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Az előadás tartalma



• A különböző törési és őrölhetőségi vizsgálatok az aprítási folyamatok tervezésének, optimalizálásának 
nélkülözhetetlen elemei

• Az aprítás során, az aprító berendezés üzemeltetési körülményeit nagyban befolyásolja az anyag tulajdonsága

• Az anyag apríthatósági tulajdonságok meghatározására alkamazható módszerek:

• Hagyományos kőzetfizikai vizsgálatok: egytengelyű nyomószilárdság ← információ a tönkremenetelhez 
szükséges energiáról, de nincs információ a töret szemcseméret eloszlásáról

• Őrölhetőségi vizsgálatok: Bond-munkaindex, Hardgrove-index ← őrlés szemcseméret tartományára (<0,5 
mm) ad pontosabb megközelítést, törő berendezésekben eltérő igénybevételi mechanizmusok

• Aprító berendezésekben végzett törési kísérletek ← maga a berendezés hatása is érvényesül az aprítás 
során

• Abrazivitás vizsgálat ← kopás értékelésére alkalmazott

• Szemcsék törési vizsgálata: esősúlyos vizsgálat, kétingás vizsgálat, osztott Hopkinson rudas vizsgálat
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Bevezetés



• Az aprítás során végbemenő számos jelenség felfedésére, tisztázására alkalmazott vizsgálati 
módszerek

• A módszerrel leggyakrabban vizsgált:
• a törési energia-szemcseméret csökkenés kapcsolata 
• törési jelenség
• a törési folyamat energiafelhasználása és a különböző energiavesztességek vizsgálata
• szemcseméret, szemcsealak, az anyag fizikai tulajdonságainak és az igénybevételi mód törési 

folyamatra gyakorolt hatásának vizsgálata
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Egyszemcse törési vizsgálatok

• Az igénybevétel módja és az érintkezési pontok száma 
szerint csoportosíthatók:
• ütközéssel egy felületen
• ütközéssel két felület között 
• lassú nyomás két felület között



• Az egyszemcse törési vizsgálatok egyik legegyszerűbb és gyakran alkalmazott 
módszere az esősúlyos vizsgálat

• A módszer előnyei: egyszerű berendezés, könnyen kivitelezhető mérés, kis 
mennyiségű minta*

• Berendezés felépítése:
• változtatható tömegű és ejtési magasságú súly  
• keményfém üllő
• vázszerkezet amelyen a súly rögzíthető 

• Vizsgálati minták:
• általában 10-63 mm-es szemcseméret tartományban
• szűk szemcseméret frakciókban osztályozott szemcsék pl. 25-31,5 mm, 19-22,4 mm
• meghatározott darabszámú szemcse mintánként

• Kivitelezés:
• minták törése három energiaszinten, majd a töret szemcseméret eloszlásának meghatározása 5

Egyszemcse törési kísérletek
Esősúlyos vizsgálat (Drop Weight Test)



• Aprítási energia:
�� = �� ∗ � ∗ (	
−	�) [��
�/����]

mb- a súly tömege [kg] 
hk- a súly magassága az ejtést megelőzően [m] 
hv- a súly magassága az ejtést követően [m]

• Fajlagos aprítási energia:
���� = �� ���⁄  [
�	 �⁄ ]

msz- a szemcsék átlagos tömege [g] 

• A kiindulási anyag 1/n-ed részénél kisebb szemcseméretű töret és az aprítási 
energia között a következő összefüggés írható fel: 

�� = � ∗ (� − ���∗����)

A,b – az anyag törési paraméterek

• A gyakorlatban leggyakrabban a t10 indexet szokták megadni
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Egyszemcse törési kísérletek
Esősúlyos vizsgálat (Drop Weight Test)



• Vizsgálati minták: Colas Északkő Kft. Tállyai bányájából származó andezit
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Anyag- és vizsgálati eljárás

Minta neve Leírás

Tállya_1 Jó minőségű tömör andezit

Tállya_2 Hólyagüreges, helyenként mállottság nyomait mutató andezit

Tállya_3 Erősen mállott, gyenge minőségű andezit



• Kvalitatív- és kvantitatív ásványos összetétel röntgen pordiffrakcióval (XRD)
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Anyag- és vizsgálati eljárás
Minták kőzettani tulajdonságainak meghatározása
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Tállya_1 8,1 4,2 14,4 1,4 4,1 0,3 27,8 0,6 13,2 1,2 2,6 5,8 3,4 3,2 9,7

Tállya_2 8,8 1 11,7 1,4 5 0,2 24,5 1,1 16,1 0,8 1,2 6,6 3,3 3,8 14,8

Tállya_3 33,3 0,6 0,1 5,7 1,1 0,5 22,1 0,5 8,4 0,5 0,4 1,2 4,9 0 20,7
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• Optikai mikroszkópos megfigyelések 
vékonycsiszolatokon

a fenokristályok uralkodóan idiomorf megjelenésűek

a fenokristályok uralkodóan xenomorf rezorbeált megjelenésűek

az uralkodóan hipidiomorf fenokristályok erősen bontottak

• Tállya_3

• Tállya_2

• Tállya_1



• A mérések során használt esősúlyos berendezés az NyKE-ben került 
megépítésre

• Felépítés:

• Szögvas tartószerkezet

• Ülő: kör keresztmetszetű, edzett acél, Dülő~140 mm átmérőjű ülő

• Elektromágnes: 1,5 m magasságig állítható, a súly ejtési 
magasságban való megtartása és a vizsgálat során elengedése

• Súlyok: kőr keresztmetszetű acél súlyok,  Dsúly=140 mm-es 
átmérővel, különböző tömegekkel, melynek össztömege 23,5 kg

• Emelőszerkezet: a súly ejtési magasságig történő emelésére

• Berendezés talapzata és a védő borítás

• A emelési magasság és a súly tömegének változtatásával törési 
energia 7,8-302 J tartományban változtatható 10

A vizsgálati berendezés 
bemutatása
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Anyag- és vizsgálati eljárás

• Törés kivitelezése:

• Mintánként három frakció, frakciónként három törési energia  
alkalmazása

• A törési energia megválasztása szakirodalmi analógiák alapján 
történt

• A törési energia változtatása a súlyok és a magasság változtatásával 
történt

• Töretek szemcseméret eloszlásának meghatározása száraz 
szitaelemzéssel

Ea1 [J] Ea2 [J] Ea3 [J]

56-63 mm 48,3 84,7 148,7

40-45 mm 46,7 75,2 128,2

25-31,5 mm 18,1 46,2 69,5
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Eredmények

Törési energia: 48,35 J Törési energia: 84,71 J Törési energia: 148,70 J

• 56-63 mm-es frakciók
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Eredmények

Törési energia: 46,66 J Törési energia: 75,20 J Törési energia: 128,19 J

• 40-45 mm-es frakciók
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Eredmények

Törési energia: 18,14 J Törési energia: 46,25 J Törési energia: 69,55 J

• 25-31,5 mm-es frakciók
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Eredmények



• A vizsgálati eredmények bizonyították, hogy az esősúlyos egyszemcse törési vizsgálat megfelelő vizsgálati
módszer az eltérő ásványtani és szövet-szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező andezitek apríthatóságának, a
fajlagos aprítási energia hatásának, valamint a fajlagos aprítási energia-szemcseméret csökkenés
kapcsolatának vizsgálatára.

• A különböző típusú andezitek azonos szemcseméret-frakcióit különböző törési energia szinteken
összehasonlítva kimutathatók a különböző andezitek törési viselkedés különbségei.

• A törési vizsgálatok alapján az egyes andezit típusok törési viselkedését a törési energia jelentősen
befolyásolja, egyes minták alacsonyabb törési energia hatására aprózódnak jobban, míg a más típusú
andezitek nagyobb törési energia mellett.

• A szakirodalomban elterjedten alkalmazott t10 alkalmazása nem célszerű az aprítás területén, mivel az ezzel
vizsgált szemcseméret tartomány már inkább az őrlésre vonatkoztatható, így célszerűbb valamelyik nagyobb
hányadra vonatkoztatott indexet választani

• Az egyszemcse törési tesztből nyert eredmények közvetlenül hasznosíthatók akár üzemeltetési kérdések
megválaszolására is, például egy adott szemcsefrakció maximális kihozatalához tartozó szemcseméret-
eloszlás előállításához szükséges törési energia meghatározásához
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Konklúzió



Köszönöm a figyelmet!

Jó szerencsét!
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A tématerületi kutatás a Miskolci Egyetem „Társadalmi hasznosság növelő fejlesztések a hazai felszín alatti
természeti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása területén” című, az Innovációs és
Technológia Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kibocsátott támogatói okirat (Támogatói Okirat ikt.
száma: TKP-17-1/PALY-2020) alapján zajló projektje részeként valósult meg.


