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F I S C H E R  S Z A B O L C S 1

A vasúti zúzottkő ágyazat innovatív típusú  
aprózódás-vizsgálata

1. BEVEZETÉS

A világ vasútjainak jelentős része (nagyjából 98,8%-ban, ami kb. 1,1 millió km-t 
jelent) hagyományos, zúzottkő ágyazatos felépítményű,2 ezért a felépítmény tö-
megének szignifikáns részét kitevő zúzottkő ágyazati anyag felhasználására, az 
ágyazat mechanikai viselkedésére, a hosszú élettartamára különös figyelmet kell 
fordítani az alábbi szempontok további figyelembevételével:

a) a zúzottkő ágyazat támasztja alá függőlegesen a vágányt – szilárdan, 
mégis rugalmasan –, valamint ez a réteg biztosítja a vízszintes (hossz- és oldal-
irányú) megtámasztás jelentős részét is – súrlódás és passzív földnyomás révén –; 
mindezek befolyásolják a vágány geometriai és szerkezeti stabilitását is,

b) a zúzottkő ágyazat garantálja a felülről érkező vizek gyors átvezetését a 
felépítmények, elősegítve a vágány gyors víztelenítését,

c) a zúzottkő ágyazatos kialakítás biztosítja, hogy a vágány geometriailag 
relatív könnyen szabályozható legyen: akár kézi, akár nagygépes módszerekkel; 
valamint, hogy tartós vágánygeometriát lehessen elérni a szabályozással; szükség 
esetén újrahasznosítható legyen,

d) legyen magas az energiacsillapító képessége,
e) legyen képes a keresztaljakról érkező terhelést kellő mértékben lecsök-

kenteni az alépítmény határteherbírás értékét tekintetbe véve.
A fent említett szempontok részben, vagy egészben másféle szerkezeti kiala-

kítást követelnének meg a zúzottkő ágyazattal szemben, a teljesség igénye nélkül:
i) az a) pont alapján a zúzottkő ágyazatnak folytonos szemeloszlásúnak 

kellene lennie, mert ez a szemcseszerkezet tudja garantálni a legjobb tömöríthe-
tőséget, tömörséget, így a relatív legmagasabb teherbírást is,

ii) a b) és a d) pontok alapján közel egyszemcsés szerkezetűnek kellene len-
nie, mert a szemcsék közötti relatív sok hézag biztosítja a csapadékvizek gyors 
átjutását a rétegen és a magasabb energiacsillapítást,

iii) az a) és a c) pont szerint a legelőnyösebb az élesélű szemcsék alkalma-
zása, mert a belső súrlódás így a legmagasabb, azaz a tartós vágánygeometria (pl. 
fekszint) így érhető el,

[1] SZE Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésépítési Tanszék, egyetemi docens.
[2] Weinreich Zoltán: Nagysebességű vasutak pályafenntartási kitűzése, in Sínek Világa, 
2011/6. szám, 27–31. o.
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iv) a b) pont szerint az aprózódásra kevésbé hajlamos szemcsék az optimáli-
sak, amit vagy nagyon alacsony LARB és MDERB értékekkel, vagy újrahasznosított 
ágyazattal (esetleg kerekszemcsés, azaz pl. folyami kaviccsal) lehet elérni,3

v) az a) és a c) pont alapján szerencsésebb az élesélű szemcsés szerkezeti 
kialakítás,

vi) az e) pont szerint kellő vastagságúnak kell lennie az ágyazati rétegnek.

Az i)-vi) pontok összevetésénél egyértelművé válik az a probléma, hogy pusz-
tán (értsd: kemikáliák és geoműanyagok nélküli) szemcsés anyagok alkalmazásá-
val optimális megoldást nem lehet elérni, mert az alapfunkciók és követelmények 
(előző felsorolásokban az a)-e) pontok) valamelyike sérülni fog, ezért csak komp-
romisszumok számításba vételével lehet kialakítani a vasúti zúzottkő ágyazatot.

A vasútépítési és fenntartási szakma általában az alábbi megoldást választja:
1. lehetőség szerint mélységi magmás alapkőzetből készüljön (alárendel-

tebb vonalakon homokos kavics is elfogadható),
2. nagyszilárdságú és fagyálló anyagból készüljön,
3. élesélű, kubikus szemcsealakú, kohézió nélküli szemcseszerkezete legyen,
4. relatív alacsony finomszemcse tartalommal rendelkezzen.

Tudatában kell lenni annak a ténynek is, hogy a zúzottkő ágyazatos felépítmé-
nyek esetén a tartós pályageometria jelentősen függ a zúzottkő ágyazati szemcsék 
szennyezettségétől (amely főként – kb. 76%-ban – a szemcsék aprózódásából, il-
letve alsóbb szemcsés rétegek finomszemcsés anyagainak feljutásából – kb. 13%-
ban adódik4). Az aprózódott ágyazatban lévő finomszemcsék a víztelenítést is 
befolyásolják, amely szintén visszahat a vágány geometriai stabilitására (a pálya-
geometria tartósságára). Ismeretes, hogy a szemcsék aprózódása az alábbi okok 
miatt alakul ki:

• a pályaszerkezeti rétegek és elemek méretezésénél az elméletileg egyenletes-
nek tekintett feszültségeloszlás sem a keresztalj-ágyazat határon, sem pedig 
magában az ágyazatban a szemcse-szemcse kapcsolatokban nem igaz,

• a szemcsék nem statikus, hanem több milliószor ismétlődő dinamikus 
terhelést kapnak a vasúti üzem alatt, amely egy lokális hibánál (pl. elve-
rődött sínvég, vagy kivölgyelődött hegesztés) impulzusszerű – a statikus 
terhelés többszörösét is elérő – igénybevételt is jelenthet,

• a valóságban szignifikáns mértékű kontaktfeszültségek ébrednek a ke-
resztalj alsó síkja és a szemcsék kapcsolatában, valamint a szemcsék kö-
zötti interakcióban is, amely jelentősen növeli a szemcsék aprózódását,

• a fent említett kontaktfeszültségeket csökkenteni lehet pl. aljpapucs alkal-
mazásával, vagy PUR habos ágyazat építésével.

[3] Nimbalkar, Sanjay – Indraratna, Buddhima: Field assessment of ballasted railroads using 
geosynthetics and shock mats, in Procedia Engineering, 2016/14. vol., 1485–1494. o.
[4] D’Angelo, Giacomo – Lo Presti, Davide – Thom, Nick: Optimisation of bitumen emulsion 
properties for ballast stabilisation, in Materiales De Construcción, 2017/327. no., 1–11. o.
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Jelen cikkben a szerző utal a zúzottkő ágyazat aprózódásával kapcsolatos leg-
újabb nemzetközi kutatási eredmények általa készített összefoglalására, amelyet 
követően részletezésre kerül a 2014. évben – a Széchenyi István Egyetemen – vég-
zett laboratóriumi vizsgálat-sorozat végeredménye,5 amely ötletet és kutatási alapot 
is adott a 2017. évi folytatásra. Felvázolja a kutatási terveit, amely a 2014-ben lezárt 
K+F kiegészítéseiként, az akkori vizsgálat-sorozat tovább fejlesztéseként tekinthető.

Kifejti, hogy véleménye szerint miért lenne érdemes a jelenleg használt 
szabványos vasúti ágyazati kőanyagra vonatkozó laboratóriumi aprózódási és 
kopási vizsgálatokat felülvizsgálni, és javaslatot tesz az alternatív laboratóriumi 
vizsgálatok bevezetésére.

2. A KUTATÁSI PROBLÉMA BEMUTATÁSA

A 2014-2020-as EU-s ciklusban nagyvasúti és városi vasúti fejlesztésekre több 
mint 1000 milliárd forint támogatást kap Magyarország, amely összegből komoly 
projektek valósulhatnak meg. Ezeknek a munkáknak elengedhetetlen tartozéka a 
felépítmény tömegének jelentős részét kitevő vasúti ágyazati kőanyag. A jelenle-
gi gyakorlatban triviális szempontként kezeljük, hogy az előírásoknak megfelelő 
minőségű ágyazati kőanyag a szükséges mennyiségben rendelkezésünkre áll.

Az alábbiakban a szerző utal azokra a paraméterekre, amelyek miatt ennél 
lényegesen árnyaltabb a kép, és amely szükségessé tette, hogy a rendelkezésünkre 
álló kőanyag-minőségek kereteit figyelembe véve, az ágyazatot érő igénybevé-
teleket, az ágyazat viselkedését a kőzetfizikai vizsgálatoknál a valóságot jobban 
szimuláló, laboratóriumi eljárással elemezhetjük.

A kövek eredeti, alapkőzettől függő aprózódási és kopási tulajdonságait saj-
nos technológiai módszerekkel meglehetősen korlátozott mértékben lehet csak 
változtatni, ezek alapvetően az ásványvagyon, a kőzetek mechanikai jellemzőitől 
függnek. Szakmai rendezvényeken egyre gyakrabban hallhatunk beszámolókat 
arról, hogy a kőbányászati iparágat sújtó, évről-évre szigorodó környezetvédelmi, 
természetvédelmi, örökségvédelmi stb. korlátozások általánosan olyan mértékű 
korlátozást jelentenek az ásványvagyon hozzáféréséhez, amely a szigorodó minő-
ségi elvárásokkal együtt már középtávon alapanyag ellátási és fokozódó minőségi 
kockázatokat is jelenthetnek.

A szerző alapproblémának gondolja, hogy a vasúti zúzottkő ágyazathoz hasz-
nált kövekre nemzetközi szinten is a termékszabványban6 előírt Los Angeles ap-

[5] Fischer Szabolcs: A vasúti zúzottkövek aprózódásvizsgálata egyedi laboratóriumi mód-
szerrel, in Sínek Világa, 2015/3. szám, 12–19. o., Fischer, Szabolcs: Breakage Test of Railway 
Ballast Materials with New Laboratory Method, in Periodica Polytechnica Civil Engineering, 
2017/4. no., 794–802. o.
[6] CEN: MSZ EN 13450:2003. Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz, 2003.
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rózódási7 és Mikro-Deval kopási vizsgálatokat8 követelik meg, és ezen értékek 
alapján határozzák meg a kőanyagok alkalmasságát. Sajnos ezek a vizsgálatok 
az ágyazati szemcséket valóságban ért igénybevételeket nem tudják szimulálni. 
Az alkalmasság objektív megítéléséhez a valóságos üzemi körülményeket jobban 
szimuláló laboratóriumi aprózódás-vizsgálatra lenne szükség.

A szerző a nemzetközi irodalomkutatást követően bemutatja a saját, egyedi 
megoldását egy speciális laboratóriumi vizsgálatra, amellyel a valóságban ébredő 
igénybevételeket jobban lehet modellezni. Az eredmények összehasonlíthatók a 
szabványos kőzetmechanikia aprózódás- és kopásvizsgálatokkal, a nemzetközi 
szinten alkalmazott, az aprózódást minősítő paraméterekkel, valamint ezek fi-
gyelembevételével meghatározhatók az ágyazatrostálási ciklusidők is.

3. NEMZETKÖZI IRODALOMKUTATÁS

Nemzetközi szinten jelentős irodalma van a vasúti zúzottkő ágyazat aprózódását 
kutató témáknak. Alapjában véve az alábbi vizsgálati módszereket alkalmazták a 
külföldi kutatók:

• laboratóriumi vizsgálatok,
• DEM-es (diszkrét elemes) szimulációk és/vagy 3D-s szemcsealak felvé-

telek,
• FEM-es (véges elemes) szimulációk,
• terepi (pályás) vizsgálatok.
A terjedelmi korlátokra hivatkozva a nemzetközi irodalomkutatásom részle-

tes eredményei a szerző publikált cikkeiben olvashatók,9 amelyekben PhD hall-
gatója – Németh Attila – volt a társszerzője.

4. A 2014. ÉVBEN VÉGZETT ELŐZMÉNYKUTATÁS BEMUTATÁSA

2014. évben a Colas Északkő Kft. finanszírozásában elkészült egy K+F jelentés. 
Alábbiakban a szerző lényegre törően bemutatja az akkori eredményeket.

A vasúti zúzottkő ágyazati kőanyagok valóságoshoz közelebb álló igénybevételei-
nek megfelelően egy újszerű laboratóriumi aprózódásvizsgálat lett kialakítva, amely-
ben 5 féle andezit anyagú zúzottkő minta lett vizsgálva 3-3 millió ciklusú fárasztással.

[7] CEN: MSZ EN 1097-2. Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 
2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása, 2010.
[8] CEN: MSZ EN 1097-1. Kőanyaghalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 
1. rész: A kopásállóság vizsgálata (mikro-Deval), 2012.
[9] Fischer Szabolcs – Németh Attila: A vasúti zúzottkő ágyazati kőanyagok egyedi kőzetfi-
zikai vizsgálatai, in Szalay László (szerk.): XI. Kő- és Kavicsbányász Napok, Velence, Ma-
gyarország, 2018.03.01–2018.03.02., 37–41. o., Fischer, Szabolcs – Németh, Attila: Special 
laboratory test for evaluation breakage (particle degradation) of railway ballast, in Horváth Ba-
lázs – Horváth Gábor – Gaál Bertalan (szerk.): Közlekedéstudományi Konferencia: Tech-
nika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában, Győr, Magyarország, 2018.03.22–
2018.03.23., 87–96. o.
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A szerző LARB, MDERB paramétereken kívül a d<22,4 mm, a d<0,5 mm, a 
d<0,063 mm és a d60/d10, valamint az M és λ paraméterek számított értékeit kal-
kulálta.

Az eredmények alapján az alábbi megállapításokat lehetett tenni:
• nincs (erős) korrelációs kapcsolat egyik aprózódási paraméter, és annak 

változása, illetve a mért, valamint képzett (kalkulált) kőzetmechanikai 
paraméterek között, amely a vizsgálatok alapkialakítása miatt nem volt 
teljesen váratlan,

• a gépi keresztalj aláverés okozta szemcseaprózódást vizsgálatakor – la-
boratóriumi körülmények között – sem tudtak kimutatni korrelációt az 
LARB (%) és a szemcsék alaktényezői között.

A szerző az ágyazatrostálási ciklusidőket is meghatározta a nemzetközi szak-
irodalmak és korábbi MÁV-os TMK-s tapasztalati adatok alapján.

5. A 2017–2018. ÉVI KUTATÁSI TERV ÉS A KUTATÁS EDDIGI  
EREDMÉNYEI

A 2014. évi kutatáshoz képest a szerzőnek az alábbi plusz tervei vannak: az aprózódás 
időbeli (fárasztási ciklusszámbeli) változásának precízebb mérése az alábbi módon:

• egyféle E2-jű „alépítmény” figyelembevétele alágyazati szőnyeg nélkül,
• min. 2 féle, különböző kőzetfizikai jellemzőjű zúzottkő ágyazati anyag 

vizsgálata,
• egy-egy zúzottkő mintából egy vizsgálat, és a fárasztás előtti-utáni szem-

eloszlások felvétele: 100.000, 200.000, 500.000, 1 millió, 1,5 millió, 3 mil-
lió, valamint 3,6 millió ciklusig (amennyiben időbeli korlátozás nem aka-
dályoz benne, akkor a 3,6 milliós ciklust 5 milliósra növeljük):
• 1. minta: LARB=19%, MDERB=17%,
• 2. minta: LARB=16%, MDERB=4%.

• 2014-ben a teljes (0,063 mm – 63 mm) halmazt vizsgáltuk, mosás nélkül,
• 2017-2018-ban szintén mosás nélküli anyaghalmaz kerül vizsgálatra, vi-

szont kizárólag a 22,4 mm – 63 mm szemcsetartományon, így a 22,4 mm 
alatti szemcsék csak a laboratóriumi vizsgálat során.

A szerző a méréseket a 2014. évi kutatáshoz hasonlóan, szintén andezit anyagú 
mintákon végzi. A fárasztásokat 2018. március hónapban lehetett elkezdeni, jelen 
állás szerint a 2. minta esetén a következő ciklusok lettek lemérve: 100.000, 200.000, 
500.000, 1 millió és 3 millió. A végleges eredményeket a kutatási záró beszámolóban 
lehet majd maradéktalanul közölni, de ezt megelőzően még tervben van két publiká-
ció három társszerzővel (Németh Attila, Harrach Dániel és Juhász Erika):

• 1 db lektorált magyar nyelvű konferencia-cikk a Csíksomlyón megrende-
zendő ÉPKO 2018-as konferenciára (ISSN 1843-2123),

• 1 db lektorált angol nyelvű folyóiratcikk a Nauka ta Progres Transportu 
folyóiratba (ISSN 2307-3489, eISSN 2307-6666).
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A jelenlegi kutatási állás és a laborméréseik jelenlegi készültségi szintje alap-
ján a szerző az eredményeket az alábbiakban részletezi (1-2. ábrák).

1. ábra: A 2. zúzottkő minta (LARB=16%, MDERB=4%) aprózódási eredményei 
3 millió fárasztási ciklust követően 1. (FV, BBI, d<22,4 mm és d<0,5 mm)

2. ábra: A 2. zúzottkő minta (LARB=16%, MDERB=4%) aprózódási  
eredményei 3 millió fárasztási ciklust követően 2.  
(d<0,063 mm, d60/d10 arány, M arány, λ arány)



255

Az 1-2. ábrák alapján az alábbi – a kutatás szempontjából még nem végleges 
– megállapítások tehetők:

• a Dél-Afrikai Vasúttársaság által – az ágyazatrostálás szükségességének 
előre jelzésére – javasolt FV paraméter10 a fárasztási ciklusszám függvé-
nyében a 03 milliós tartományon lineárisan változik a fárasztás utánra 
értendően, a korreláció szignifikáns (R2=0,9266),

• a Wollongong-i Egyetem (Ausztrália) kutatói alapján javasolt BBI index11 
a fárasztási ciklusszám függvényében a 0-3 milliós tartományon lineári-
san változik, a korreláció a nyers adatsorra, a fárasztás utánra értendően 
(az 500.000-es ciklushoz tartozó BBI értéke torzítja a korrelációt) nem 
szignifikáns (R2=0,549) – az 500.000-es fárasztási ciklus mért értékének 
figyelmen kívül hagyásával szignifikáns (R2=0,994),

• a d<22,4 mm és a d<0,5 mm tömegszázalékban kifejezett paraméterek 
a fárasztási ciklusszám függvényében a 0-3 milliós tartományon lineári-
san változnak a fárasztás utánra értendően, a korrelációk szignifikánsak 
(rendre: R2=0,8563 és R2=0,8838),

• a d<0,063 mm tömegszázalékban kifejezett és a d60/d10 arány (rendre a 
fárasztás utáni érték és a fárasztás előtti érték hányadosa) paraméterek és 
a fárasztási ciklusszám tekintetében a 0-3 milliós tartományon a fárasztás 
utánra értendően (a d<0,063 mm esetében) nem volt kimutatható kor-
reláció,

• a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által javasolt M és λ paraméterek12 
(pontosabban jelen esetben M és λ arányok – rendre a fárasztás utáni 
érték és a fárasztás előtti érték hányadosa) a fárasztási ciklusszám függvé-
nyében a 03 milliós tartományon lineárisan változnak, a korrelációk nem 
szignifikánsak (rendre: R2=0,7093 és R2=0,7093), az 1 milliós ciklusnál 
mért kiugró értéket figyelmen kívül hagyva a korrelációk szignifikánsak 
(rendre: R2=0,9968 és R2=0,9968).

6. ÖSSZEFOGLALÁS

A cikkben a szerző részletesen bemutatta az ÚNKP-s – „A vasúti zúzottkő ágyazat 
innovatív típusú aprózódás-vizsgálata” című – kutatásához kapcsolódóan a vasúti 
pályás szakma szempontjából is megfogalmazható igényt egy új típusú, a valós üze-
mi körülményeket jobban figyelembe vevő zúzottkő ágyazati anyag aprózódását 
meghatározó laboratóriumi vizsgálatra, amellyel már egy 2014. évben végzett K+F 
munka keretein belül hasznos kezdeti eredményeket lehetett elérni. Ezen eredmé-

[10] Lichtberger, Bernhard: Track compendium, 2005, Eurailpress Tetzlaff-Hestra GmbH & 
Co. KG, Hamburg, 634. o.
[11] Indraratna, Buddhima – Salim, Wadud – Rujikiatkamjorn, Cholachat: Advanced 
rail geotechnology – Ballasted track, 2011, CRC Press Taylor & Francis Group, London, 409. o.
[12] Gálos Miklós – Kárpáti László – Szekeres Dénes: Ágyazati kőanyagok, A kutatás eredmé-
nyei (2. rész.), in Sínek Világa, 2011/1. szám, 6–13. o.
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nyekre alapozva lett megfogalmazva a 2017–2018. évi kutatási terv. A cikkben a 
szerzőnek a kutatása 2018. április 4-i állapotát volt lehetősége bemutatni, amely 
minden tekintetben csak időközi, közbenső eredmény. Ezen részeredmények 
is már bíztatók a kezdeti várakozásokat követően. Főként abból a szempontból 
nézve, hogy e kutatási ciklus zárása után (azaz 2018.06.30-i időpontot követően) 
előreláthatóan egy okleveles infrastruktúra-építőmérnök MSc végzettségű hölgy 
– Juhász Erika – jövőbeni PhD kutatásaként (a SZE MMTDI-ben), az ÚNKP-s 
projekt 1 éves időtartamú kutatási lehetőségeit és korlátait figyelembe véve, jelen 
kutatási téma a mostani eredményeket is felhasználva, jóval részletesebben kerül-
het majd kidolgozásra a szerző témavezetésével.
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