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1. Introduction of research
problem
– Railway ballast bed is the heaviest and largest

part of the traditional railway superstructures.

– In 2010 MÁV introduced some strictions into
102345 PHMSZ regulations: limit values of LARB

(%) and MDERB(%) were changed,

– the EU supports the Hungarian railway projects
(rehabilitation) with more than 1,000 billion HUF
(3.3 billion EUR) from them the most parts are
finished (until 2023 more projects are planned),

– service circumstances ↔ Los Angeles and
Micro-Deval abrasion resistances,

– newer laboratory test solutions that consider
better the real loading situations,

– searching connection between results of
standardised and individual measurement
methods,

– calculation of interval of ballast screening
(cleaning) work, as well as more accurate
determination of degradation of railway ballast
particles according to the measured breakage
values and the loading cycles.

1. Kutatási probléma felvetése
.
– A zúzottkő ágyazat a hagyományos vasúti pálya

legnehezebb és legnagyobb kiterjedésű eleme.

– 2010-ben szigorítás történt a MÁV 102345/1995
PHMSZ 4. számú módosításában a LARB (%) és
az MDERB(%) értékek tekintetében,

– 2014-2020 között az Európai Unió a magyar
vasúti beruházásokat (rehabilitációs projektek)
több mint 1.000 Mrd Ft-tal támogatja (3.3 Mrd
Euro), melyek nagy részét már végrehajtották
(2023-ig további beruházásokat terveznek),

– üzemi körülmények ↔ Los Angeles aprózódási
ellenállás és Mikro-Deval kopási ellenállás,

– újabb laborvizsgálati megoldások, amelyek a
valóságos igénybevételi körülményeket jobban
figyelembe veszi,

– összefüggés keresése a szabványos és egyedi
módszerek mérési eredményei között,

– rostálási ciklusidők kalkulációja és az ágyazati
kőanyag degradációjának pontosabb
meghatározása a laboratóriumi mért
aprózódások és a teherismétlődési ciklusszámok
figyelembevételével
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Micro-Deval testLos Angeles test
MSZ EN 1097-2

Hit&abrade // Ütve koptató 

711 mm Ø rotating drum // forgódob

31-33 revs/min // fordulat/perc

45-49 mm diameter ball // átmérőjű golyó (400-445 g)

5000±5 g material // anyag

11 (12) balls // golyó (4690-4860 g)

Dry test! // Száraz eljárás!

Adequate if // Megfelelő, ha:

60-70% 12,5 mm passes // szitán átesik

30-40% 11,5 mm passes // szitán átesik

𝐿𝐴 =
5000 −𝑚

50
m – weight remained on the 1.6 mm screen //

az 1,6 mm szitán fennmaradt tömeg

MSZ EN 1097-1

Abrade // Koptató 

154±1 Ø és 200±1 length drum // hosszú dob

100±5 revs/min // fordulat/perc

10±0,5 mm diameter steel ball // átmérőjű acélgolyó

Quantity of tested material depends on particle sizes //

Vizsgált minta szemnagyságától függ 

a töltet és a minta mennyisége!

Dry and wet test! (2.5 l water)

// Száraz és vizes eljárás! (2,5 l víz)

𝑀𝐷𝐸 =
500 −𝑚

5
m – weight remained on the 1.6 mm screen //

az 1,6 mm szitán fennmaradt tömeg

Rock physic characteristics //

Kőzetfizikai tulajdonságok

Product qualification //

Termékminősítő szerep

Determination of abraded loss

and classifying into categories

given by limit values //

Aprózódási veszteség meg-

állapítása

és határértékek közé sorolása
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2. Prelude research in 2014
and its results (dynamic
laboratory tests with
pulsator)
– 5 different types of andesite railway ballast

samples (according to MSZ EN 13450:2003 B
type railway ballast material 31.5/50 mm):

• No. 511,

• No. 514,

• No. 517,

• No. 521,

• No. 522.

– PSD (particle size distribution) tests before
laboratory pulsating.

– Determination of LARB and MDERB abrasion
values of test samples (Tests were made by
Colas Északkő Ltd.).

2. Visszatekintés a 2014. évi
laboratóriumi fárasztásos
vizsgálatra és annak
eredményeire
– 5 különböző andezit anyagú vasúti zúzottkő

ágyazati minta (MSZ EN 13450:2003 szerinti B
típusú ágyazati anyag 31,5/50 mm):

• 511-es kódszámú,

• 514-es kódszámú,

• 517-es kódszámú,

• 521-es kódszámú,

• 522-es kódszámú.

– Szemeloszlás vizsgálata a laboratóriumi
fárasztás előtt.

– Los Angeles aprózódás és Mikro-Deval kopás
mérése (Colas Északkő Kft. végezte).

No. of ballast samples // 

Vizsgálati minták kódszáma LARB (%) MDERB (%)

511 14.2 3.6

514 16.7 9.7

517 23.8 16

521 18.6 16.7

522 18.55 17



ANALYSIS OF CRUMBLING OF CRUSHED STONE MATERIALS IN LABORATORY TEST CIRCUMSTANCES



ANALYSIS OF CRUMBLING OF CRUSHED STONE MATERIALS IN LABORATORY TEST CIRCUMSTANCES

2. Prelude research in 2014
and its results (dynamic
laboratory tests with
pulsator)
– A new laboratory method for ballast breakage test

was developed. This method can be adequate for
qualification of degradation level of railway ballast
after execution of more laboratory tests in the future,

– there aren’t any strong correlations between the
received degradation results from new method and
LA and MDE values,

– minimum time interval of required ballast
screening work can be calculated with certain
simplifications, neglections, etc., but the model
has to be specified in the future,

– according to the authors’ laboratory test results
the modification of limit values in 102345/1995
PHMSZ (4th amendement) wasn’t able to be
neither verified nor disproved, these limit values
are recommended to be revised.

2. Visszatekintés a 2014. évi
laboratóriumi fárasztásos
vizsgálatra és annak
eredményeire
– a kidolgozott és alkalmazott egyedi laboratóriumi

ágyazat-aprózódást vizsgáló módszer számos
további vizsgálat elvégzésével akár a
későbbiekben alkalmas is lehet vasúti zúzottkő
ágyazat aprózódási értékeinek minősítésére,

– az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján a
Los Angeles és Mikro-Deval paraméterekkel a
mért aprózódások nem korrelálnak,

– bizonyos megkötésekkel, egyszerűsítésekkel a
minimális ágyazatrostálási ciklusidő kalkulálható,
ellenben szükséges a későbbiekben a modell
további pontosítása,

– a mérési eredményeink alapján a 102345/1995
PHMSZ 4. számú módosításában szereplő LARB

(%) és MDERB (%) határérték-módosítást nem
tudtuk sem alátámasztani, sem megcáfolni,
ellenben javasolt ezek esetleges alaposabb
felülvizsgálata.
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3. Research results in 2017-2018
– The authors had the additional plans compared to the

research made in 2014: more precise measurement
of the change of ballast material degradation as a
function of load cycles (or elapsed time during the
dynamic test) in the following procedure:

• examination of at least two railway ballast samples
with different rock mechanic characteristics,

• at least three individual measurements related to
certain ballast samples, determination of PSD
(particle size distribution) before and after pulsating
tests with the following load cycles: 100,000;
200,000; 500,000; 1 million and 1.5 million,

– Sample (material: andesite) No. 1:
LARB=19%, MDERB=17%, material from the
same quarry in 2014 (Sample 522)

– Sample (material: andesite) No. 2:
LARB=16%, MDERB=4%, material from the
same quarry in 2014 (Sample 511).

• Remark: there was a little change in the planned
laboratory test series. Only one test series were
executed related to both materials (samples), but
the following load cycles: 100,000; 200,000;
500,000, 1 million, 1.5 million, 3 million, 5 million.
→ it can be compared more easily with the results
received in 2014, as well as it is more precise than
dynamic pulsating tests until 1.5 million load
cycles.

3. A 2017-2018. évi kutatási
eredmények
– A 2014. évi kutatáshoz képest az alábbi plusz terveink

voltak: az aprózódás időbeli (fárasztási ciklusszámbeli)
változásának precízebb mérése az alábbi módon:

• min. 2 féle, különböző kőzetfizikai jellemzőjű zúzottkő
ágyazati anyag vizsgálata,

• egy-egy zúzottkő mintából legalább 3 egyedi vizsgálat,
és a fárasztás előtti-utáni szemeloszlások felvétele lett
volna szükséges: 100.000, 200.000, 500.000, 1 millió
és 1,5 millió ciklusig,

– 1. minta, andezit: LARB=19%, MDERB=17%,
ugyanaz a bánya, mint az 522-es mintánál
2014-ben

– 2. minta, andezit: LARB=16%, MDERB=4%,
ugyanaz a bánya, mint az 511-es mintánál
2014-ben.

• Megjegyzés: kisebb változtatás volt a tervezett
laboratóriumi vizsgálatoknál. Csak egy vizsgálatot
(ismétlés nélkül) tudtunk elvégezni mindkét mintára,
ellenben az alábbi ciklusszámokkal: 100.000; 200.000;
500.000, 1 millió, 1,5 millió, 3 millió, 5 millió.
→ könnyebben összehasonlíthatóak az eredmények a
2014. évi vizsgálatok eredményeivel, valamint
pontosabb eredményt kapunk, mintha csak 1,5 milliós
ciklusig vizsgáltunk volna.
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2. Research results in 2017-2018

– individual railway ballast sample should have for
each pulsating test, i.e. the test series will be like the
following:

• sample (new ballast material): the particles more
than 22.4 mm are needed for laboratory test,

• PSD has to be measured (BP – before pulsating
test),

• 100,000 loading cycles have to be used,

• PSD should be measured (AP – after pulsating test),

• the ballast sample should be thrown away,

• another (new) ballast sample: the particles more
than 22.4 mm are needed for laboratory test,

• PSD has to be measured (BP – before pulsating
test),

• 200,000 loading cycles have to be used,

• PSD should be measured (AP – after pulsating test),

• the ballast sample should be thrown away,

• etc. until 5 million pulsating cycles.

– FV, BBI, BR, particle quantity d<22.4 mm, d<0.5 mm,
d<0.063 mm, the ratio d60/d10, CC, as well as M and 
ratio parameters have to be determined,

– the aim is to attempt mathematical-physical trends
and correlation between parameters (see above
point) and pulsating cycles.

2. A 2017-2018. évi kutatási
eredmények
– minden egyes fárasztási lépcsőhöz új zúzottkő

mintára volt szükség, azaz a tesztsorozat az alábbiak
szerint nézett ki:

• új zúzottkő ágyazati minta: a vizsgálathoz a 22,4
mm-nél nagyobb szemcsékre van szükség,

• a minta szemeloszlását fel kell venni (BP – fárasztás
előtt),

• 100.000 fárasztási ciklust el kell végezni,

• a minta szemeloszlását fel kell venni (AP – fárasztás
után),

• az ágyazati mintát ki kell dobni,

• másik, új zúzottkő ágyazati minta: a vizsgálathoz a
22,4 mm-nél nagyobb szemcsékre van szükség,

• a minta szemeloszlását fel kell venni (BP – fárasztás
előtt),

• 200.000 fárasztási ciklust el kell végezni,

• a minta szemeloszlását fel kell venni (AP – fárasztás
után),

• az ágyazati mintát ki kell dobni,

• stb. egészen 5 millió fárasztási ciklusig.

– FV, BBI, BR, d<22.4 mm, d<0.5 mm, d<0.063 mm,
d60/d10 arány, CC, valamint M és  arány
paramétereket meg kell határozni,

– a cél a matematikai-fizikai trendek és a paraméterek ,
illetve a ciklusszám közötti korreláció megállapítása.
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Source: Indraratna et al.: Advanced rail geotechnology – Ballasted track
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Source: Danesh A., Palassi M., Mirghasemi A. A. Evaluating the influence 

of ballast degradation on its shear behaviour
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Source: https://www.slideshare.net/carren101/soil-classification-24758605

(d60/d10)AP/(d60/d10)BP
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CC=d30
2/(d60×d10)

CC ratio=(CC)AP/(CC)BP

Correlation?

Korreláció?
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Mi=SMk

k: 22.4, 31.5, 40, 50, 63 screens

Mratio=MAP/MBP
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=Mi/M0

M0=253.5

ratio=AP/BP



• Calculation of time interval
between ballast screening
– MÁV (Hungarian Railways) No. 1

main railway line, between Kelenföld-
Hegyeshalom state boarder, 15 Mio.
gross tons/track/year

• common used time interval of ballast
screening is 12-15 years,

• FV=80%, with extrapolation: 2.1×1016

cycles and 2.24×1011 cycles (for
sample #1 and sample #2,
respectively); UNREALISTIC

• BBI=1.0, with extrapolation: 31.45
and 25.84 million cycles (for sample
#1 and #2, respectively); 47 and 39
years

• d<22.4 mm equals to 30%, with
extrapolation: 2.17×1012 and
3.27×1010 cycles (for sample #1 and
#2, respectively); UNREALISTIC
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Source: Plasser America

• Kalkulált ágyazatrostálási
ciklusidő
– MÁV 1 számú vasúti fővonalán

Kelenföld-Hegyeshalom oh. között, 15
millió elegytonna/pálya/év

• általánosságban használt
ágyazatrostálási ciklusidő
intervalluma 12-15 év,

• FV=80%, extrapolálással: 2,1×1016

ciklus és 2,24×1011 ciklus (#1 minta
és #2 minta); IRREÁLIS

• BBI=1,0, extrapolálással 31,45 és
25,84 millió ciklus (az #1 és #2
mintákra); 47 és 39 év

• d<22.4 mm = 30%, extrapolálva:
2,17×1012 és 3,27×1010 ciklus az #1
és #2 mintákra); IRREÁLIS



• Conclusions for laboratory tests
in 2017-2018
– Neglections:

• in the whole ballast cross section comparable
amount of breakage is not formulated as the
one that was measured in referred laboratory
tests (e.g. there is hardly no breakage in the
ballast shoulder, etc.);

• machine-made and/or manual tamping
occurred breakage;

• only 225 kN axle load was taken into
consideration (it is true for freight trains, for
passenger trains about 180 kN value would
be more realistic);

• other ballast polluting effects (e.g. dust,
concrete sleeper abrasion, breakage, in case
of water pockets the increase of fine particle
content in the ballast bed because of evolving
pumping effect due to repeated dynamic load,
etc.);

• deterioration effect accelerated by
substructure or superstructure defect;

• effects of other dynamic loadings (e.g. welts,
rail joints, turnout frogs);

• effects of track geometry and its degradation.
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• A 2017-2018-as vizsgálatok
következtetései
– Elhanyagolások:

• a teljes ágyazati keresztmetszetben az
összehasonlítható törésmennyiség nem úgy
alakul ki, mint amit az említett laboratóriumi
vizsgálatokban mértek (pl. az ágyazati vállon
nincs jellemzően törés);

• a kézi/gép aláverés hatása;

• csak 225 kN tengelyterhelést vettünk
figyelembe (személyszállító vonatoknál ez az
érték 180 kN);

• egyéb ágyazat-szennyező hatások (pl. por,
betonalj avulás, törés, vízzsákosodás esetén
a finomszem tartalom növekedésével az
ismétlődő dinamikus terhelés miatti
szivattyúzási hatás…);

• az alépítményi vagy felépítményi hiba által
felgyorsult romlási hatás;

• más dinamikus terhelések hatásai (pl.
hegesztések, sínillesztések, kitérő
keresztezési középrészek);

• pálya geometriájának és lebomlásának
hatásai.



• Conclusions for laboratory tests
in 2017-2018
– The measurements were performed

with the usage of ballast samples
from andesite rocks (from the same
quarries as 511 and 522 samples in
2014), as these measurements were
made in the research in 2014.

– It is assumed that particle
degradation can be determined
more precisely with the usage of
introduced laboratory test method –
it is certified.

– Searching and determination of
correlation between load cycles and
parameters related to ballast
degradation.
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• A 2017-2018-as vizsgálatok
következtetései
– A vizsgálatokat andezit anyagú

zúzottkő mintákon végeztük el
(ugyanazokból a bányákból
származtak, mint a 2014. évi
vizsgálatoknál az 511 és 522
anyagok), a 2014. évi kutatáshoz
hasonlóan.

– Igazoltuk azt a feltételezést, hogy a
szemcsék aprózódása pontosabban
meghatározható a bevezetett
laboratóriumi vizsgálati módszerrel.

– Korreláció keresése és felállítása a
fárasztási ciklusidő és az aprózódást
kifejező kalkulált paraméterek
között.
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3. Research results in 2018-
2019, directions and aims,
future research possibilities
– Usage of 3D scanner and CT (X-Ray)

devices

3. A 2018-2019. évi kutatási
eredmények, irányok és célok,
jövőbeli kutatási lehetőségek
– 3D lézerszkenner és CT röntgen eszközök

alkalmazása

3D scanner, ATOS, GOM

3D szkenner, ATOS, GOM
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3. Research results in 2018-
2019, directions and aims,
future research possibilities
– Usage of 3D scanner and CT (X-Ray)

devices

3. A 2018-2019. évi kutatási
eredmények, irányok és célok,
jövőbeli kutatási lehetőségek
– 3D lézerszkenner és CT röntgen eszközök

alkalmazása

Breaker mortar, trial test

Mozsár, próbamérés
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4. Research results in 2018-
2019, directions and aims,
future research possibilities
– Usage of 3D scanner and CT (X-Ray)

devices

4. A 2018-2019. évi kutatási
eredmények, irányok és célok,
jövőbeli kutatási lehetőségek
– 3D lézerszkenner és CT röntgen eszközök

alkalmazása

HDPE (water) tube, with geotextile layer

KPE vízcső, geotextília béleléssel



• Usage of CT (X-Ray) devices
– The measurement method is the following (for

the 3-step loading):
• washing, drying and numbering of all the stones,

• measuring the weight of the stones and taking photo
of all of them,

• inserting the stones into the HDPE tube (lined with
single ,

• placing the HDPE tube into the CT equip-ment and
recording CT 3-D model (initial model),

• loading with ZD-40 machine (until 300 kPa),

• another recording by CT device (2nd model),

• loading with ZD-40 machine (until 600 kPa),

• another recording by CT device (3rd model),

• loading with ZD-40 machine (until 900 kPa),

• another recording by CT device (4th model),

• measuring the particles after the loading (weight,
photographing),

• washing and drying the particles,

• measuring the weight and photographing once again.

– The one-step loading measurement method is
very similar to the previous mentioned one,
the authors had to save two recording with
the CT device (before as well as after loading)
and the loading was up to 1800 kPa.
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• CT röntgen eszköz
alkalmazása
– A mérési folyamat az alábbi (3 lépcsős

terhelés esetén):
• Kövek mosása, szárítása és számozása,

• Kövek tömegmérése és fotózása,

• Kövek elhelyezése a HDPE csőbe (soronként),

• CT készülékbe helyezés és felvétel (1. 3D modell),

• ZD-40 gépbe történő terhelés nyomásra (300 kPa),

• Felvétel készítése a CT készülékbe (2. 3D modell),

• ZD-40 gépbe történő terhelés nyomásra (600 kPa),

• Felvétel készítése a CT készülékbe (3. 3D modell),

• ZD-40 gépbe történő terhelés nyomásra (900 kPa),

• Felvétel készítése a CT készülékbe (4. 3D modell),

• Kövek tömegmérése és fotózása terhelés után,

• Kövek mosása és szárítása,

• Kövek tömegmérése és fotózása újra.

– 1 lépcsős terhelés esetén a folyamat ugyanaz
kivéve hogy a CT készülékben csak terhelés
előtt és után készülnek felvételek (a terhelés
0-ról 1800 kPa-ig történik)



• Usage of CT (X-Ray) devices
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• CT röntgen berendezés
alkalmazása

CT (X-Ray) device
CT röntgen berendezés



• Usage of CT (X-Ray) devices
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• CT röntgen berendezés
alkalmazása

Measurement with CT (X-Ray) device
CT röntgen berendezéssel történő mérés



• Usage of CT (X-Ray) devices
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• CT röntgen berendezés
alkalmazása

Washed and dried particles; HDPE tube with geotextile layer

Mosott és szárított szemcsék; KPE cső geotextília réteggel



• Usage of CT (X-Ray) devices
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• CT röntgen berendezés
alkalmazása

Loading steps (from right to left): 0 kPa, 300 kPa, 600 kPa 

and 900 kPa compression stress – 3-step loading test

Terhelési lépcsők (jobbról balra): 

0 kPa, 300 kPa, 600 kPa és 900 kPa nyomás 

3 lépcsős terhelési vizsgálat



• Usage of CT (X-Ray) devices
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• CT röntgen berendezés
alkalmazása

Loading steps (from right to left): 0 kPa and 1800 kPa 

compression stress – 1-step loading test

Terhelési lépcsők (jobbról balra): 

0 kPa és 1800 kPa nyomás 

1 lépcsős terhelési vizsgálat



• Usage of CT (X-Ray) devices
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• CT röntgen berendezés
alkalmazása
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• CT röntgen berendezés
alkalmazása

Letöredezett szemcsék tömegszázalékos aránya a teljes 

mintához viszonyítva

Ratio of degraded particles compared to the whole sample (%)
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5. Conclusions, summary
– A new laboratory method for ballast breakage test

was developed. This method can be adequate for
qualification of degradation level of railway ballast
after execution of more laboratory tests in the future,

– there aren’t any strong correlations between the
received degradation results from new method and
LA and MDE values,

– more laboratory tests are required to be able to
determine precise connection between the ballast
material/grain size/PSD/particle shape/etc. and the
particle degradation,

– minimum time interval of required ballast
screening work can be calculated with certain
simplifications, neglections, etc., but the model
has to be specified in the future,

– according to the authors’ laboratory test results
the modification of limit values in 102345/1995
PHMSZ (4th amendement) wasn’t able to be
neither verified nor disproved, these limit values
are recommended to be revised.

5. Összefoglalás
– a kidolgozott és alkalmazott egyedi laboratóriumi

ágyazat-aprózódást vizsgáló módszer számos
további vizsgálat elvégzésével akár a
későbbiekben alkalmas is lehet vasúti zúzottkő
ágyazat aprózódási értékeinek minősítésére,

– az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján a
Los Angeles és Mikro-Deval paraméterekkel a
mért aprózódások nem korrelálnak,

– jelentős mennyiségű laboratóriumi vizsgálatot el
kell végezni ahhoz, hogy pontos összefüggést
lehessen megállapítani a zúzottkövek
anyaga/szemcsemérete/szemeloszlása/szema-
lakja/stb. és a szemcsék aprózódása között,

– bizonyos megkötésekkel, egyszerűsítésekkel a
minimális ágyazatrostálási ciklusidő kalkulálható,
ellenben szükséges a későbbiekben a modell
további pontosítása,

– a mérési eredményeink alapján a 102345/1995
PHMSZ 4. számú módosításában szereplő LARB

(%) és MDERB (%) határérték-módosítást nem
tudtuk sem alátámasztani, sem megcáfolni,
ellenben javasolt ezek esetleges alaposabb
felülvizsgálata.
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