zárt égéstérben, majd 
turbó ventillátorok segítségével, a burkolatfelülettel párhozamosan 
kialakított fűtőcsövekbe juttatja, melyeken több ezer kis lyuk van. A 
forró levegő, melynek hőmérséklete 600-700°C, ezeken a kis 
lyukakon átjutva melegíti fel a burkolatot, míg a felesleges meleg 
levegőt egy szívó ventilátor visszajuttatja az égéstérbe. Mivel az 
égéshez kell a legtöbb oxigén, ezért a forró levegőnek már alacsony 
az oxigén tartalma, vagyis nem oxidálja a felmelegített burkolatot, 
nem növelve ezzel a kötőanyag öregedését. További lényeges 
különbség, hogy a melegítés nem propán bután gázzal, hanem dízel 
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üzemanyaggal történik, így az egész eljárás biztonságosabb és 
olcsóbb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. kép: Forró levegős melegítő egység 

5.1.2. Meleg marás 
A megfelelően felmelegített burkolatot egy önálló egység, a 

meleg maró marja fel a kívánt szélességben és mélységben. A 
maróra egy, az előzőekben megismert melegítő egység van 
felszerelve, mely segíti a burkolat hőmérsékletét a megfelelő értéken 
tartani. A marási szélesség 3,2-4,0 m között a mélység 0-5 cm között 
változtatható, tehát ilyen értelemben nincs jelentős különbség a 
nálunk alkalmazotthoz képest. A lényeges változás azonban az, 
hogy a felmart anyag egy folyamatos, a gép hossztengelye alatti 
prizmába rendezetten, a felmart burkolat felületén marad. 
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16. kép: Meleg maró egység 

5.1.3 Meleg keverés 
Az alkalmazott eszköz szintén egy önálló, önjáró 

célberendezés, mely főbb tulajdonságait tekintve nagyon hasonlít az 
általunk alkalmazott remixerhez. 

17. kép: Keverő egység 
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A gép elején egy 2,7 m3-es, az új aszfalt fogadására alkalmas 
fogadó garat található, mely alatt egy felszedő egység van 
elhelyezve, amely képes az előzőleg prizmába rendezett felmart 
anyagot felszedni és a keverőbe juttatni az új aszfaltkeverékkel 
együtt. A gépen található még egy fűthető bitumentartály, a 
működéshez és a melegítéshez szükséges üzemanyag tartály és a 
burkolat felületét és a keverőt melegítő egységek is. Az 
aszfaltkeverő egy vízszintes elhelyezésű, kéttengelyes folyton 
keverő, 300 t/ó kapacitással és 15-30 mp-es keverési idővel. Az 
átkevert anyagot egy szállító szalag juttatja az aszfaltkeveréket 
beépítő finiser puttonyába. Innentől a beépítés menete a 
hagyományos aszfalt beépítéssel megegyező módon történik.  

 

18. kép: Beépítő egység 

5.1.4. Az eljárás előnyei 

 Ezzel az eljárással 35 – 50 %-os megtakarítás érhető el a 
hagyományos marás-aszfaltozási eljárásokhoz képest. 

 A szabadalmaztatott melegítési eljárásnak köszönhetően 
nem ég meg a régi burkolat felülete, nem öregszik a 
kötőanyaga, nincs füstképződés és kellemetlen szag, nincs 
káros anyag, elsősorban szén-dioxid kibocsátás. 

 A géplánc kialakításának és a melegítési rendszernek 
köszönhetően akár napi 2-3 km.-es sáv teljesítmény is 
elérhető. 

 A forró levegős melegítési rendszerrel és a dízel üzemű 
fűtőanyaggal 40-50%-os energia felhasználás csökkenés 
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tapasztalható az egyéb, infra melegítős remix eljárásokhoz 
képest. 

 Mivel nincs a gépeken propán bután gáztartály, az eljárás 
sokkal biztonságosabb a nálunk alkalmazottnál, mely 
munkavédelmi szempontból számít nagy előnynek. 

 A géplánc minden eleme közvetlenül csatlakoztatható egy-
egy vontatóhoz, miáltal gyorsabban és olcsóbban történhet 
a helyváltoztatás. 

5.2. ECOPAVER 400 

Az előző rendszer némileg továbbfejlesztett változata a 
szintén kanadai Ecopave Systems Inc. által kifejlesztett ECOPAVER 
400 helyszíni meleg recycling géplánc, mely 2008-ban a legjobb 
útburkoló eljárás díját is megnyerte. A géplánc egyes elemei 
megegyeznek a MARTEC 2000-rel azzal a különbséggel, hogy a 
csak előmelegítő egység opcionális elem, a meleg maró tagból 
egynél több kerül alkalmazásra annak függvényében, hogy milyen 
mélységű a régi burkolat felmarása. A 18. kép szemlélteti ezt a 
rendszert. 

A módszerrel elérték, hogy a burkolat melegítési igénye jóval 
kevesebb legyen, mert egyrészt azonnal felmarásra kerül a 
felmelegített rész – minimális a hőveszteség –, másrészt nem kell 
olyan mélyen felmelegíteni, mint ha csak egy maróegység dolgozna. 
A folyamat innentől kezdve megegyezik az előzőekben ismertetettel. 

Ezzel a megoldással további megtakarítások érhetők el a 
burkolat felmelegítésénél, ezáltal az aszfaltréteg felújításánál is. 
Tovább csökkenthetők a költségek azáltal, hogy megnő a napi 
teljesítmény, mely elérheti a napi 4 km-t felújítási sávonként. 
Némiképp hátránya ennek a rendszernek, hogy az egyes alkotó 
elemek munkaszélessége (természetesen a beépítő finisert kivéve) 
egységesen 4 m, tehát csak megfelelő szélességű utakon, 
repülőtereken alkalmazható gazdaságosan. 

Összefoglalva: Magyarországon a meleg és ezen belül is a 
helyszíni újrafelhasználásban is rengeteg kiaknázatlan lehetőség 
rejlik az úthálózat, főleg az autópályák és főutak felújítása, 
burkolaterősítése terén. Pillanatnyilag a keverőtelepi meleg 
újrafelhasználás során felhasználható aszfalt granulátum aránya 
gyakorlatilag nem lehet több 20%-nál, ugyanis nem, vagy csak kis 
mennyiségben készülnek olyan aszfaltkeverékek, amelyekbe ennél 
több régi aszfaltot vissza lehetne adagolni. Ugyanakkor a helyszíni 
meleg újrafelhasználás során ez az arány átlagosan 50%, de nem 
ritka a 70-75% sem, nem beszélve arról, hogy ebben az esetben 
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nem is keletkezik mart, vagy bontott aszfalt, amit később újra fel 
kell(ene) használni. Mindezeket a műszaki és gazdasági előnyöket 
mérlegelve remélhetőleg a jövőben még több utunk újul meg ezzel a 
gazdaságos és környezetkímélő felújítási technológiával. 

 

19. kép: Meleg maró egységek 

 

 

 

 

 

20. kép: ECOPAVER 400 géplánc 
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