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Absztrakt: Napjainkban a nagymértékű kőzetfelhasználás során egyre jelentősebb szerepet 

kap a minőségi követelmények teljesítése és azok a lehető legkevesebb energia befektetéssel 

való elérése. Az aprítás és az őrlés rendkívül energiaigényes folyamatok, melyeknél akár egy 

kis változtatás is nagy kiadáscsökkenést eredményezhet, vagyis lényeges mind az őrlés fajlagos 

energiaszükségletének, mind a kőzetfizikai paramétereinek megfelelő ismerete. 

Jelen kutatás célja, hogy a mészkő mintákon végzett laboratóriumi kísérletekkel feltárjuk a 

vizsgálati módszerek eredményei közötti különbségeket, valamint a különböző előkészítési 

módok, és az így felhasznált igénybevételek eltéréseiből adódó minőségi változásokat. 

A kísérleteink során Hardgrove-, Los Angeles- és mikro-Deval-vizsgálatokat végeztünk, 

melyek eredménye nemcsak az ásványi összetételtől függhet, hanem a felhasznált nyersanyag 

előkészítésének körülményeitől is. Az eredményekből megállapítható, hogy a Hardgrove- és 

mikro-Deval-; illetve a Los Angeles- és szemcsealak-vizsgálatok között tapasztalható a legje-

lentősebb összefüggés. A Hardgrove-számból képlettel számított Bond-munkaindex pedig for-

dított arányosságot eredményezett a kopási vizsgálatokkal. 

Kulcsszavak: mészkő, mikro-Deval-vizsgálat, Los Angeles-vizsgálat, Hardgrove-index, 

szemcsealak 
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BEVEZETÉS  

A nagymértékű kőzetfelhasználás során, azon belül is az útépítési célokra használt 

kőzetek esetén, egyre inkább fontossá válik a minőségi követelmények egyre na-

gyobb fokú teljesítése. Még ennél is lényegesebb, hogy a jelenlegi gazdasági hely-

zetben a lehető legkevesebb energia befektetésével érjük el a kívánt eredményt, mi-

vel az ásványelőkészítés költségének jelentős részét a felhasznált energia teszi ki.  

Az aprítás és az őrlés rendkívül energiaigényes folyamat, melyeknél akár egy kis 

változtatás is nagy kiadáscsökkenést eredményezhet. A tervezés szempontjából lé-

nyeges tehát mind az őrlés fajlagos energiaszükségletének, mind a kőzet fizikai pa-

ramétereinek megfelelő ismerete. 

Hazánk kiemelkedő mennyiségű mészkővagyonnal rendelkezik, azonban ezek 

minősége akár egy bányatelken belül is nagyon változó, a kialakulás módjától vagy 

éppen a rájuk ható geológiai folyamatoktól függően. Ezek kőzetfizikai és őrölhető-

ségi tulajdonságait többféle módszerrel is jellemezhetjük. A kőzetek minőségének 

pontos leírásához viszont nem elegendő egyféle vizsgálat elvégzése, mivel nincse-

nek köztük egyértelműen bizonyított és elfogadott összefüggések.  

A Hardgrove-, Los Angeles- és mikro-Deval-vizsgálatok eredménye azonban 

nemcsak az ásványi összetételtől függhet, hanem a felhasznált nyersanyag előkészí-

tésének körülményeitől is. A kutatás célja, hogy laboratóriumi kísérletekkel egyrészt 

összefüggéseket keressünk a vizsgálati módszerek eredményei között, másrészt ele-

mezzük a különböző előkészítési módok, és az így felhasznált igénybevételek elté-

réseiből adódó minőségi különbségeket. Arra kerestük a választ, hogy befolyásolja-

e, – és ha igen, milyen mértékben – a kőzetvizsgálati módszerek eredményeit az 

előkészítési folyamat. 

 

1. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

Hardgrove-módszer 

A Hardgrove-módszert [1, 2] az Egyesült Államokban szenek relatív őrölhetőségi 

tényezőjének meghatározására szabványos módszerként vezették be 1937-ben.  

A gyakorlati alkalmazásnál az előkészített mintával egy meghatározott mennyiségű 

energiát közölnek, majd az őrlés eredményét, azaz a finomodás mértékét szitálással 

állapítják meg. Ez az eljárás minimális számításokat igényel, ezáltal egyszerű és 

gyors. Az eljárás a Rittinger-törvényen alapul, amely kimondja, hogy az őrlésre for-

dított energia arányos a képződött új felülettel. Azaz a Hardgrove-mutató a  
   

𝐻 =  
∆𝐹

𝐹0
  × 100     (1) 

 

képlettel meghatározható, ahol:  
 

‒ ΔF a fajlagos felületnövekedés és  

‒ F0 az etalonanyag (az USA-beli St. Jerome bányából származó szénminta) őrlé-

sekor nyert fajlagos felületnövekedés [cm2/g]. 
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A vizsgálat céljára szolgáló őrlőberendezés egy őrlőedényből áll, amelynek az alján 

kiképzett körbefutó mélyedésbe 8 db 25,4 mm átmérőjű acélgolyót kell egyenletesen 

elhelyezni. A golyókat egy felülről rájuk nehezedő, pontosan meghatározott terhe-

lésű (28,9  0,22 kg) forgótárcsa hajtja. Az őrlés a gördülő golyók dörzsölő-nyomó 

hatására megy végbe. 60 megtett fordulat után, 20 min-1 fordulatszám mellett, egy 

kapcsolószámláló szerkezet a készüléket leállítja. 

Vizsgálat előtt az anyagot tömegállandóságig ki kell szárítani, majd 0,59 és 1,19 

mm szemnagyság közé elő kell törni és szitálni. Az előkészített anyagból 50 g-ot kell 

az őrlőtérbe helyezni egyenletesen elosztva az alsó őrlőedény körbefutó mélyedésébe, 

az őrlőgolyók közé. Az őrlőtárcsa 60 fordulata után a megőrölt mintát 74 µm lyukbő-

ségű szitán át kell szitálni és megállapítani a szitamaradékot, illetve az áthullást. 

Számos kísérlet alapján a Hardgrove-index számításánál a felületnövekedés fi-

gyelembevétele helyett empirikus képletet állapítottak meg, ami szerint: 
 

H = 13 + 6,93 m < 74    (2) 

ahol:  
 

‒ H a Hardgrove-index,  

‒ m<74 pedig a 74 µm alatti őrlemény tömege g-ban. 
 

A vizsgálat eredményét legalább két párhuzamos mérés számtani középértéke adja. 

A párhuzamos meghatározások eltérése nem haladhatja meg a 2-3%-ot [1, 2]. 

 

2. KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATOK 

A Los Angeles, és mikro-Deval forgódobos zúzottkővizsgálatok az útpályába, illetve 

vasúti ágyazatba beépített kőanyagok járműforgalom által létrehozott dinamikus 

igénybevételek meghatározására szolgálnak. A laboratóriumi kőzetfizikai vizsgála-

tok során a kőanyagot forgódobba helyezzük, ahol a szemek forgómozgás közbeni 

súrlódása, valamint egymáshoz és a dob falához ütődése következtében aprózódnak. 

A vizsgálatok mértékadó eredménye a kőanyaghalmazok szemein bekövetkezett ap-

rózódás-kopás tömegveszteségéből számítható ki [3].  

 

Los Angeles-vizsgálat 

A vizsgálat során kőanyagok szemnagyság szerint összeállított halmazait dinamikus 

munkával aprózzuk. A vizsgálatra légszáraz állapotú alaphalmazokból kell a össze-

állítani a vizsgálati halmazokat a megfelelő méretű négyzetes lyukú szitákkal vagy 

rostákkal a MSZ EN 1097 szabvány második része szerint. 

A vizsgálathoz 47 ± 5 mm átmérőjű, egyenként 390–445 g tömegű acélgolyókat 

kell használni. A fokozott kopás miatt a golyók tömegét is időnként ellenőrizni kell.  

A dobba helyezett vizsgálati halmaz és golyók után a nyílást pormentesen le kell zárni.  

A vizsgálati eredmény kiszámítása: a Los Angele- aprózódás az aprózódási vesz-

teség és a vizsgálati halmaz kezdeti tömegének hányadosa, 0,1% pontossággal tö-

megszázalékban kifejezve: 
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𝐿𝐴 =  
5000 − 𝑚

50
        (3) 

ahol:  
 

‒ LA a Los Angeles-aprózódás (%),  

‒ m a vizsgálat után az 1,6 mm-es szitán fennmaradt szemcsehalmaz tömege. 
 

A mértékadó eredmény azonos alaphalmazból készült, azonos vizsgálati állapotú 

próbahalmazon, azonos osztály előírásai szerint végrehajtott legalább két vizsgálati 

eredményének számtani átlaga [4]. 

 

Mikro-Deval-vizsgálat 

A mikro-Deval-vizsgálat forgódobban, koptatótöltettel aprózza a kőzetanyagot, és az 

aprózódás mértékét használja a halmaz szilárdsági és kopási ellenállási tulajdonságai-

nak minősítésére. Ez az ellenállás szárazon nem feltétlenül azonos bizonyos kőzetek-

nél, mint víz jelenlétében. A vizsgálat során megmérik a szemcsehalmazok és a golyó-

terhelés egymásra hatása következtében keletkezett kopást, szemcseaprózódást.  

A rozsdamentes acélgolyók átmérője 10 ± 0,5 mm. A vizsgálathoz vízszintesen 

forgódobot használnak. A henger alakú dob belső átmérője 200 ± 1 mm, belső hossza 

154 ± 1 mm. A dob fala legalább 3 mm vastag rozsdamentes acél. A dob forgási 

sebessége percenként 100 ± 5 fordulat.  

Egy vizsgálat összfordulatszáma 12 000 fordulat, vagyis időtartama folyamatos 

forgatás esetén 2 óra. A dobba 500 ± 2 g tömegű vizsgálati részhalmazt, a szemnagy-

ságnak megfelelő mennyiségű acélgolyót, valamint vizes koptatás esetén 2,5 liter 

vizet kell helyezni, majd gondosan le kell zárni.  

A 12 000 fordulat elérése után a golyókat rúdmágnessel el kell távolítani és a 

vizsgálati anyagot 1,6 mm-es szitán át kell mosni. A szitán fennmaradt, lemosott és 

12 óra hosszáig vagy tömegállandóságig kiszárított majd lehűtött anyagot a bemérési 

pontossággal vissza kell mérni.  

A bemért 500 g és a visszamért halmaz tömege közötti különbség a kopás mér-

téke. A mikro-Deval-aprózódás ebből a (4) képlet segítségével írható fel: 
 

MDE =  
500 − 𝑚

5
     (4) 

ahol:  
 

‒ MDE a mikro-Deval-aprózódás vizes állapotban, 

‒ m az 1,6 mm-es szitán fennmaradt anyag tömege (g). 

 

Szemcsealak-vizsgálat  

A szemcsealak az adalékanyagot jellemző geometriai fogalom, mely a szemmegosz-

lással együtt része a szemszerkezetnek. A fogalom-meghatározás a 4 mm-nél na-

gyobb szemnagyságú szemekre értelmezhető. A szemcse alakját a képzeletben köré 

írható szabályos alakú test (például hasáb, vagy ellipszoid) egymásra merőleges há-

rom fő méretének, hosszúság (h) ≥ szélesség (s) ≥ vastagság (v) tengelyarányával 
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fejezzük ki. Gyakorlatban az MSZ EN 933-4 szerinti szemalakok tolómérővel egy-

szerűen szétválaszthatók, és mennyiségük tömegszázalékban kifejezhető [5, 6]. 

A zúzottkövek szemalakja az aprítógép megválasztásával (például röpítő törő) 

és/vagy többszöri töréssel zömökebbé tehető. Az aszfalt- és a betonútépítők, de a 

zúzottkőbeton gyártók és felhasználók is első sorban a zömök alakú zúzottkövet ke-

resik. Egyrészt, mert az ilyen beton könnyebben bedolgozható, másrészt, mert ke-

vésbé koptatja a gyártó és szállító berendezést, harmadrészt, mert a felület könnyeb-

ben eldolgozható, negyedrészt, mert a felület igénybevétele során a szemek kevésbé 

peregnek ki.  

A lemezes alakú zúzottkő adalékanyag növeli a beton cementigényét, és általában 

a folyósító szerek adagolását is szükségessé teszi. A zömök szemalak a beton nyo-

mószilárdságát, míg a lemezes szemalak a beton hajlító-, és húzószilárdságát javítja. 

A zömök szemalakú zúzottkő kevésbé aprózódik: Los Angeles aprózódási veszte-

sége kedvezőbb (kisebb), mint ugyanazon, de lemezes szemalakú zúzottkőé, ami a 

kőzetfizikai csoportba sorolás tekintetében is előnyös lehet [7]. 

A szemalak-tényező (SI) számítására használt egyenlet: 
 

     (5) 

ahol: 
 

‒ M1 a vizsgált minta teljes tömege [g] 

‒ M2 a „nemzömök” (hosszúkás) szemek tömege [g] 

 

3. A MINTÁK ELŐKÉSZÍTÉSE KŐZETFIZIKAI VIZSGÁLATHOZ 

A vizsgálatokhoz szükséges anyagok előkészítését két helyszínen végeztük. Először a 

mészkőbányában üzemi körülmények között, majd a Miskolci Egyetem Nyersanyag-

előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet laboratóriumaiban folytattuk az elő-

készítést. A legfőbb cél az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy az előkészítés módja meny-

nyiben befolyásolja a végzett őrölhetőségi és kőzetfizikai kísérletek eredményeit.  

Az előkészítési eljárások közt a legmeghatározóbb különbség a törők típusa volt. 

Az üzemi körülmények között előállított mintákhoz szükséges anyagmennyiség elő-

ször pofás, majd röpítő törőre lett feladva. Ezzel ellentétben az egyetemen laborató-

riumi körülmények között előállított anyagot csak pofás törőre történő feladással ké-

szítettük elő (a megfelelő szemcseméret elérése érdekében egyszer megismételt fel-

adással). 

 

4. EREDMÉNYEK 

Az elvégzett kísérletek kitermelési szintenként átlagolt eredményét az 1. táblázat 

összesíti. Az összehasonlítás alapja elsősorban az előkészítési módok közötti kü-

lönbség volt. Mivel különböző igénybevételeknek tettük ki a mintákat, a legnagyobb 

eltérés egyértelműen a szemalak-tényezőnél figyelhető meg.  
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Ahol a legnagyobb volt a lemezes szemek aránya, ott alakult ki a legmagasabb 

Los Angeles-érték, vagyis aprózódási veszteség. Ez az összefüggés mindegyik min-

tánál végig jelen van. A mikro-Deval- és Los Angeles-vizsgálatok között nem ta-

pasztalható egyértelmű összefüggés.  

1. táblázat 

A vizsgálati eredmények: Szemalak-tényező [SI], Hardgrove-index [HGI],  

Bond-munkaindex [WiB
H], Los Angeles-érték [LA], mikro-Deval-érték [MDE] 

 

Sorszám 1. Szint   2. Szint   3. Szint   4. Szint 

 Üzem Labor   Üzem Labor  Üzem Labor  Üzem Labor 

SI [–] 24,08 55,09   25,30 56,18 

 

23,45 57,14 

 

29,58 59,60 

HGI [–] 109,74 117,83   106,88 113,02 95,47 111,01 78,10 100,06 

WiB
H 

[kWh/t] 
9,94 9,37   10,15 9,70 11,14 9,84 13,13 10,72 

LA [–] 25,63 27,07   26,53 27,65 24,51 27,89 27,68 28,31 

MDE [–] 17,11 18,64   16,68 18,44 13,80 17,26 12,55 14,60 

 

LA–SI összefüggés 

Először a Los Angeles-kísérletek eredményeit (LA) vizsgáltuk meg a szemalak-té-

nyezők (SI) függvényében (1. ábra) mindkét előkészítési mód esetében. 

Az üzemi körülmények között előállított anyagok láthatóan sokkal szélesebb ská-

lán mozogtak. Megfigyelhető az is, hogy a szemalak erősen befolyásolta a Los An-

geles-vizsgálat eredményét. Minél több lemezes és tűs szemet tartalmazott a minta-

anyag, annál több lett az aprózódási veszteség a vizsgálat során.  

A röpítő törővel aprított anyag 3. szintjén volt a legtöbb zömök szemcse, és itt is 

alakult a legkedvezőbb (LA = 24,51) Los Angeles-érték. 
 

Mindkét függvény szigorúan monoton növekvő, egyenletük a következő: 

‒ Üzemi:    SI = 1,896 * LA – 23,849 

‒ Laboratóriumi:  SI = 3,553 * LA – 41,522 
 

Mindkét esetre igaz, hogy a szemalaktényezők növekedésével a Los Angeles-együtt-

ható is nőtt. A függvény korrelációs koefficiensének meghatározásával megállapít-

ható, hogy a függvény mennyire illeszkedik a felvett pontokra:   

‒ Üzemi:    R2 = 0,8533 

‒ Laboratóriumi:   R2 = 0,9144 
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1. ábra: LA–SI értékek összefüggései 

  

Ebben az esetben az illeszkedés főként a laboratóriumi minták eredményeinél nagy-

mértékű, amely mindenképp arra enged következtetni, hogy a Los Angeles-vizsgálat 

eredményei és a szemalak-tényezők között egyértelműen kapcsolat van. Nem mind-

egy tehát, hogy milyen igénybevétellel történik a kőzetfizikai vizsgálatokra való elő-

készítés. 

 

MDE–SI összefüggés 

Mivel a Los Angeles-vizsgálat esetén megállapítható, hogy a kísérlet függ a 

szemalaktól, ezért ezt az összefüggést vizsgáltuk a mikro-Deval aprózódási kísérle-

teknél is. Az átlagolt eredményeket (MDE) a szemalak-tényezők (SI) függvényében 

ábrázoltuk (2. ábra). 

A függvényekről leolvasható, hogy a laboratóriumi eredmények esetén ott alakult 

ki a legnagyobb kopási veszteség (MDE = 18,64) ahol a legkisebb volt a szemalak-

tényező (SI = 55,09), vagyis ott, ahol több volt a zömökebb szemcse. Ez az össze-

függés észrevehető az üzemi előállítású mintáknál is. 

Ebben az esetben mindkét függvény szigorú monoton csökkenő volt, a következő 

egyenletekkel:  

‒ Üzemi:    SI = –0,7397 * MDE + 36,724 

‒ Laboratóriumi:  SI = –1,0144 * MDE + 74,486  
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2. ábra: MDE–SI összefüggések 

 

A mikro-Deval- és Los Angeles-vizsgálatok fordítottan függnek össze a szemalak-

kal. A függvény korrelációs koefficiensének meghatározásával ebben az esetben is 

megállapítottuk, hogy a függvény mennyire illeszkedik a felvett pontokra: 

‒ Üzemi:   R2 = 0,3521 

‒ Laboratóriumi:  R2 = 0,9613 

 

Csak a laboratóriumi minták esetén volt nagy az illeszkedés mértéke, ezért nem kö-

vetkeztethetünk egyértelműen arra, hogy konkrét összefüggés lenne a szemalak-té-

nyezők és a mikro-Deval-együtthatók között.   

 

MDE–HGI összefüggés 

Az őrölhetőség és szemalak között nem feltételeztünk, és nem is találtunk összefüg-

géseket, ezért a kopási jellemzővel vetettük össze, a hasonló igénybevételek miatt. 

A mikro-Deval-értékeket a Hardgrove-indexek függvényében ábrázoltuk üzemi  

(3. ábra) és laboratóriumi körülmények között (4. ábra) egyaránt. 

A MDE–HGI összefüggések esetén a szigorú monoton növekvő függvények egyenletei: 

‒ Üzemi:    HGI = 6,224 * MDE + 3,975 

‒ Laboratóriumi:  HGI = 3,939 * MDE + 42,592  
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3. ábra: MDE–HGI összefüggések üzemi körülmények között 

 

 

4. ábra: MDE–HGI összefüggések laboratóriumi körülmények között 
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A kétféle előkészítés közti különbség is észrevehető: a laborban előkészített minták 

az igénybevételek közötti különbségekből adódóan könnyebben őrölhetők és koptat-

hatók voltak, mint az üzemi röpítő törővel aprítottak, ahol nem alakulhatott ki annyi 

mikrorepedés a szemcsékben, mint a pofás törő alkalmazása esetén, ahol a lassú 

nyomó igénybevétel a jellemző. 
 

A MDE–HGI összefüggések vizsgálatánál a függvények korrelációs koefficiensei 

‒ Üzemi:   R2 = 0,9213 

‒ Laboratóriumi:  R2 = 0,9507 
 

A nagymértékű illeszkedésből már egyértelműen következtethetünk arra, hogy a ko-

pással szembeni ellenállóság és őrölhetőség között kapcsolat van: az őrölhetőségi 

mérőszámokkal egyenesen arányosan nő a mikro-Deval-együtthatók értéke is. Így 

akár az egyik meglévő értékből is következtethetünk a másikra. 

 

MDE–WiB
H összefüggés 

A Bond-munkaindex (WiB
H) meghatározása a Hardgrove-szám segítségével történt, 

empirikus képlet alapján, ezért a minták hasonló összefüggéseket mutatnak, mint a 

fent leírt Hardgrove-index és mikro-Deval-együtthatók esetében. 

 

 

5. ábra: MDE–WiB
H [kWh/t] összefüggések üzemi körülmények között 
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A MDE–WiB
H koordináta-rendszerben felvett pontokra a korábbiakhoz hasonlóan 

egyeneseket illesztettünk üzemi (5. ábra), és laboratóriumi (6. ábra) minták esetén 

is. A szigorú monoton függvények egyenletei:  

‒ Üzemi:    WiB
H = –0,6174 * MDE + 20,373 

‒ Laboratóriumi:  WiB
H = –0,3024 * MDE + 15,119  

 

 

 

6. ábra: MDE–WiB
H [kWh/t] összefüggések laboratóriumi körülmények között 

   

Az előkészítési módszerek közti különbségek is megfigyelhetők a függvényekből: a 

vizsgálatok során használt igénybevételek közötti eltérésekből adódóan a laborató-

riumban pofás törővel letört mészkőminták őrléséhez és koptatásához is sokkal ke-

vesebb energiára volt szükség.  
 

A MDE–WiB
H összefüggések vizsgálatánál a függvények korrelációs koefficiensei: 

‒ Üzemi:   R2 = 0,8766 

‒ Laboratóriumi:  R2 = 0,9594 
 

Az illeszkedés a MDE – HGI összefüggésekhez hasonlóan mindkét esetben 4 pont 

illesztésénél is igen nagymértékű lett, vagyis ebből is konkrét következtetéseket von-

hatunk le arra nézve, hogy a kopással szembeni ellenállóság és fajlagos őrlési mun-

kaszükséglet között kapcsolat van: a mikro-Deval-együtthatók értéke fordítottan ará-

nyosan nő Bond-munkaindexekkel.  



204                         Mucsi Gábor–Szutorcsik Lilla–Gombkötő Imre–Csőke Barnabás 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az őrlés egy igen széles körben alkalmazott mechanikai eljárástechnikai művelet a 

gyakorlatban, mind a nem-rideg [8, 9], mind pedig a rideg [10, 11] anyagok esetében, 

ezért az őrölhetőség és a hozzá kapcsolódó alkalmazástechnikai anyagjellemzők 

vizsgálata kitüntetett fontosságú a folyamatok optimálása érdekében.  

A kísérleteink során Hardgrove-, Los Angeles- és mikro-Deval-vizsgálatokat vé-

geztünk, melyek eredménye nemcsak az ásványi összetételtől függhet, hanem a fel-

használt nyersanyag előkészítésének körülményeitől is. A laboratóriumi kísérletek-

kel kerestünk összefüggéseket az említett vizsgálati módszerek között, valamint cé-

lunk volt, hogy elemezzük a különböző előkészítési módokból adódó különbségeket. 

Legfőképpen arra kerestük a választ, hogy okoz-e minőségbeli különbségeket a fel-

használt igénybevételek közötti eltérés.  

Az aprózódási kísérlet során a fő igénybevételek az ütés, ütközés, mely esetben 

nem mindegy, hogy milyen szemalakú a feladás, hiszen a tűs, hosszúkás szemcsék 

ezen igénybevételek hatására könnyebben aprózódnak. A szemalak-tényezők közti 

eltérés az előkészítés módjának köszönhető, vagyis a törők nagymértékben befolyá-

solhatják a Los Angeles-vizsgálat eredményét.  

A nagyobb szemalak-tényezőjű, hosszúkás szemcsés anyag, sokkal inkább apró-

zódott. Itt mutatkozott meg leginkább az előkészítések közötti különbség: törésnél a 

nyomás-igénybevétel (pofás törő) rontott a Los Angeles-vizsgálat eredményein, míg 

az ütés-, ütközés-igénybevételek (röpítő törő) jobb eredményt hoztak ki. Kisebb mér-

tékben ez az összefüggés megfigyelhető volt a mikro-Deval-együtthatók és szem-

alak-tényezők között is. 

A Hardgrove-, és mikro-Deval-vizsgálatok igénybevételei inkább hasonlítanak, 

ezért vetettük össze e kísérletek eredményeit is, ahol arra következtettünk, hogy egy-

értelmű összefüggés van a mikro-Deval koptatási kísérletek, és az őrölhetőség kö-

zött. Így a Hardgrove-számból számított Bond-munkaindex is kapcsolatot mutat: mi-

nél kisebb a mikro-Deval-együttható, vagyis minél kevésbé kopik, annál több a faj-

lagos munkaszükséglete.  

Az eredményekből megállapítható, hogy a Hardgrove- és mikro-Deval-vizsgála-

tok között tapasztalható a legjelentősebb összefüggés, mivel a korrelációs koeffici-

ensek itt adták a legmagasabb értékű illeszkedést (Üzem: R² = 0,9213; Labor: R² = 

0,9508) mindkét előkészítés esetén. A Hardgrove-számból képlettel számított Bond-

munkaindex pedig fordított arányosságot eredményezett a kopási vizsgálatokkal: mi-

nél kisebb lett a mikro-Deval-együttható (minél kevésbé kopik az adott anyag), annál 

több volt a fajlagos munkaszükséglete.  

Újabb vizsgálatokkal még inkább bebizonyíthatók lehetnek az említett összefüg-

gések. Emellett szükség lenne más, és máshonnan vett anyagokkal elvégzett kísérle-

tekre is, mivel jól látható, hogy a mészkő minősége kis területen belül is igen változó. 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A tanulmány a Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 

2017 című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 



Különböző módon előkészített mészkő minták őrölhetőségi és kőzetfizikai jellemzői           205 

 

program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-

finanszírozásával valósul meg. 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

[1] MUCSI Gábor–CSŐKE Barnabás–SOLYMÁR Károly: Grindability characteristics 

of lateritic and karst bauxites. International journal of mineral processing, 

2011, 100:(3–4), 96–103. 

[2] NAGY L.: (2009) Szárító-gyűrűsmalom-szélosztályozó őrlőrendszer üzem-opti-

málási módszerének kidolgozása. Doktori (PhD-) értekezés, 25–27. 

[3] ÁRPÁS E.–EMSZT Gy.–GÁLOS M.–KÁRPÁTI L.: Vasúti ágyazati kőanyagok mi-

nősítő Mikro-Deval vizsgálatának vizsgálattechnikai értékelése. Építőanyag, 

LVIII. évf., 2006, 3. szám. 93. 

[4] GÁLOS M.–KÁRPÁTI L.–SZEKERES D.: Ágyazati kőanyagok - Kutatás és vizs-

gálatok. I. rész. Sínek világa, 2010, 6. szám, 4–6. 

[5] http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/32-szemalak.pdf. Beton, XIII. 

évf., 2005, 5. szám, 12–13. 

[6] KAUSAY T.: A szemcsealak statikai szerepe a betonban. Építőanyag, XIX. évf., 

1967, 3. szám, 110–115. 

[7] KAUSAY T.: Összefüggés a zúzottkő- és kavicstermékek szemalakja és Los An-

geles vizsgálat szerinti aprózódási vesztesége között. I–II. Építőanyag, XXIII. 

évf., 1971, 7. szám, 248–254 és 8. szám, 288–297. 

[8] MUCSI, Gábor–RÁCZ, Ádám: Grinding kinetics of red grape seed residue in stir-

red media mill. Advanced Powder Technology, 2017, 28:(10), 2564–2571. 

[9] CSŐKE, B.–FAITLI, J.–MUCSI, G.–ANTAL, G.–BARTÓK, F.: Comminution of fo-

rest biomass by modified beater wheel mill in a power plant. International jour-

nal of mineral processing, 2012, 112, 13–18. 

[10] MÁDAI, F.–KRISTÁLY, F.–MUCSI, G.: Microstructure, Mineralogy And Physi-

cal Properties Of Ground Fly Ash Based Geopolymers. Ceramics-Silikaty, 

2015, 59:(1), 70–79. 

[11]  G. MUCSI–Z. MOLNÁR–S. KUMAR: Geopolymerisation of Mechanically Acti-

vated Lignite and Brown Coal Fly Ash. Acta Physica Polonica, 2014, 126, 994–

998. International Conference on Mechanochemisty and Mechanical Alloying. 

Kraków; Trnava, Poland 2014. 06. 22–2014. 06. 26. 

 

http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/32-szemalak.pdf

