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SZILIKÁTTECHNIKA

Kõzetszilárdsági tulajdonságok meghatározása

roncsolásmentes vizsgálati módszerrel

Gálos Miklós
BME Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

1. Bevezetés

A kõzetek szilárdsági tulajdonságait kifejezõ anyagjel-
lemzõk a mûszaki gyakorlat számára nagyon fontosak.
Sok esetben minõsítõ szerepük van. Ha egy-egy kõzetrõl
beszélünk, az elsõ információk között bizonyosan a kõ-
zet szilárdsági tulajdonságai közül a nyomószilárdságát
közöljük. Ezeket az alapkutatások eredményeként meg-
jelenõ anyagjellemzõket természetesen, egyértelmûen,
legtöbbször magától értetõdõen használjuk, pedig tud-
juk, hogy használhatóságukat aprólékos kutatási, vizs-
gálati munka alapozza meg.

Az építési kõanyagok szilárdsági tulajdonságainak meg-
határozásánál két kérdésre várunk választ, nevezetesen:

– melyek a teherviselõ képesség határai, mik a feltételei
annak, hogy a kõzet szerkezete tönkremegy és továb-
bi terhelés felvételére alkalmatlanná válik;

– milyen a feszültségek és az alakváltozások közötti
függvénykapcsolat, hogyan viselkedik a kõzet a
terhelés folyamán.

A törést elõidézõ feszültségállapot tényezõit használjuk
a teherviselõ kõszerkezetek méretezésénél, teherviselõ ké-
pességük ellenõrzésénél az igénybevehetõség határér-
tékének felvételéhez, megengedett vagy határfeszültségen-
kénti megadásával.

A kõzet mechanikai hatásokra bekövetkezõ tönkreme-
netele húzó-, nyíró- vagy csavaró igénybevételre követ-
kezik be. Ezért tûnik ellentmondásnak, hogy a szilárdsá-
gi viselkedés minõsítõ határértékének rideg anyagoknál,
így a kõzeteknél is a nyomószilárdsági vizsgálattal megha-
tározott nyomószilárdságot (törõszilárdságot) használjuk. Az
igénybevételekhez rendelhetõ feszültségi és alakváltozási
határértékek a kõzetek anyagszerkezeti tulajdonságainak
függvényei. Az anyagszerkezeti tulajdonságokat természe-
tesen az adott kõzet kõzetfizikai állapotának figyelembe-
vételével lehet és kell értelmezni.

A feszültségek és alakváltozások közötti függvény-
kapcsolat a terheletlen állapottól a tönkremenetelig mu-
tatja a kõzet viselkedését. A függvénykapcsolat a kõzet
anyagszerkezetének sajátosságait hordozza. A viselkedést

idealizáló feltételezésekkel tesszük kezelhetõvé. Alap-
vetõen rugalmas, viszkózus és plasztikus viselkedésrõl
beszélünk. A tényleges függvénykapcsolatot ezeknek a
mechanikai viselkedésformáknak a kombinációival írjuk
le. A mérnöki gyakorlatban az építési kõanyagoknál a
rugalmas viselkedés feltételezésével élünk addig a hatá-
rig, amíg a kõzetet mechanikai igénybevételnek óhajt-
juk kitenni. Fordítottan is megfogalmazható ez a kitétel.
Olyan alakváltozásokat engedünk meg szerkezeteinkben,
amelyek a feszültségek és alakváltozások közötti rugal-
mas viselkedés feltételezésével számíthatók.

Mindkét kérdésre adott választ hordozó kõzetjellem-
zõk csak a kõzetek vizsgálati eredményeivel alátámasz-
tottan hitelesek és használhatók a gyakorlati életben. Ezen
a területen nagy szükség van az alapkutatásokra, hiszen
olyan tényezõk egymásra gyakorolt hatását kell számí-
tásba venni, amelyek szerteágazó anyagszerkezeti, me-
chanikai, energetikai tulajdonságok idõbeni változását
hordozzák.

2. A szilárdsági tulajdonságok meghatározá-
sának laboratóriumi módszerei

A kõzetek szilárdsági tulajdonságait a laboratóriumi vizs-
gálatokkal tudjuk meghatározni. A kõzetek szilárdsági és
alakváltozási tulajdonságait meghatározó laboratóriumi
vizsgálatok során a vizsgálatra kiválasztott próbateste-
ket minden esetben a kõzetre jellemzõen ún. „elemi cel-
la”-ként kezeljük. Elfogadjuk, hogy a minta olyan nagy-
ságú, hogy térfogata megfelel a vizsgálati gyakorlatban
megfogalmazott „minimál térfogat”-nak. Tehát a minta
viselkedése minden tekintetben megfelel a mûszaki kõ-
zettan értelmezése szerinti kõzettömb, azaz „kõzet” fo-
galomnak.

A szilárdsági viselkedés anyagjellemzõit egyszerû fe-
szültségi, mechanikailag egyszerûen kezelhetõ fõfeszült-
ségi állapotot leképezõ laboratóriumi vizsgálatokkal ha-
tározzuk meg. Ez a gyakorlat nemcsak a kõzeteknél,
hanem minden építési anyagnál általánosan honos.
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A laboratóriumi vizsgálatok egységes szemléleti rend-
jét a hazai és nemzetközi szabályozások, szabványok biz-
tosítják. A minõsítõ szilárdsági vizsgálatok alkotják a leg-
régebb idõk óta szabványosított vizsgálatokat. Az építési
kõanyagokra vonatkozó szabványsorozatnak, de a folya-
matosan megjelenõ harmonizált európai szabványoknak
is fontos részét képezik a szilárdsági vizsgálatok szabvá-
nyai (MSZ 18285/1, MSZ EN 1926).

Kõzeteknél, a különbözõ építõkõ termékek minõsítésé-
nél az egyirányú nyomószilárdsági, a húzószilárdsági –
vizsgálattechnikai okokra visszavezethetõen a hasító hú-
zószilárdsági (ún. Brazil-vizsgálat) –, valamint a hajlító-
szilárdsági vizsgálatok szabványosítottak. Ezek azok a
vizsgálatok, amelyek a termékszabványokban a szilárdsá-
gi és idõállósági kõzetfizikai termékosztályok minõsítõ
értékeit szolgáltatják. A minõsítés a különbözõ kõzetfizi-
kai állapotban – légszáraz, vízzel telített, különbözõ cik-
lusszámban elvégzett fagyasztási terhelés után – meghatá-
rozott szilárdsági anyagtulajdonság megadásával és az
elvárt határértékekkel történõ összevetés szerint készül.

3. Szilárdsági tulajdonságok meghatározásá-
nak helyszíni vizsgálati módszerei

Beépített kõzetanyagok utólagos minõsítése vagy szi-
lárdsági tulajdonságaiknak ellenõrzése már bonyolultabb
feladat. Abban az esetben, ha a kõzetanyagból laboratóri-
umi vizsgálatra alkalmas minta vehetõ, úgy a feladat a
laboratóriumi vizsgálatok problémakörére szûkül le. Ter-
mészetesen felmerül az, hogy a mintavételezés mennyire
volt reprezentatív, nem befolyásolta-e a mintavételezést
a mintavétel helyének kijelölését meghatározó adottsá-
gok sora. Beépített kövekbõl nagyon nehéz a reprezenta-
tív mintavétel, hiszen a laboratóriumi vizsgálatok meg-
bízhatósága megfelelõ ismétlési számú vizsgálathoz
kötött, ennek megfelelõen kell a szerkezetbõl több pró-
batest kialakítására alkalmas mintát venni, ami figyelem-
be véve a kõzetek heterogenitását, nem könnyû feladat.

A roncsolásmentes szilárdsági vizsgálatok alkalmasak
arra, hogy kivett minta nélkül határozzuk meg az anyag
szilárdsági és alakváltozási tulajdonságait. Ez esetben a szer-
kezet kijelölt, vizsgálatra használt felületét mint mintafelü-
letet tekintjük próbatestnek. A roncsolásmentes vizsgálatok
olyan vizsgálati módszerek, melyek közvetett információ-
kat szolgáltatnak a vizsgált anyagról, a mi esetünkben a
kõzetekrõl. A vizsgálóberendezés által kibocsátott jel a vizs-
gált anyag anyagszerkezetének megfelelõ válaszjelet ad,
amelybõl a kívánt tulajdonság meghatározható.

Többfajta roncsolásmentes anyagvizsgáló módszer is-
mert. Az egyes eljárások abban különböznek egymástól,
hogy a vizsgálat során milyen fizikai jellemzõt határoz-
nak meg. A különbözõ fizikai jellemzõk mérésére egyedi
mûszertechnikai megoldások lehetségesek. Az egyes vizs-
gáló módszerek fizikai alapjai ismertek, matematikai
összefüggésekkel is leírhatók.

A roncsolásmentes betonvizsgálatokra kifejlesztett
Schmidt-kalapács a rugalmas visszahatás mérésén alapu-
ló felületi keménységet mérõ vizsgálóberendezés. A vizs-
gálat során a mozgási energiával rendelkezõ tömeg és a
vizsgált anyag kölcsönhatását, ütközési viszonyait méri.
A Schmidt-kalapácsos vizsgálat elterjedését egyszerûsé-
ge, könnyen kezelhetõsége, valamint mobilitása bizto-
sítja. A különbözõ betonok helyszíni vizsgálatára a báze-
li E. Schmidt mérnök által kifejlesztett mûszercsalád szinte
egyeduralkodóvá vált. A vizsgálati módszer megszilár-
dult betonok roncsolásmentes szilárdsági vizsgálatára
hazánkban szabvánnyal, illetve az útépítés területén szak-
mai mûszaki elõírással egységesítetten szabályozott.

A kõzetek szilárdsági tulajdonságainak megítélésére a
Schmidt-kalapácsos vizsgálatot a múlt század hetvenes
éveiben Kleb B. már használta, mérnökgeológiai térké-
pezési munkáknál a pincefalak riolittufa kõzetváltozata-
inak szilárdságát értékelte, felhasználva Marek I. labora-
tóriumi vizsgálatainak eredményeit.

A Budapesti Mûszaki Egyetem Ásvány- és Földtani
Tanszékén, a nyolcvanas évek elejétõl, az egyre növekvõ
számban végzett épületdiagnosztikai munkáknál Gálos
M., Kertész P., Marek I. alkalmazta a Schmidt-kalapácsos
vizsgálatot meglévõ épületek, építmények, mûemlékek,
mûemlék jellegû épületek építési kõanyagának vizsgá-
latára, állapotértékelésére. A vizsgálati módszer használ-
hatóságát mutatja, hogy az igények és elvárások a vizs-
gálattal szemben megnövekedtek. A BME Ásvány- és
Földtani Tanszékének – késõbbi nevén BME Mérnökgeo-
lógiai Tanszékének – kõzetvizsgáló laboratóriumában
megindult kutatási munka az egyetem szervezeti változá-
sai következtében a BME Építõanyagok és Mérnökgeoló-
gia Tanszék kõzetvizsgáló laborrészlegében folytatódott
és folytatódik.

A Schmidt-kalapácsos vizsgálattal végzett roncsolásmentes
kõzetvizsgálatoknál nyilvánvalóvá vált, hogy a betonok vizs-
gálatára kidolgozott mérõberendezések – különbözõ típusje-
lû (L, N és M) kalapácsok, amelyek az ütés energiájának nagy-
ságában térnek el egymástól – szilárdság becslésére adott
összefüggései betonokra kimunkáltak.

A mérési eredmény leolvasása a mûszer dinamikus
együtthatójának (k) függvényében:

R = 100 k,

ahol k értéke 0–1 között van.
Teljesen rugalmatlan ütközés esetén k = 0. Helyesen

beállított Schmidt-kalapács a mûszer hitelesítõ etalon-
ján (üllõjén) 78–82 közötti visszapattanási értéket (R)
mutat.

Természetes igényként jelentkezett, hogy a kõvizsgá-
latokhoz is kidolgozásra kerüljenek azok az összefüggé-
sek, amelyek a gyakorlati élet számára a Schmidt-kala-
pács visszapattanási értékeit a minõsítõ kõzetszilárdsági
értékek meghatározására használhatóvá teszik.

A roncsolásmentes vizsgálatok alkalmazása esetén is
az építõanyagokra tett általános feltételezésekkel élünk.
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Nevezetesen a homogén, izotróp, minden irányban vég-
telen kiterjedésû anyag idealizálásával. Tudjuk, hogy ez
a feltételrendszer csak a vizsgálati eredmények képzését
megalapozó elméletek használatát igazolja. A vizsgálat
során az eredmények értékelésénél legtöbb esetben az
idealizált feltételrendszertõl való eltérésre hivatkozunk.

4. Összefüggések a laboratóriumi és a hely-
színi szilárdsági vizsgálatok között

A gyakorlatban a szilárdsági jellemzõk és a roncsolásmentes
módszerrel meghatározott jellemzõk között kimunkált össze-
függéseket tudjuk a minõsítési munkában használni. Mind
a nyomószilárdsági vizsgálatok, mind a roncsolásmentes
mérések eredményei számos vizsgálattechnikai tényezõtõl
függenek. Ezekben a tényezõkben az anyagszerkezeti adott-
ságok sokrétûsége és kölcsönhatása jelenik meg. Ezért a
nyomószilárdság és a roncsolásmentes vizsgálat eredményei
csupán sztohasztikus kapcsolatban vannak egymással. Ma-
tematikai szempontból korrekt módon, a mérési eredmények
által meghatározott pontokra, a regressziós elemzés mód-
szereivel szerkeszthetünk középgörbét.

Az építõkõként leggyakrabban használt durva mész-
kövekre és forrásvízi mészkövekre mutatjuk be a kimun-
kált regressziós összefüggéseket az 1–4. ábrákon. Ezek

4. ábra. Összefüggés a Schmidt-kalapácsos vizsgálat visszapatta-
nási értékei és a légszáraz nyomószilárdság között forrásvízi

mészkõ esetében

az eredmények az általános trendeket szemléltetik. Továb-
bi elemzés, a kõzettani és a kõzetszövet szerinti változa-
tosság figyelembevétele egy-egy tulajdonságcsoportnál a
pontosságot, a regresszió „élességét” eredményezheti.

5. Összefoglalás

A laboratóriumi és helyszíni szilárdsági vizsgálatok kö-
zötti összefüggések a gyakorlati élet számára nagyon fon-
tosak. Beépített kõzetek szilárdsági tulajdonságainak
minõsítése a regressziós összefüggések használatával
megoldott feladat. A kõzeteket minõsítõ egyirányú nyo-
mószilárdság alapját képezheti a további szilárdsági
anyagjellemzõk és az ezekhez köthetõ határfeszültségek
meghatározásának. Így a teherviselõ kõszerkezetekbe
beépített kõzetanyagok ellenõrzése, új szerkezet esetén
méretezése elvégezhetõ.

A laboratóriumi és helyszíni szilárdsági vizsgálatok
közötti összefüggések kutatási munkáihoz járult az Or-
szágos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) T 026 393
témaszámú támogatása, amely biztosította a laboratóriu-
mi és helyszíni szilárdsági vizsgálatok együttes kutatá-
sát a pályázat célkitûzései során megfogalmazottak sze-
rint, megteremtve azokat az anyagi és személyi feltételeket,
amelyek egy soktényezõs, interdiszciplináris kutatási
munkához szükségesek.
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