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J U H Á S Z  E R I K A 1

Vasúti zúzott ágyazati kőanyagok laboratóriumi 
vizsgálata CT-készülékkel

1. BEVEZETÉS

A vasúti pályáknál a leggyakrabban használt felépítmény típus a zúzottkő 
ágyazatos. Ez nem csak hazánkra igaz, hanem az egész világra is, és ezt a tényt 
irodalmi források is igazolják.

Ezt a szerkezeti kialakítást tanulmányozva megfigyelhetjük, hogy a legnagyobb 
kiterjedésű eleme maga a zúzottkő, amely általában mélységi magmás kőzetszem-
csékből áll (főleg andezit, vagy bazalt). A pályában elhelyezkedő zúzottkő ágyazati 
rétegnek fontos szerepe van a vágány szilárd, de ugyanakkor rugalmas alátámasz-
tásában, valamint a teherviselésben és a teher továbbításában az alépítmény irányá-
ban. Ezen kívül szerepet játszik a szerkezeti stabilitásban, a csapadékvizek elvezeté-
sében és a vágány geometriai szabályozásának egyszerűvé tételében.

A szemcséknek és a szemcsehalmaznak a rendeltetésüket leszámítva szüksé-
ges bizonyos tulajdonságokkal rendelkezni: szívósság, kopásállóság, alak, szerke-
zet, érdesség, időjárás-állóság, gazdaságosság stb., a teljesség igényeit leszámítva 
ezek mind meghatározó jellemzők a beépített kőzetek „teljesítményében”.

Természetesen az is lényeges, hogy a kőzetanyag maga milyen frakcióban ke-
rül be a felépítményi szerkezetbe. Ez a szemeloszlás határozza meg a kőzethal-
maz vízelvezetési képességét, tömöríthetőségét, pl. sokkal egyszerűbb lenne az 
egyméretű szemcsékből álló halmazt szabályozni, azonban a megfelelő tömörség 
elérése problémát okozna.

Az útépítésben több helyen alkalmaznak eltérő finomszemcse tartalmú réte-
geket, míg hazánkban és világszerte szinte mindenhol a vasúti pályaszerkezetek-
ben hagyományosan viszonylag nagy szemcséjű ágyazati kőanyagot használnak 
(31,5/50, valamint 31,5/63 mm szemcseméreteket; korábban 20/65 mm). Ezzel 
ellentétben, a merevlemezes pályaszerkezetben a vasbeton pályalemez alá foly-
tonos szemeloszlású (főként tört-) szemcsés alapréteg kerül, általában mind al-
építményi teherbírásnövelési, mind fagyvédelmi szempontból, valamint magas 
talajvízszint esetén kapilláris megszakító rétegként is akár. Utóbbi rétegeket az 
ágyazatos felépítmény alatt is alkalmazzák.

[1] SZE, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Multidiszciplináris Műszaki Tudományi 
Doktori Iskola, PhD hallgató, juhasz.erika@sze.hu. Témavezető: Dr. habil. Fischer Szabolcs, 
egyetemi docens, Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésépítési és Vízmérnöki 
Tanszék.
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2. A KUTATÁSI PROBLÉMA BEMUTATÁSA

A vasútépítési gyakorlat alapján jelenleg a zúzottkő ágyazatos felépítmények-
kel rendelkező pályákon aláverőkalapácsos ágyazattömörítéses eljárást alkal-
maznak (pl. Plasser&Theurer, Matisa célgépekkel), ehhez viszont a technológia 
miatt nagyobb szemcseméretű zúzottkő ágyazati anyagszerkezet szükséges. A 
technológia egyik hátrányaként megemlíthető, hogy az aláverőkalapácsok a tö-
mörítés során nagymértékben törik, aprózzák a köveket, ezzel rövidítve a szüksé-
ges ágyazatrostálások ciklusidejét (ezzel együtt az élettartamot és a karbantartási 
költségeket). Ezen túl fel is lazítják a betonaljak alatti betömörödött rétegeket, 
mellyel a tökéletes vasúti pályageometria nem érhető el.

A technológia mint jelenleg használt megoldás, a világ legtöbb országában 
és hazánkban is elismert és megfelelő, így a kutatásom során újító szándékként 
ennek az optimalizálásával foglalkozom. Speciálisan a szerkezeti szemcsék töre-
dezésével, degradációjával, annak mérési módszereinek kifejlesztését, a kőzet-
szemcsék avulási folyamatainak csökkentési lehetőségeit kutatom.

Degradáció alatt a kutatásom során (nem hivatalos definíció szerint) a vas-
úti zúzott ágyazati kőanyag szemcsék letöredezését, avulását, részbeni vagy teljes 
tönkremenetelét értem. Megkülönböztethető ezen belül a szemcse-aprózódás és 
a kopás. Ezek általában egyszerre – bizonyos esetekben egymás hatását erősítve, 
máskor pedig csökkentve – jelentkeznek. 

A vasút üzemi körülményeket tekintve a két folyamat közül nagyobb vesz-
tességgel járó folyamat az aprózódás. Ebben az esetben kisebb-nagyobb darabok 
válnak le a szemcsékről – főként az éleikről, sarkaikról – esetleg a kő több darabra 
esik szét. A kopás a szemcsék felületi súrlódása miatt alakul ki és jellemzően ki-
sebb térfogatváltozó hatása van. A kopás eredmény terméke a kőpor.

A kutatásom során a szemcsék degradációjának kiváltó okait vizsgálom. A 
zúzottköves vasúti pályákban az ágyazati szemcséket statikus és dinamikus ha-
tások is érik, amelyek közül jelentősebb pl. az önsúlyteher, a járművek okozta 
erőhatások, a természeti-környezeti hatások és nem utolsó sorban a karbantartó 
gépek hatásai.

A szemcsék degradációját a fent felsoroltak figyelembevételével több ténye-
ző is befolyásolja, ilyen pl. az ágyazat kőzetfizikai jellemzői (anyag, mechanikai 
ellenállás); a terhelés nagysága (tengelyterhelés, sebesség); a sínek, a sínleerősíté-
sek, az aljak anyaga, geometriája; a vágány rendszere (hevederes vagy hézagnél-
küli); a kövek felülete; az ágyazati réteg vastagsága, stb.

Hazánkban a vasúti kőanyag alkalmasságát ugyanazon termékszabványban 
(MSZ EN 13450:2003) előírt vizsgálatokkal állapítják meg:

• az MSZ EN 1097-1:2012 szerinti Micro-Deval kopási, valamint
• az MSZ EN 1097-2:2012 szerinti Los Angeles aprózódási vizsgálata.
A vizsgálatok kiválóan alkalmasak egy adott kőanyaghalmaz kopási- és ap-

rózódás ellenállási tulajdonságainak megállapítására, ami a gyártási termékál-
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landóság biztosításához elengedhetetlen. Azonban az üzemi valós körülmények 
által okozott erők és igénybevételek nem kerülnek pontosan szimulálásra a vizs-
gálatokban. Ennek kapcsán olyan laboratóriumi vizsgálatok kerültek kidolgozás-
ra, amelyek a későbbiekben alapjául szolgálhatnak valódi ágyazatot érő hatások 
és igénybevételek arányainak becslésére és egyediségük egy új szemlélettel köze-
líti meg a kutatási témát.

3. NEMZETKÖZI IRODALOMKUTATÁS

A témában széles spektrumú irodalomkutatást végeztem. A témában figyelemre 
méltó anyag áll rendelkezésre, kiváltképp a következő tárgykörökben: laboratóri-
umi és terepi vizsgálatok, valamint DEM és FEM modellezések. Számos releváns 
megállapítást gyűjtöttem, melyet a kutatásom során a megfelelő területeken al-
kalmaztam.

A kutatás megelőző vizsgálataihoz elismert külföldi kutatók által bevezetett 
paraméterek kerültek alkalmazásra, mint pl. számos más paraméter mellett az 
LARB, az MDERB, az FV, a BBI,2 az M és λ.3 Az értékek segítségével prognoszti-
zálható ágyazatrostálási ciklusidők kerültek meghatározásra a megelőző „nyíró-
ládás vizsgálatok” esetében. Értékes forrásokat találtam a szemalak vizsgálatokra 
vonatkozóan is.4

A CT-vizsgálatokról cikkeket, publikációkat jelenleg csak korlátozott szám-
ban találtam, amely mutatja, hogy a tématerülettel eddig kevesen foglalkoztak. A 
CT-vizsgálatok kombinálása egyéb, az irodalomkutatás során talált módszerek-
kel véleményem szerint igen célravezető lehet.

4. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK BEMUTATÁSA

A jelenleg alkalmazott vizsgálatot számos egyéb laboratóriumi mérés is megelőz-
te. Az elvégzett vizsgálatokat szükséges volt újra gondolni, valamint finomítani.

Az egyetlen szemcsékkel történő törővizsgálatok (1-2. ábrákon látható) nem 
vezettek szabatos eredményekhez, mivel az eltört szemcsék alaki, felületi, méret-
beli és kőzetmechanikai tulajdonságai jelentősen különböztek. Ezen okok miatt a 
szemcsehalmazok vizsgálata mellett döntöttem.

[2] Indraratna, B. – Sun, Y. – Nimbalkar, S.: Laboratory assessment of the role of particle 
size distribution on the deformation and degradation of ballast under cyclic loading, in Journal of 
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Vol. 142, 2016/7, 0401601601-0401601612 o., 
DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001463.
[3] Indraratna, B. – Nimbalkar, S. – Christie, D.: The performance of rail track incorporating 
the effects of ballast breakage, confining pressure and geosynthetic reinforcement, in Bearing 
Capacity of Roads, Railways and Airfields, Champaign, 2009, 5–24 o.
[4] Gálos M. – Kárpáti L. – Szekeres D.: Ágyazati kőanyagok. A kutatás eredményei (2. rész.), 
in Sínek Világa, 2011/1. szám, 6–13 o.
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1-2. ábra: Egyetlen szemcse tönkremenetelének vizsgálata törőgéppel

A terjedelmesebb kőanyag halmazokat érintő vizsgálattípusok pedig sok 
olyan tényezőt magukba foglaltak, amelyek szignifikánsan befolyásolták az ered-
ményeket, így azok eredményei nem közelítettek a prognosztizálthoz5 („nyírólá-
dás vizsgálat”).

Ezek után szükséges volt egy olyan módszert, technikát kidolgozni, amely so-
rán kezelhető és lekövethető mennyiségű szemcsehalmazt lehet vizsgálni.

A jelenleg alkalmazott vizsgálathoz egy 140 mm külső átmérőjű, 10 mm fal-
vastagságú, kb. 300-400 mm magasságú KPE vízcsövet (kemény polietilén, ango-
lul: HDPE) használtam a gyári csőelzárással, amelyre állítva a csövet, az stabilan 
megállt a mérések során.

A csőbe belülről (alulra, a palástra és a vizsgált zúzottkő szemcsék tetejére is 
a terhelőlap alá) 1200 g/m2-es nagyszilárdságú geotextília darabot tettem (Via-
con GEO PP TC 1200 típusú) a KPE cső belső felülete és a zúzottkő szemcsék, 
valamint az acél terhelőlap és a szemcsék közötti súrlódás csökkentése miatt. A 
terhelőlap egy 120 mm átmérőjű, kb. 40 mm vastag, 3289 g-os acél tárcsa, amin 
keresztül a szemcsehalmazra rá tudtam adni az egytengelyű (függőleges) statikus 
terhelést. 

A KPE cső kb. 140-160 mm magasságig került megtöltésre vasúti zúzottkővel 
– aminek a CT röntgen mérések szabtak korlátot, mert az átvilágítandó minta 
magassága optimális esetben megegyezik a szélességével (jelen esetben a cső bel-
ső átmérője volt iránymutató). A KPE csövekbe bekerülő anyagmennyiség: 13-
15, esetenként 20-25 db kőzetszemcse. A szemcsehalmazokat egytengelyű nyo-
mó terhelésnek vetettem alá, valamint ezt kombinálom CT készülékkel történő 
vizsgálattal. A kialakítások a 3-4. ábrákon láthatóak.

[5] Juhász, E.: Profil, Researchgate, https://www.researchgate.net/profile/Erika_Juhasz3, 
Fischer Sz.: Profil, Researchgate, https://www.researchgate.net/profile/Szabolcs_Fischer, 2020. 
január.
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3-4 ábra: Egytengelyű, statikus terhelés (balra) a KPE csőben, valamint a CT  
készülékkel történő mérés (jobbra)

A kialakított mérési „modell” nem vonható párhuzamba a valóságos igénybe-
vételekkel, ahogy az előző fejezetben említett szabvány szerinti vizsgálatok sem, 
azonban feltételezhetően egy jó irány a kutatásunkban.

Ezzel a módszerrel egyszerre akár több szemcse degradációja is megfigyelhe-
tő nagy pontosságú digitális 3-D alakfelvétellel, és igény szerint szemcsénként, 
vagy szemcsehalmazként egyben is kezelhetők a mérések – így a szemcsék pon-
tos pozíciója és a fallal/másik szemcsékkel való érintkezése alapján is lehet meg-
állapításokat tenni. Egyelőre csak kezdeti fázisban tart a kutatás, de az eddigi 
eredmények alapján biztató a folytatás. Az alakfelvétellel kialakított modell az 
alábbi, 5. ábrán látható a kezdeti mérések alapján (háromlépcsős terhelésnél a 
négy felvétel balról jobbra 0, 300, 600 és 900 kPa statikus nyomás után készült 
egy mintáról).

5. ábra: A CT készülék által készített felvétel a háromlépcsős terhelés esetén

A fenti felvétel nem ebben a félévben készült, jelenleg a CT készülék karban-
tartás alatt van, előreláthatólag 2020. márciusig, így ezt megelőzően a mintákat 
csak statikusan tudom terhelni a ZD-40 törőgéppel egy terhelési lépcsővel, ami 
egy jó alapot képez a pontos módszer kidolgozására.
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Az eddigi CT mérések elvégzésében a Széchenyi István Egyetem Audi Hun-
gária Járműmérnöki Kar Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagvizs-
gáló Laboratóriumának munkatársai (Dr. Kozma István és Fekete Imre) segítet-
tek, ahol Yxilon Modular CT röntgen berendezés 450 kV-os csövét használtuk 
a vizsgálatokhoz. A készülék az 5. ábrán látható. Az eszközök nem alkalmasak 
statikus vagy dinamikus terhelés kifejtésére, azonban ezen vizsgálatok 
kiegészítéseként hatékonyan használhatók nagy pontosságú, 3-D digitális felület- 
és térfogatmodellek létrehozására. A felületmodellek háromszögekből állnak, 
a háromszögek mérete a felvétel pontosságának függvényében változtatható. A 
kapott modelleket az eszközhöz tartozó gyári szoftverekben, vagy a GOM Ins- 
pect alkalmazásban lehet kiértékelni.

A GOM Inspect alkalmazásban alkotott modell az 5. ábrán látható a három-
lépcsős terhelésnél.

A modellek segítségével következtethetünk a lépcsőnkénti terhelés során be-
következő aprózódás mértékére és valószínűsíthető a halmazon belül ébredő fe-
szültségeket (azok arányát).

A legutóbbi laboratóriumi mérések alkalmával 183 db zúzottkő szemcsét 
mértem le egyesével egy szabványnak megfelelő módszer szerint. A szemcsék 
kiválogatásánál próbáltam mindenféle alakú és méretű szemcsét (szemrevétele-
zéssel) választani úgy, hogy a halmazban eltérő szemalakú és szemcseméretű is 
szerepeljen, de a későbbi tapasztalataim alapján a szobi bányából kapott vasúti 
zúzott kőanyag eloszlása a válogatás alapján főleg egyféle szemalak-csoportból 
épült fel.

A mosott és szárított köveket a KPE csőbe való elhelyezésük előtt egy digitális 
Mitutoyo tolómérő segítségével lemértem tized mm pontosan két egymásra me-
rőleges tengely mentén. Az egyik tengely a kőzet leghosszabb kiterjedését jelen-
tette (h), míg egy másik a legkisebbet (s), a harmadik értéket a szitamérettel le-
hetett megfeleltetni (v). Érdekességként megemlíthető, hogy az irodalomkutatás 
során talált egyik forrásban hasonló módszert alkalmaztak. Azonban az ebben 
használt, tengelyek mentén lemért értékekből számolt FI (lemezességi index) és 
EI (hosszúsági index) határértékei – miszerint ha FI<0,6, akkor lemezes, ha az 
EI>1,8, akkor hosszúkás, ha pedig se nem hosszúkás, se nem lemezes, akkor a 
récsecske zömök – a kapott kőzetmintáimon túlzónak bizonyultak.6

Az 7–9. ábrákon jól láthatóak a már visszavont, MSZ 18288/3-78 szabvány 
2.5.13. pontjai szerinti besorolási lehetőségek, amelyeket együtt nézve csak „ke-
verten” volt értelmezhető besorolása a kőzethalmazomnak. A 6. ábrán pedig be-
mutatásra került, hogy a többféle besorolási lehetőség ellenére is a szemcsék nagy 
része zömök és hosszúkás méretű egyszerre, és csak elenyésző része minősíthető 
tisztán hosszúkásnak, zömöknek vagy lemezesnek. Számokban mutatva a kivá-

[6] Yunlong, G. – Valeri, M. – Jianing, S. – Guoqing, J.: Ballast degradation: Effect of particle 
size and shape using Los Angeles Abrasion test and image analysis, in Construction and Building 
Materials, 169, 2018, pp. 414–424.
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lasztott szemcsék (a válogatás ellenére) csupán 7,1%-a volt zömök és 19,7%-a 
lemezes. Ez a vasúti zúzottkő sajátosságának köszönhető.

6. ábra: A lemért szemcsék tengelyarányok alapján történő besorolása  
összhangban az MSZ 18288/3-78 szabvánnyal

7-9. ábra: Az MSZ 18288/3-78 szerinti besorolási lehetőségek a  
tengelyarányok alapján

A mérési módszer finomításának kidolgozásához három különböző minta-
halmazt hoztam létre, amelyből négy-négy mérést végeztem el az egytengelyű 
nyomóterheléssel (a kőzethalmaz összetételének nagy része zömök és hosszúkás 
szemcsék összessége):

• 1130-1490 gramm kőzethalmaz 50-69% lemezes és lemezeshez hasonlító 
zömök/hosszúkás szemcsetartalommal,

• 1245-1630 gramm kőzethalmaz 12-30% egyértelműen zömök és zömök-
re hasonlító zömök/hosszúkás szemcsetartalommal,

• 1274-1685 gramm kőzethalmaz kizárólag zömök és hosszúkás szemcse-
tartalommal.
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A mérést ZD-40 törőgéppel végeztem el összesen 12 mintán (halmazon). 
Egytengelyű statikus nyomóterhelést végeztem a kialakított kőzethalmazokon 
0…1800 kPa feszültség-tartományban, statikusan növelt terhelés-értékkel.

5. A VIZSGÁLATOK EDDIGI EREDMÉNYEI, ÖSSZEFOGLALÁS

A törővizsgálatok alapján megállapítható, hogy a minták közül a lemezes minták 
törtek (aprózódtak) a leginkább és a zömök minták a legkevésbé. Ez magyaráz-
ható azzal, hogy feszültségek legnagyobb mértékben az éles sarkok és vékony 
„kiállások” mentén ébrednek, míg a zömök szemcsék kissé túlozva, de a gömb 
alakhoz jobban hasonlíthatók. Az eredményeket az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat: Az aprózódási hajlandóság a szemcsealakok függvényében

(inkább) 
LEMEZES

(inkább)  
ZÖMÖK

HOSSZÚKÁS & 
ZÖMÖK

Aprózódás átlag  
(tömegszázalék az eredeti 
halmaztömeghez képest)

7,01% 1,47% 3,60%

Átlagos halmaztömeg 1311,6 g 1382,2 g 1480,8 g
Átlagos aprózódás 90,3 g 19,4 g 52,4 g

A négy-négy mintáról szemeloszlási görbét is készítettem a terhelés előtti és 
utáni állapotról, melyeket az 1. diagram mutat. A szemeloszlási görbék is igazol-
ják az 1. táblázatban bemutatott aprózódási értékeket, miszerint a lemezes szem-
csékből álló minták nagyobb mértékben aprózódtak, mint a zömök szemcsések. 
A hosszúkás (és részben zömök) szemcsés halmazok a kettő görbe között helyez-
kednek el.

1. diagram: Szemmegoszlási diagramok a különböző szemcsemintákról
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

A cikkben ismertettem a kutatási témában elvégzett legújabb laborvizsgálatokat 
és annak eredményeit, megállapításait. Az elvégzett vizsgálatokkal és annak jö-
vőbeli CT készülékkel történő kiegészítő vizsgálataival célom, hogy meghatároz-
zam a vasúti zúzottkő anyagok aprózódásának pontosabb időbeli lefutását, ennek 
segítségével pedig a disszertációmban javaslatot tegyek az alkalmazási feltételek-
re, határértékekre.
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