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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

Az építőipar nélkülözhetetlen alapanyagai – Magyarországon és a világ más területein 

egyaránt – a zúzottkövek. Több szemcsenagyságban alkalmazzuk őket: a finomabb szemű 

zúzottkő adalékanyagokat az aszfalt és a beton gyártása során használjuk fel, a vasúti töltések 

durvább szemű zúzottkő ágyazat formájában kerülnek kialakításra, a vízépítésben pedig 

partvédő művekként nagyobb méretű kőzettömböket építünk be. A fentieken túl a nyújtott 

frakciók felhasználására is számos példát találhatunk, pl. hídháttöltések vagy nagyátmérőjű 

csőszerkezetek és útalapok ágyazata esetében. 

Doktori kutatásom során az andezit zúzottkövek kopásállóságának, illetve a kopásállóság 

külső hatásokra történő megváltozásának jellemzése volt a célom. A kutatómunkát 

Gyöngyössolymosról, Gyöngyöstarjánból, Komlóról, Nógrádkövesdről, Recskről és 

Sárospatakról származó andezit anyagú kőzettömbökön (összesen 63 db) mért laboratóriumi 

vizsgálati eredmények értékelésére alapoztam.  

A kutatás négy, egymástól jól elkülönülő részre osztható. Az első kutatási irány a vizsgált 

andezittípusokat jellemző tömegösszetételi, szilárdsági és kopásállósági értékkel foglalkozik, 

amely során a kőzetfizikai tulajdonságok között összefüggéseket kerestem. A szakirodalomban 

számos hasonló kutatómunka eredménye elérhető. A célom az andezitek kőzetfizikai 

tulajdonságainak, különösen a kopásállósági jellemzőknek ezek tükrében való értékelése volt, 

kiegészítve új megállapításokkal. 

Kutatásom második részében az andezit zúzottkövek teljes kopási folyamatának 

megismerése és leírása volt a célom. Ennek érdekében hét andezittípus hosszútávú mikro-Deval 

vizsgálatát végeztem el. A laboratóriumi vizsgálati eredményeken alapuló korreláció- és 

regresszióanalízis segítségével kapott kopási görbéket egy új, abráziós paraméternek nevezett 

mennyiség segítségével exponenciális formában lehet legjobban jellemezni. Az abráziós 

paraméter jellemzésén és becslésén túl más kőzetfizikai tulajdonságokkal történő 

összehasonlítását is elvégeztem. 

A harmadik kutatási irány az andezit zúzottkövek hosszútávú időállósági tulajdonságaival 

foglalkozik. Ennek megismerése érdekében hosszútávú magnézium-szulfátos eljárású 

időállósági vizsgálatokat végeztem, melyek során a vonatkozó szabványban előírt öt terhelési 

ciklus számát 35-re emeltem. A vizsgálatsorozatban három andezittípus esetében mértem a 

szulfátosítás okozta aprózódást és a kopásállóság agresszív környezet hatására bekövetkező 

változását. 
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Az utolsó, kisebb lélegzetvételű kutatómunka során eltérő vizsgálattechnikai módszerekkel 

meghatározott kopásállósági értékek összefüggését kerestem. Ennek során a jelenleg hatályos 

európai szabvány és a már visszavont magyar szabvány utasításai szerint meghatározott mikro-

Deval értékeket hasonlítottam össze. Célom a magyar szakirodalmi adatsorokban nagyszámban 

megtalálható és a hatályos előírások szerint meghatározott kopásállósági értékek 

összevethetőségének elősegítése volt. 

2. A VIZSGÁLT ANDEZITTÍPUSOK BEMUTATÁSA 

Hat helyszínről: Gyöngyössolymosról, Gyöngyöstarjánból, Komlóról, Nógrádkövesdről, 

Recskről és Sárospatakról származó andezit kőzeteket vizsgáltam különböző módszerekkel 

(2-1. ábra). A gyöngyöstarjáni andezit minták kivételével a kőzettömbök jelenleg is működő 

kőbányákból származnak. A laboratóriumi vizsgálatok során 13 gyöngyössolymosi, 4 

gyöngyöstarjáni, 9 komlói, 13 nógrádkövesdi, 13 recski és 11 sárospataki kőzettömbből 

alakítottam ki szabályos henger alakú próbatesteket és zúzottkő mintahalmazokat. 

Az azonos helyről származó kőzettömböket a kőzet típusa szerint csoportosítottam. Ennek 

során összesen 15 andezittípust különítettem el. A doktori értekezésemben használt 

jelölésrendszert és az andezittípus megnevezését a 2-1. táblázatban foglaltam össze. A 

jelölésekben lévő betűkód a minta származási helyére utal. 

 
2-1. ábra: A vizsgált andezitek származási helyei.  
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2-1. táblázat: A vizsgált andezittípusok. 

Andezittípus 
jelölése Származási hely Kőzettípus megnevezése 

G-1 
Gyöngyössolymos 

sötétszürke durvaszemű andezit 
G-2 sötétszürke középszemű andezit 
G-3 sötétszürke finomszemű andezit 

GT-4 

Gyöngyöstarján 

sötétszürke sűrű porfíros andezit 
GT-5 sötétszürke porfíros andezit 
GT-6 sárgásszürke, kissé bontott porfíros andezit 
GT-7 sötétszürke, erősen bontott porfíros andezit 
K-8 

Komló 
középszürke amfibolandezit 

K-9 vörösesszürke piroxénes amfibolandezit 
N-10 Nógrádkövesd sötétszürke bazaltos andezit 
R-11 Recsk barnásszürke, kissé kovásodott piroxénandezit 
S-12 

Sárospatak 

középszürke piroxénandezit 
S-13 kissé lilás középszürke piroxénandezit 
S-14 lilásszürke piroxénandezit 
S-15 zöldesszürke piroxénandezit 

3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A kutatás során saját laboratóriumi vizsgálati eredményeket dolgoztam fel statisztikai 

módszerekkel. A zúzottkő vizsgálatok számára pofás törővel kétszertört mintahalmazokat 

alakítottam ki. A laboratóriumi vizsgálatok során meghatározott jellemzőket és a vonatkozó 

szabványokat a 3-1. táblázatban foglaltam össze. Az andezittípusokat jellemző kőzetfizikai 

tulajdonságokat száraz, vízzel telített és 50 fagyasztás-olvadás ciklussal terhelt állapotban 

határoztam meg. 

A szabványos mikro-Deval vizsgálat során nem a teljes kopási folyamatot vizsgáljuk, a 

kopás mértékét a szabványban előírt igénybevétel (12 000 fordulat) után határozzuk meg. A 

teljes kopási folyamat meghatározása érdekében hosszútávú mikro-Deval vizsgálatokat 

végeztem. 

A hosszútávú kopásállóságvizsgálat során az alkalmazott fordulatszámot (N [rot]) 12 000 

fordulatonként növeltem, majd a minta átmosásával és kiszárításával meghatároztam az adott 

fordulatszámhoz tartozó mikro-Deval értéket. A hosszútávú vizsgálatok során meghatározott 

kopásállósági értéket a szabványos értéktől való megkülönböztetés érdekében indexelés nélkül 

MDE-vel jelöltem. A kopásállóság változását a befektetett munka függvényében vizsgáltam. 
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3-1. táblázat: A vizsgált kőzetfizikai jellemzők. 

Kőzetfizikai paraméter Jelölés Vonatkozó szabvány 

Testsűrűség ρ [kg/m3] MSZ EN 14579:2005 

Vízfelvétel wa [m%] MSZ EN 13755:2008 

Fagyasztás során mért tömegveszteség F [m%] MSZ EN 12371:2010 

UH terjedési idő cUH [km/s] MSZ EN 14579:2005 

Egyirányú nyomószilárdság UCS [MPa] MSZ EN 1926:2007 

Rugalmassági modulus E [GPa] MSZ EN 14580:2005 

Közvetett húzószilárdság σt [MPa] MSZ 18285-2:1979 

Lemezesség FI [m%] MSZ EN 933-3:2012 

Mikro-Deval érték MDE [m%] MSZ EN 1097-1:2012 
MSZ 18287-6:1984 

Magnézium-szulfát érték MS [m%] MSZ EN 1367-2:2010 

 

A tartós roncsoló környezeti hatásnak kitett zúzottkő halmazok viselkedésének 

megismeréséhez hosszútávú magnézium-szulfátos időállósági vizsgálatokat hajtottam végre. 

Ezek során az alkalmazott merítési-szárítási ciklusok számát növeltem. A leaprózódás mértékét 

mind a 10/11,2, a 11,2/14, valamint a teljes 10/14 mm szemnagyságú halmaz esetében 

meghatároztam az alsó szemcsenagysági határ alá aprózódott anyag mennyisége alapján. A 

hosszútávú időállóság vizsgálat során a kopással szembeni ellenállás változását is 

megfigyeltem a mikro-Deval érték meghatározása révén. 

A vizsgálati eredményeken egy- és többváltozós statisztikai vizsgálatokat végeztem. Az 

első lépés a kiugró adatok kiszűrése volt. Ezt a kőzetfizikai paraméterek dobozdiagramjai, 

valamint a nyomószilárdság vizsgálatok esetében a feszültség-alakváltozás görbe hibái alapján 

végeztem el. A kőzetfizikai jellemzők statisztikai mutatószámainak meghatározását követően 

korreláció- és regresszióanalízis segítségével összefüggéseket kerestem az egyes tulajdonságok 

között.  
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4. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A kőzetek tulajdonságainak, valamint a köztük lévő esetleges összefüggések megismerését 

számos kutatás céljául tűzte ki. A legtöbb kőzet esetében a különböző vizsgálati állapotokban 

meghatározott tulajdonságok jól korrelálnak egymással. A száraz és a vízzel telített testsűrűség, 

illetve a száraz testsűrűség és a vízfelvétel között szinte minden esetben kimutatható 

összefüggés, sokszor lineáris alakban (Marek és Szabó-Balog 1987; Görög 2008; Török és 

Vásárhelyi 2010; Engidasew és Abay 2016). Hasonló eredményt mutat a víztelített és száraz 

vizsgálati állapotban meghatározott szilárdsági paraméterek összehasonlítása is (Török és 

Vásárhelyi 2010; Vásárhelyi 2018). 

A tömegösszetételi vizsgálati eredmények sok esetben a szilárdsági paraméterekkel is jól 

korrelálnak. Több szerző a testsűrűség és a nyomószilárdság között exponenciális összefüggést 

mutatott ki (Marek és Szabó-Balog 1988; Siratovich et al. 2012; Török és Vásárhelyi 2010; 

Vásárhelyi 2018). A porozitás és a nyomószilárdság között hasonló kapcsolat figyelhető meg 

(Tuğrul és Zarif 1999; Kılıc és Teymen 2008; Rigopoulos et al. 2013). 

Az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus kapcsolatát a legtöbb kőzet 

esetében magas determinációs együttható jellemzi. A rugalmassági modulus és a 

nyomószilárdság hányadosa (ún. modulus ratio) egy adott kőzettípus esetében legtöbbször 

állandó – azaz a köztük lévő kapcsolat lineáris (Marek és Szabó 1987; Tuğrul és Zarif 1999; 

Engidasew és Barbieri 2014) – és értéke nem függ a vízzel való telítettségi állapottól 

(Vásárhelyi 2018). 

A kőzetfizikai tulajdonságok hatással vannak a halmazszilárdsági értékekre is. A 

testsűrűség és a Los Angeles aprózódási érték kapcsolatát lineáris (Marek és Szabó 1987) és 

logaritmikus formában (Ugur et al. 2010) keresték. Ugyancsak kimutatható a vízfelvétel vagy 

nyílt porozitás és az aprózódással szembeni ellenállás közötti kapcsolat (Ozcelik 2011; Capik 

és Yilmaz 2017; Rigopoulos et al. 2013). A kőzetek egyirányú nyomószilárdsága is befolyással 

bír a Los Angeles értékre, a kapcsolatot exponenciális (Ozcelik 2011; Rigopoulos et al. 2013), 

logaritmikus (Kahraman és Fener 2007; Rigopoulos et al. 2013) vagy lineáris (Tuncay et al. 

2016; Afolagboye et al. 2017) függvényekkel lehet jellemezni. A nyomószilárdság nagysága a 

Los Angeles érték mellett a mikro-Deval értékkel is összefügghet (Capik és Yilmaz 2017).  

A zúzottkő szemcsék alakja szintén befolyással bír a halmazszilárdsági tulajdonságokra. 

Számos kutatás igazolta, hogy a vasúti ágyazati zúzottkövek növekvő szemalaktényezője és 

lemezességi száma rontja a hatásállóságot. Kausay (1971a; 1971b) hazai andezit, bazalt, 
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mészkő, és diabáz zúzottkő halmazok vizsgálata révén igazolta, hogy a lemezes szemcsék 

arányának növekedésével romlik a mintahalmaz Los Angeles értéke. Ezt Rigopoulos et al. 

(2013), valamint Bobály és Gálos (2016) andeziten végzett nagyszámú laboratóriumi vizsgálata 

is alátámasztotta. 

A zúzottkövek, szemcsés halmazok kopási folyamatának vizsgálata a XIX. századig nyúlik 

vissza: Sternberg 1875-ben publikálta az azóta Sternberg-törvénynek nevezett összefüggést, 

amely a folyómedrek szemcséinek térfogatcsökkenésével foglalkozik (ami homogén 

testsűrűség-eloszlást feltételezve egyenértékű a tömegveszteséggel). Sternberg a szemcsék 

kopását exponenciális formában jellemezte, amit azóta számos újabb kutatás megerősített (pl. 

Domokos et al. 2014; Erichsen 2015; Wu et al. 2018).  

A kopási, aprózódási folyamatot laboratóriumi körülmények között is sokan vizsgálták. 

Domokos et al. (2014), Erichsen (2015), illetve Deiros Quintanilla et al. (2017) Los Angeles 

aprózódás vizsgálat segítségével vizsgálta az aprózódási folyamatot. Wu et al. (2018) az 

amerikai ASTM D 6928-10 szabvány szerint végrehajtott mikro-Deval vizsgálat során a 

fordulatszámot 50 000-ig növelte, a kopási folyamat kezdeti szakaszát exponenciális 

függvényekkel írta le. 

Az időállóság több tényező függvénye: a tönkremenetelt számos hatás kiválthatja, ezért a 

kőzetek időállóságának értékelésére számos vizsgálati módszert dolgoztak ki (Balázs et al. 

1975). Az időállóságra a vizsgálatok során a ciklikus terhelésnek kitett mintán mérhető 

tömegveszteségből, a minta felületén észlelhető elváltozásból vagy egy adott jellemző vizsgálat 

előtt és után mért értékének változásából lehet következtetni (Kleb és Török 1971). 

A zúzottkövek időállóságának minősítésére ma a legelterjedtebb módszerek a fagyasztásos 

és a szulfátos vizsgálatok. A nátrium- és a magnézium szulfát roncsoló hatása jóval nagyobb 

mértékű, mint a jég hatása (Kleb és Török 1971; Ruiz-Agudo et al. 2007). Ugyan a nátrium-

szulfát viszkozitása kisebb a magnézium-szulfáténál, így a behatolási mélysége nagyobb, a 

magnézium-szulfát esetében nagyobb kristályosítási nyomás keletkezik (La Iglesia et al. 1997). 

Zúzottkövek esetében a vonatkozó hazai előírás (MSZ EN 1367-2:2010) magnézium-szulfát 

oldat használatát írja elő a kristályosítási veszteség meghatározására. 

A halmazszilárdsági és az időállósági tulajdonságok közti összefüggést több kutatás 

vizsgálta. A mikro-Deval és a magnézium-szulfát érték között több kőzettípus esetében 

kimutatható volt erős kapcsolat (Phillips 2000; Fournari és Ioannou 2019). 
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A fagyasztási ciklusok számának függvényében több kutatás vizsgálta a fizikai 

paraméterek (tömegveszteség, UH terjedési sebesség, közvetett húzószilárdság, pontszilárdság, 

nyomószilárdság, rugalmassági modulus) megváltozását (Fener és İnce 2015; Çelik és Aygün 

2018). 

A zúzottkő halmazok kopásállóságának, aprózódásának meghatározására számos 

vizsgálati módszer ismert. Az ezek által kapott eredmények a vizsgálati módszer eltérő 

feltételeiből adódóan nem egyeznek. 

A mikro-Deval vizsgálat magyarországi bevezetése során nagyszámú összehasonlító 

vizsgálattechnikai összehasonlítás készült (Gálos et al. 1984). A szerzők a száraz és a vizes 

mikro-Deval eredmények között összefüggést mutattak ki. Hasonló összehasonlítást végzett 

Árpás et al. (2001): két kőzettípus esetében meghatározták a már visszavont MSZ 18287-6 

szabvány szerinti 2/5 mm, 5/8 mm és 8/12 mm szemnagyságú frakciókon, valamint a hatályos 

MSZ EN 1097-1 szabvány szerinti 10/14 mm szemnagyságú frakción a kopásállóságot 

jellemző mikro-Deval értéket. 

A nemzetközi szakirodalomban szintén találhatóak olyan kutatási eredmények, amelyek az 

eltérő szabványok szerint meghatározott kopásállósági értékek összehasonlításával 

foglalkoznak. Gökapl et al. (2016) különböző kőzetek kopásállóságát határozta meg az európai 

EN 1097-1 (10/14 mm szemnagyság) és az amerikai ASTM D 6928 szabvány szerinti mikro-

Deval vizsgálat segítségével. 

Az azonos vizsgálati módszer eltérő szabvány szerinti végrehajtásának vizsgálatán túl 

számos kutatás foglalkozik a hasonló vizsgálati módszerek összehasonlításával. Gálos et al. 

(1984) a száraz és a vizes mikro-Deval eredmények között mutatott ki összefüggést lineáris és 

kvadratikus formában. A vasúti mikro-Deval és a vizes Deval vizsgálati eredmények között is 

kapcsolat mutatható ki (Árpás et al. 2006; Emszt 2005).  
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5. TÉZISEK 

5.1. Andezitek tömegösszetételi, szilárdsági és halmazszilárdsági tulajdonságai 

1. TÉZIS 

A vizsgált andezittípusok esetében lineáris összefüggést mutattam ki a testsűrűség és 

az ultrahang terjedési sebesség, az egyirányú nyomószilárdság, valamint a rugalmassági 

modulus száraz és vízzel telített állapotban meghatározott értékei között. Igazoltam, hogy 

az egyirányú nyomószilárdság és a rugalmassági modulus értékek jól korrelálnak mind 

száraz, mind vízzel telített állapotban. 

A tézisben szereplő megállapítások a szakirodalomban elérhető, más kőzettípusokkal 

foglalkozó kutatási eredményekkel összhangban vannak. A vizsgált lineáris összefüggések 

magas determinációs együtthatókkal jellemezhetőek (5-1. táblázat). 

5-1. táblázat: Az 1. tézisben megfogalmazott lineáris összefüggéseket leíró determinációs együttható 
értékek a kőzettípusokat jellemző átlagértékek elemzése alapján (AS-2 adatsor). (ρ: testsűrűség; cUH: 

ultrahang terjedési sebesség; UCS: egyirányú nyomószilárdság, E: rugalmassági modulus; d alsó 
index: száraz vizsgálati állapot; w alsó index: vízzel telített vizsgálati állapot) 

Vizsgált 
eredménypárok 

Determinációs együttható 
 

R2 [-] 
A kapcsolatot leíró összefüggés 

ρd - ρw 0,975 0,779 612,601w dρ ρ= ⋅ +  

cUH,d - cUH,w 0,641 , ,0,330 3,094UH w UH dc c= ⋅ +  

UCSd - UCSw 0,906* 0,816w dUCS UCS= ⋅   
UCSd - Ed 0,745* 0,202d dE UCS= ⋅   
UCSw - Ew 0,540* 0,236w wE UCS= ⋅   

Ed - Ew 0,490* 0,948w dE E= ⋅   
* a kezdőpont origóban történő rögzítése után kapott determinációs együttható 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Czinder és Török 2015a; Czinder és Török 2015b; Török 

és Czinder 2017; Czinder és Török 2020 (elbírálás alatt). 

2. TÉZIS 

A párban végzett mikro-Deval vizsgálati eredmények alapján kimutattam, hogy a 

10/14 mm szemnagyságú andezit zúzottkő halmazok esetében a lemezes szemek halmazon 

belüli aránya a kopásállóság értékét nem befolyásolja. 

A mikro-Deval érték lemezes szemcsék arányától való függetlensége azzal magyarázható, 

hogy a vizsgálat során a zúzottkő szemcsék csak koptató hatásnak vannak kitéve, azok törése 
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ritkán következik be. Ez a vasúti mikro-Deval vizsgálat esetében nem mondható el, melynek 

során a zúzottkő szemcsék törése miatt a mintahalmazok lemezessége befolyásolja a 

kopásállósági értéket: a lemezesebb halmazok kedvezőtlenebb kopásállósággal rendelkeznek. 

Emiatt a vasúti és a 10/14 mm-es szemnagysági osztályon elvégzett mikro-Deval, illetve 

lemezességi vizsgálati eredmények kapcsolata nem összehasonlítható. 

A párban vizsgált mikro-Deval és lemezességi értékek egymással történő százalékos 

összehasonlításának eredményeit közös diagramon ábrázolva megfigyelhető (5-1. ábra), hogy 

a pozitív és a negatív féltérben egyaránt elhelyezkednek vizsgálati eredmények. A ponthalmaz 

nem mutat semmiféle szabályosságot, azaz a kevésbé lemezes halmazoknak nem kedvezőbb a 

kopásállósága. 

 
5-1. ábra: A mikro-Deval és a lemezesség vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása (minták 

jelölése: G – Gyöngyössolymos, N – Nógrádkövesd). 

A tézishez köthető publikációk: Czinder és Török 2020a; Czinder és Török 2020b (elbírálás 

alatt). 

5.2. Andezit zúzottkövek kopási folyamatának jellemzése 

3. TÉZIS 

Hosszútávú, a vizsgálati szabványban (MSZ EN 1097-1:2012) előírt koptatást (12 000 

fordulat) nagy mértékben meghaladó mikro-Deval vizsgálatok segítségével igazoltam, 

hogy andezit zúzottkövek kopási folyamata jól jellemezhető exponenciális összefüggéssel. 

A kopási görbe jellemzésére bevezettem egy új, mértékegység nélküli, anyagfüggő 

tapasztalati paramétert, amelyet abráziós paraméternek (A) neveztem el, és amely a 
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koptatás során befektetett munka (W) és a relatív maradó tömeg (mres) között teremt 

kapcsolatot az alábbi formában: 

 W
resm 100 A= ⋅ . (5-1) 

 
5-2. ábra: A hosszútávú mikro-Deval vizsgálatok mérési eredményei (függőleges fekete vonal: 

N = 12 000 rot; vízszintes fekete vonal: mres = 20 m%) (minták jelölése: G – Gyöngyössolymos; 
GT – Gyöngyöstarján; K – Komló; N – Nógrádkövesd; R – Recsk; S – Sárospatak). 

 
5-3. ábra: A Sárospatakról származó S-13 j. andezit kopási görbéje: a teljes folyamat (piros görbe), 

valamint az kezdeti szakasz (mres = 100-20 m%; kék görbe) kopását jellemző görbe. 

A hosszútávú (esetenként több, mint 2 millió fordulatot tartalmazó) kopásállóság 

vizsgálatok eredményei alapján (5-2. ábra) bevezetett abráziós paraméter értéke 0 és 1 között 

változhat. Értéke annál magasabb, minél ellenállóbban viselkedik az adott kőzet a koptató 

hatással szemben. A kőzetanyag heterogenitásának köszönhetően a kopási folyamat első 

szakaszában (mres > 20 m%) mért értékek alapján javasolt a kopási görbét meghatározni (5-3. 

ábra, kék színnel jelölt kopási görbe). 
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A tézishez köthető publikációk: Czinder és Török 2017a; Czinder és Török 2017b; Czinder és 

Török 2018; Czinder et al. 2020a; Czinder et al. 2020b (elbírálás alatt). 

4. TÉZIS 

Az újonnan bevezetett abráziós paraméter (A [-]) értékére az MSZ EN 1097-1:2012 

szabvány szerint meghatározott vizsgálat során kapott mikro-Deval érték alapján közelítő 

becslés adható. Kimutattam, hogy a becslés pontosítható, ha a hosszútávú vizsgálatok 

során a 12 000 fordulatot tartalmazó mikro-Deval vizsgálatok ismétlésszámát növeljük. A 

hosszútávú vizsgálatok tapasztalatai alapján a becslés kellő pontosságú, ha az 

ismétlésszám növelése során számított abráziós paraméter változása 1% alá csökken. Ez 

a módszer azon andezitek esetében alkalmazható, melyeknél a vonatkozó szabvány szerint 

meghatározott mikro-Deval érték 10 m% fölötti. 

A hosszútávú mikro-Deval vizsgálatok segítségével kimutattam, hogy az abráziós 

paraméter értéke fokozatosan tart a végértékéhez. A tézisben megfogalmazott szükséges 

ismétlésszám a vizsgált andezitek esetében 4 és 9 között változott, amit követően a mért és a 

becsült kopási görbe közti eltérés az elfogadható hibahatáron belül marad (5-4. ábra). Az 

alkalmazhatóság korlátozására azért van szükség, mert a 10 m% alatti mikro-Deval értékkel 

jellemezhető kőzetek esetében (pl. recski andezit) hosszú kopási folyamattal számolhatunk, így 

a vizsgálatsorozat során a becsült abráziós paraméter kicsi, 1% alatti változása is jelentős 

eltéréseket eredményezhet az becsült kopási görbék lefutásában. 

 
5-4. ábra: A K-9 j. andezit mért és becsült kopási görbéje (minta származási helye: Komló). 

A tézishez köthető publikációk: Czinder et al. 2020a; Czinder et al. 2020b (elbírálás alatt).  
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5. TÉZIS 

A laboratóriumi zúzottkővizsgálatok elemzése alapján kijelenthető, hogy az adott 

andezittípust jellemző mikro-Deval és az abráziós paraméter (A [-]) becslés által kapott 

értéke, valamint az egyirányú nyomószilárdság és a vízfelvétel értékek hányadosa között 

összefüggés mutatható ki. A mikro-Deval érték exponenciális, az abráziós paraméter 

logaritmikus módon függ az egyirányú nyomószilárdság és a vízfelvétel hányadosától. 

A becslés által kapott abráziós paraméter és a tézisben megfogalmazott hányados 

összehasonlítását (5-5. ábra) a szakirodalomban elérhető, egyéb kőzettípusokat jellemző 

kőzetfizikai paraméterekre kiterjesztve látható, hogy a logaritmikus összefüggés a becsült 

abráziós paraméter, valamint az egyirányú nyomószilárdság és a vízfelvétel hányadosa között 

nem csak andezitek esetében létezik. A kőzettípusok együttesen történő kezelése esetén 

azonban a vizsgálati eredmények nagy szórást mutatnak, azokra kellően magas determinációs 

együtthatóval jellemezhető összefüggés nem írható fel. 

A fenti összefüggés megléte gyakorlati szempontból is jelentőséggel bírhat: a vízépítési 

terméskövek minősítése során a mikro-Deval értéket, az egyirányú nyomószilárdságot és a 

vízfelvételt is meg kell határozni. Az összefüggés ismeretében a három kőzetfizikai paraméter 

közül az egyik a másik két tulajdonság alapján becsülhető. 

 
5-5. ábra: Az abráziós paraméter becsült értéke, valamint az egyirányú nyomószilárdság és a 

vízfelvétel hányadosa közötti összefüggés a vizsgált andezittípusok esetében (minták jelölése: 
G – Gyöngyössolymos; GT – Gyöngyöstarján; K – Komló; N – Nógrádkövesd; R – Recsk; 

S – Sárospatak). 

A tézishez köthető publikációk: Czinder és Török 2020a; Czinder et al. 2020a; Czinder et al. 

2020b (elbírálás alatt).  
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5.3. Andezit zúzottkövek időállósága 

6. TÉZIS 

A hosszútávú magnézium-szulfátos eljárással végzett időállósági vizsgálatok 

eredményei alapján kijelenthető, hogy a vizsgált andezitek esetében állandó 

kristályképződési folyamatokkal együtt járó környezeti terhelés hatására a zúzottkő 

mintahalmaz aprózódása lineáris trendet követ a vizsgált szemcsenagyságtól függetlenül. 

Az aprózódás értékek ciklusszám függvényében értelmezett lineáris növekedése (5-6. ábra) 

azt jelenti, hogy a vizsgált andezitek esetében az öt ismétlési ciklus elegendőnek bizonyult a 

magnézium-szulfátos kristályosítással szembeni hosszútávú időállósági tulajdonságok 

elemzésére, azaz a terhelési ciklusok szabványban rögzített (MSZ EN 1367-2:2010) számát 

nem szükséges növelni. 

 
5-6. ábra: Az R-11 j. andezit aprózódása a hosszútávú időállóság vizsgálatok során (minta származási 

helye: Recsk). 

A tézishez köthető publikáció: Czinder és Török 2019. 

7. TÉZIS 

A sóval telített agresszív környezet jelentős mértékben, akár 35%-kal ronthatja a 

vizsgált andezitek kopásállósági tulajdonságait. A változási tényező a környezeti terhelési 

ciklusok növelése során nem mutat monoton növekedést, az ismétlődő, 

kristályképződéssel együtt járó környezeti terhelés hatására egy adott ciklusszám után a 

változási tényező csökkenése figyelhető meg. 

A hatásállósági értékek tartós, kristályképződéssel együtt járó környezeti terhelés 

következtében történő jelentős megváltozása (5-7. ábra) egy kőzetanyag beépítési 
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alkalmasságának megítélése során játszhat szerepet. Azoknál a kőzeteknél, melyek a mikro-

Deval vagy a Los Angeles értékük alapján a minősítési osztályuk fölső határa közelében 

helyezkednek el, számítani lehet a tartós környezeti terhelés következtében a minősítési osztály 

megváltozásával. 

A kopásállósági érték és a változási tényező egy adott terhelési szintet követő javulása a 

kőzetanyag heterogenitásának köszönhető: a hosszútávú vizsgálatok során a gyengébb zónák 

leaprózódását követően csak az ellenállóbb részek maradnak a zúzottkő halmazokban. 

 
5-7. ábra: A kopással szembeni ellenállás változása a hosszútávú időállóság vizsgálatok során (minták 

jelölése: K – Komló; N – Nógrádkövesd; R – Recsk) 

A tézishez köthető publikáció: Czinder és Török 2019. 

5.4. Andezit zúzottkövek különböző szabványok szerint meghatározott kopásállósági 

értékeinek összefüggése 

8. TÉZIS 

Az MSZ 18287-6:1984, már visszavont szabvány szerint 5/8 mm-es szemnagysági 

osztályon, valamint a hatályos MSZ EN 1097-1:2012 szabvány szerint 10/14 mm-es 

szemnagysági osztályon meghatározott kopásállósági értékek nem egyeznek. A 

regressziós számítások alapján a vizsgált andezitek esetében a legjobb becslést akkor 

kaphatjuk, ha a már visszavont szabvány szerint meghatározott aprózódási érték 78%-át 

tekintjük a jelenleg hatályos szabvány szerint meghatározandó mikro-Deval értéknek, 

azaz egyenlettel kifejezve: 

 DE MDM 0,777 a= ⋅ . (5-2) 
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A fenti összefüggés (5-8. ábra) ismeretében a szakirodalomban, valamint korábbi kutatási 

jelentésekben megtalálható 5/8 mm szemnagysági osztályú andezit zúzottköveket jellemző 

kopásállósági értékek átszámíthatóak a jelenleg használatos mikro-Deval értékre. Ez lehetővé 

teszi ezen adatok felhasználását, gyakorlati alkalmazását. A már visszavont szabványban 

szereplő egyéb vizsgálati szemnagysági osztályokon (2/4, 3/5, 4/8, 5/12, 8/12, 5/20, 8/16, 12/16 

és 12/20 mm szemnagyságú frakciók) mért mikro-Deval értékek összehasonlító elemzéséhez 

további laboratóriumi vizsgálatok szükségesek. 

 
5-8. ábra: Az MSZ és az MSZ EN szerint meghatározott mikro-Deval értékek összefüggése a vizsgálat 

andezitek esetében (minták jelölése: G – Gyöngyössolymos; GT – Gyöngyöstarján; K – Komló; 
N – Nógrádkövesd; R – Recsk; S – Sárospatak). 

A tézishez köthető publikáció: Czinder et al. 2018.  
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