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ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori értekezésemben a bitumenek teljesítményalapú reológiai paraméterei és az 

aszfaltbeton keverékek alakváltozási ellenállási jellemzői közötti kapcsolatok kutatási 

eredményeit tárgyalom. A különböző útépítési, modifikált, útépítési kemény bitumenek és a 

gumibitumen teljesítményalapú reológiai paramétereit dinamikus nyíróreométeres (DSR) 

mérésekkel határoztam meg. 

 
Megállapítottam, hogy a bitumenek konvencionális bitumenjellemzőiből és a DSR-alapú 

mérésekből levezetett merevségi modulusai útépítési és modifikált bitumeneknél a 

bitumentípustól függően különbségeket mutatnak. Az útépítési bitumenek penetrációs indexe, 

valamint azok komplex viszkozitása, komplex modulusa és fázisszöge között jó regressziót 

találtam, de modifikált bitumeneknél hasonló regresszió nem mutatható ki. A regresszió a 

vizsgálati hőmérséklet növekedésével gyengül. 

 
Elemeztem a több feszültséglépcsős kúszás-visszaalakulási vizsgálatot (MSCR) és a zéró 

nyírási viszkozitás alternatív meghatározási módszerei különböző mérési módokban. További 

javaslatokat fogalmazok meg az egyes mérési eljárások módosítására vagy kiértékelésük 

menetére, és a mérési adatokból nyerhető paraméterekre vonatkozóan. A zéró nyírási 

viszkozitás meghatározására egy általam kidolgozott, új mérési módszer, a lineáris 

viszkoelasztikus tartományban végzett egyciklusos kúszás-visszaalakulási vizsgálat 

eredményeinek ismeretében javaslatot teszek annak alkalmazására. 

 
A dinamikus nyíróreométeres mérésekből levezetett reológiai tulajdonságaikkal széleskörűen 

jellemeztem 11 különböző bitumenmintát, amelyek felhasználásával azonos összetételű 

kőanyaghalmazzal, azonos bitumentartalommal készült AC 16 (F és mF) kutatási aszfalt-

beton keverékek alakváltozási ellenállását értékeltem. 

 
Az aszfaltbeton keverékek alakváltozási ellenállását laboratóriumi nyomképződési 

vizsgálatokkal (WTT), és triaxiális ciklikus összenyomódási vizsgálatokkal (TCCT) 

értékeltem. A vizsgálati keverékek empirikus WTT és fundamentális TCCT vizsgálati 

eredményeiből levezetett jellemzők és a bitumenek reológiai paraméterei között regressziós 

kapcsolatokat határoztam meg. A több feszültséglépcsős kúszás-visszaalakulási vizsgálatból 

meghatározható maradó alakváltozás, maradó kúszásérzékenység és a Burgers-féle modellből 

visszaszámított viszkozitás értékei, valamint az aszfaltbeton keverékek TCCT vizsgálatából 
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levezethető kúszássebesség, folyáshányados, és fázisszög között jó kapcsolatot igazoltam. 

Ezek az összefüggések lehetővé teszik a különböző bitumenek teljesítményi hatásának 

előrebecslését az aszfaltbeton keverékek alakváltozási ellenállására. 

 
Összefoglaltam a Burgers-féle modellből és a DSR-mérésekből levezetett bitumen-

paraméterek, illetve a vizsgálati aszfaltbeton keverék jellemzői közötti összefüggéseket, 

regressziós egyenleteket és azok alapján megfogalmazott téziseket értekezésem végén külön 

fejezetben összesítem. 
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ABSTRACT 

The Ph.D. thesis discusses research results of the relations between the performance based 

rheological parameters of binders and deformation resistance characteristics of asphalt 

concrete mixes. The performance based rheological parameters of different paving grade, 

modified binders and rubber bitumen were determined with dynamic shear rheometer 

measurements. 

 
It was revealed that the stiffness moduli of paving grade binders and modified binders 

determined through conventional parameters and DSR tests show differences depending on 

the binder’s type. 

 
Good correlations were found between penetration index, as well as complex viscosity, 

complex modulus and phase angle with paving grade bitumen samples. Similar correlation 

cannot be detected with modified bitumen. These correlations are poorer with increasing the 

temperature. 

 
The Multiple Stress Creep and Recovery Test (MSCR) and alternatives of zero shear viscosity 

determination were analysed with different test methods. Further suggestions are formulated 

to revise of test methods or evaluation of parameters from test data. After verifying the results 

the one-cycle creep and recovery test performed in the linear viscoelastic range, as a new 

method is proposed for determination of zero shear viscosity. 

 
Eleven different bitumen samples were analysed in laboratory with DSR tests and the wide 

range of their parameters were determined. These binders were used for preparation AC 16 (F 

and mF) hot asphalt concrete mixes with the same bitumen content and aggregate grading. 

The resistance to permanent deformation of asphalt concrete mixes was evaluated in the 

laboratory with wheel tracking tests (WTT), and with triaxial cyclic compression tests 

(TCCT). 

 
Correlations were determined between rheological parameters of binders and deformation 

resistance parameters of AC 16 mixes derived from empirical (WTT) and fundamental 

(TCCT) test data. The unrecoverable strain, non-recoverable compliance and viscosity 

backcalculated form Burgers-model determined from MSCR tests show good correlation with 

creep rate, flow ratio and phase angle derived from TCCT tests of asphalt concrete. These 
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relationships make possible the estimation of effect of bitumen performance based properties 

on deformation resistance of asphalt concrete mixes. 

 
The rheological parameters backcalculated form Burgers-model and derived form DSR tests 

are summarized. Regression equations between these parameters and permanent deformation 

characteristics of asphalt concrete mixes are formulated and the theses are summarized in a 

separate chapter at the end of this Ph.D. thesis. 
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ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK 

Jelölés Mértékegység Jellemző 

A1, A2, A3  Regressziós függvény állandói 

E' [Pa] Komplex húzási modulus (tárolási összetevő) 

E" [Pa] Komplex húzási modulus (veszteségi összetevő) 

E* [Pa] Komplex húzási modulus 

E*
bit [Pa] Bitumen komplex húzási modulusa 

E*
bit DSR [Pa] 

Bitumen nyíróreométeres (DSR) mérésből levezetett 
komplex húzási modulusa 

E*
bit pen-lp [Pa] 

Bitumen gyűrűs-golyós lágyuláspontja és penetrációja 
alapján számított komplex húzási modulusa 

EVT [°C] Ekviviszkozitási hőmérséklet 

EVT1 [°C] 
A 2 kPa·s viszkozitáshoz tartozó ekviviszkozitási 
hőmérséklet 

EVT2 [°C] 
A 0,0001 Hz-re extrapolált viszkozitáshoz tartozó 
ekviviszkozitási hőmérséklet 

f [Hz] Frekvencia 

fc [µm/m] Az aszfaltkeverék kúszássebessége 

G' [Pa] Tárolási nyírási modulus 

G" [Pa] Veszteségi nyírási modulus 

G* [Pa] Komplex nyírási modulus 

G*
0 [Pa] 

A komplex modulus nagyon kis nyírási alakváltozáshoz 
tartozó értéke az első newtoni platón 

G*
0,883 [Pa] 

A bitumen 0,883 Hz vizsgálati frekvencián mért komplex 
nyírási modulusa 

G*
3 [Pa] 

A bitumen 3 Hz vizsgálati frekvencián mért komplex 
nyírási modulusa 

G*
10 [Pa] 

A bitumen 10 Hz vizsgálati frekvencián mért komplex 
nyírási modulusa 

G*
2% [Pa] A 2%-os alakváltozáshoz tartozó komplex nyírási modulus

G*
12% [Pa] 

A 12%-os alakváltozáshoz tartozó komplex nyírási 
modulus 

G*
LVE [Pa] 

Az LVE-tartomány határához tartozó komplex nyírási 
modulus 

Gv [Pa] A kúszási modulus viszkózus összetevője 

h [mm] Az aszfalt próbatest magassága 

J0 [1/Pa] Kúszásérzékenység a lineáris szakasz kezdetén 
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J1 [1/Pa] Kúszásérzékenység a lineáris szakasz végén 

J15-before-end [1/Pa] 
Kúszásérzékenység 15 perccel az időintervallum vége 
előtt 

Jend [1/Pa] Kúszásérzékenység az időintervallum végén 

J*
0,883 [1/Pa] 

Komplex kúszásérzékenység 0,883 Hz vizsgálati 
frekvencián 

J*
3 [1/Pa] Komplex kúszásérzékenység 3 Hz vizsgálati frekvencián 

J*
10 [1/Pa] Komplex kúszásérzékenység 10 Hz vizsgálati frekvencián 

Jnr [1/Pa] Maradó kúszásérzékenység 

Jnr() [1/Pa] Maradó kúszásérzékenység  nyírófeszültségnél 

Jnra [1/Pa] Maradó kúszásérzékenység átlagértéke 

Jnra() [1/Pa] Maradó kúszásérzékenység átlagértéke  
nyírófeszültségnél 

ΔJ [1/Pa] Kúszásérzékenység-különbség adott Δt időintervallumban 

ΔJnra(1-2) [%] Maradó átlagos kúszásérzékenységek különbsége 1 és 2 
feszültséglépcsők között 

K  Reológiai modell anyagállandója 

LSV [Pa·s] Alacsony nyírási viszkozitás 

m  Reológiai modell anyagállandója 

N [db] A mérési pontok száma a kúszás-visszaalakulási fázisban 

n [db] Terhelési ciklusok száma 

nin [n] Folyásszám 

PI  Penetrációs index 

PRDAIR [%] 
Fajlagos nyommélység a levegőn végzett WTT 
vizsgálatnál 

q [kPa] Deviátorfeszültség 

R2  Regresszió determinációs együtthatója 

Sbit [Pa] Bitumen merevségi modulus 

Sbit DSR [Pa] 
Bitumen merevségi modulus a bitumen komplex nyírási 
modulusa alapján számítva 

Sbit pen-lp [Pa] 
Bitumen merevségi modulus a gyűrűs-golyós lágyuláspont 
és a penetráció alapján számítva 

Smix [Pa] Aszfaltkeverék merevségi modulus 

SSV [Pa] Feszültségérzékenység 

SVF [Pa2·s] Feszültségviszkozitási tényező 

t [s] Idő 

t1 [min] A terhelés megszűnésének időpontja a kúszásvizsgálatnál 
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tbe [s] Terhelési idő ciklikus terhelésű kúszásvizsgálatnál 

tcreep [min] Kúszási idő a kúszásvizsgálat folyamán 

trec [min] Visszaalakulási idő 

Δt [min] Időintervallum 

T [°C] Vizsgálati hőmérséklet 

WTSAIR [mm/1000 ciklus] Nyomképződés sebessége levegőn WTT vizsgálatnál 

ZSV [Pa·s] Zéró nyírási viszkozitás 

ZSVcreep [Pa·s] 
A kúszásvizsgálatból meghatározott zéró nyírási 
viszkozitás 

ZSVcr-rec [Pa·s] 
Az egyciklusos kúszás-visszaalakulási vizsgálattal 
meghatározott zéró nyírási viszkozitás 

γ [%] Nyírási alakváltozás 

γ0 [%] Alakváltozás a kúszási fázis kezdetén 

γ1 [%] Korrigált maradó alakváltozás a kúszási fázis végén 

γ10 [%] 
Korrigált maradó alakváltozás a visszaalakulási fázis 
végén 

γA [%] Alakváltozás amplitúdója az oszcillációs vizsgálatkor 

γc [%] Alakváltozás a kúszási fázis végén 

γi [%] 
A regressziós modell alapján becsült nyírási alakváltozás 
az i-dik mérési pontban 

γLVE10% [%] 
Az LVE-tartomány alakváltozási határa 10%-os tolerancia 
sáv beállításával 

γLVE5% [%] 
Az LVE-tartomány alakváltozási határa 5%-os tolerancia 
sáv beállításával 

γr [%] Alakváltozás a visszaalakulási fázis végén 

γrec [%] Visszaalakuló alakváltozás 

γrec() [%] Visszaalakuló alakváltozás a  nyírófeszültség 
alkalmazása után 

γreca [%] Visszaalakuló alakváltozás átlagértéke 

γreca() [%] Visszaalakuló alakváltozás átlagértéke  nyírófeszültség 
alkalmazása után 

γun [%] Maradó nyírási alakváltozás 

γun() [%] Maradó nyírási alakváltozás  nyírófeszültség alkalmazása 
után 

γuna [%] Maradó nyírási alakváltozás átlagértéke 

γuna() [%] Maradó nyírási alakváltozás átlagértéke  nyírófeszültség 
alkalmazása után 
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Δγrec [%] Visszaalakuló alakváltozások különbsége és 
feszültséglépcsők között 

Δγrec
' [%] 

Visszaalakuló alakváltozások különbsége 1=0,1 kPa és 
2=3,2 kPa feszültséglépcsők között 

Δγrec
''' [%] 

Visszaalakuló alakváltozások különbsége 1=3,2 kPa és 
2=6,4 kPa feszültséglépcsők között 

Δγrec
" [%] 

Visszaalakuló alakváltozások különbsége 1=0,1 kPa és 
2=6,4 kPa feszültséglépcsők között 

δ [°] A bitumen fázisszöge 

εin/nin [(μm/m)/n] Folyáshányados 

η0 [Pa·s] Zéró nyírási viszkozitás 

η' [Pa·s] Komplex viszkozitás valós része 

η" [Pa·s] Komplex viszkozitás veszteségi része 

η* [Pa·s] Komplex viszkozitás 

η*
0,883 [Pa·s] 0,883 Hz vizsgálati frekvencián mért komplex viszkozitás 

η*
3 [Pa·s] 3 Hz vizsgálati frekvencián mért komplex viszkozitás 

η*
10 [Pa·s] 10 Hz vizsgálati frekvencián mért komplex viszkozitás 

η3 [Pa·s] A Burgers-modell D3 dugattyújának állandója 

η3MSCR(3,2) [Pa·s] 
A Burgers-modell D3 dugattyújának állandója a 3,2 kPa 
feszültséggel végzett MSCR vizsgálat alapján  

ηSS [Pa·s] Állandósult folyásállapothoz tartozó viszkozitás 

µ  Poisson-tényező 

σ1 [kPa] Tengelyirányú nyomás 

σ3 [kPa] Cellanyomás 

σA [kPa] Tengelyirányú ciklikus nyomás amplitúdója 

τ [Pa] Nyírófeszültség 

0 [Pa] Nyírófeszültség a vizsgálat kezdetén 

A [Pa] Az oszcillációs vizsgálatkor alkalmazott nyírófeszültség 

max [Pa] Maximális nyírófeszültség 

 [°] Az aszfaltkeverék fázisszöge 

ω [rad/s] Szögfrekvencia 
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Rövidítés Magyar megnevezés Angol megnevezés 

ALF 
Extra nagykerekű aszfalt keréknyomvizsgáló 
berendezés (USA) 

Asphalt Loading Facility 

APA Többcélú aszfaltvizsgáló berendezés (USA) Asphalt Pavement Analyser 

ARE Átlagos relatív hiba Average Relativ Error 

BRRC Belga Útügyi Kutatási Központ 
Belgian Road Research 
Center 

CCT Ciklikus terhelésű nyomóvizsgálat Cyclic compression test 

Di Az i-dik dugattyú a reológiai modellben Dashpot (i) 

DSR Dinamikus nyíróreométer Dynamic shear rheometer 

FHWA Szövetségi Útügyi Hivatal 
Federal Highway Agency 
(USA) 

HAPA Magyar Aszfaltipari Egyesülés 
Hungarian Asphalt 
Pavement Association  

HWTD 
Hamburg típusú keréknyomvizsgáló 
berendezés 

Hamburg Wheel Tracking 
Device 

KMFÁ Közúti Minőségfelügyeleti Állomás  

KSGB Kémiailag stabilizált gumibitumen 
Chemically stabilized 
rubber modified bitumen 

LCCA Életciklus alatti költségelemzés Life Cycle Cost Analysis 

LVE-range Lineáris viszkoelasztikus tartomány Linear viscoelastic range 

MSCR 
Több feszültséglépcsős kúszás-visszaalakulási 
vizsgálat 

Multiple Stress Creep 
Recovery Test 

PAV Nyomás alatti öregítőedény Pressure aging vessel 

RCRT 
Ismételt terhelésű kúszás-visszaalakulási 
vizsgálat 

Repeated Creep and 
Recovery Test 

RTFOT Forgó vékonyfilmes öregítési vizsgálat 
Rolling Thin Film Oven 
Test 

SBS Sztirol-Butadién-Sztirol Styrene-Butadien-Styrene 
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SHRP Stratégiai Útügyi Kutatási Program 
Strategic Highway Research 
Project 

Si Az i-dik rugó a reológiai modellben Spring(i) 

SPT Egyszerű teljesítményvizsgálat Simple Performance Test 

SUPERPAVE Kiváló teljesítményű aszfaltburkolatok 
Superior Performing 
Asphalt Pavements 

TCCT Triaxiális ciklikus terhelésű nyomóvizsgálat 
Triaxial cyclic compression 
test 

TFOT Vékonyfilmes öregítési vizsgálat Thin Film Oven Test 

UCCT 
Egytengelyű ciklikus terhelésű 
nyomóvizsgálat 

Uniaxial cyclic compression 
test 

UKIG Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság  

VRLAT 
Vákuumcellás ismételt terhelésű 
nyomóvizsgálat 

Vacuum repeated load axial 
test 

WTT Keréknyomképződési vizsgálat Wheel tracking test 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. A hazai közúti infrastruktúra és a közúti szállítás jelenlegi helyzete 

A gazdasági válság elhúzódó hatása ellenére az infrastruktúra és a közúti szállítás mindig 

alappillére lesz egy jól működő gazdaságnak. Ezen belül a közúthálózat feladata az is, hogy 

biztosítsa a lehetőséget a gazdaságban forgó áruk szállítására, így elősegítve a különböző 

termelési folyamatok, kereskedelmi láncok működését. Magyarország az Európai Unióhoz és 

a Schengeni Egyezményhez történő csatlakozásával a gyorsforgalmi utak terhelése a tranzit-

forgalom növekedésével párhuzamosan nőtt. A zsúfolt gyorsforgalmi utakat elkerülve, a 

nehézgépjármű forgalom egy része a fő- és mellékúthálózatra terelődött, tovább gyorsítva 

azok állapotromlását. Az egyes szakaszokra bevezetett matricás útdíjrendszer ugyan vissza-

irányította ennek a forgalomnak egy részét a gyorsforgalmi utakra, de azok hálózati kiépített-

sége még jelenleg sem biztosítja mindenhol teljes körűen a határtól határig való eljutás 

lehetőségét. Emiatt a fő- és mellékúthálózat pályaszerkezeteinek egyes szakaszai kapacitási és 

teherbírási szempontból túlterheltek, állapotuk jelentős hosszon kritikus. Külön kérdés lehet a 

3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművek számára a hazai főúthálózaton 2013 

júliusától bevezetett, megtett kilométerekkel arányos elektronikus útdíjrendszer hatása a 

forgalomeloszlásra és az utak pályaszerkezetének élettartamára. 

 
A hazai országos közutak hossza 2011. év végén kb. 31 698 kilométer volt, amiből 

gyorsforgalmi út 1 304 kilométer – a teljes országos hálózat 4,1%-a. A teljes közúthálózat 

bővülése a 2000. évtől tekintve minden esetben 1% alatt maradt az előző évihez képest [KSH, 

2012a], holott a korábban kialakult sugaras hálózat átalakításához, a Budapest-központúság 

megszüntetéséhez még mindig jelentős mértékű fejlesztésekre lenne szükség (1.1 ábra) [KTI, 

2009]. 

 
A közúti hálózatfejlesztés napirendre kerülése minden esetben vitákat vált ki szakmai 

körökben, abban a tekintetben is, hogy létesítmény szinten milyen burkolattípus kerüljön 

beépítésre. Az aszfalt- vagy betonburkolat előnyeit és hátrányait jelen értekezésben nem 

kívánom részletezni, adott körülmények között a burkolattípus megválasztása a teljes 

életciklus alatti költségelemzéssel (LCCA) és értékelemzési módszerekkel támasztható alá. 

Ha pusztán a tényeket vesszük alapul, akkor kijelenthető, hogy a világon a burkolt utak 

megoszlása szempontjából az aszfalt a legszélesebb körben alkalmazott burkolattípus. A világ 
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útjainak kb. 91-93%-a aszfaltburkolatú pályaszerkezettel épült, míg az USA-ban napjainkban 

ez az arány nagyjából 94% körül mozog [NAPA, 2013]. 

 

 

1.1. ábra. A 2011. év végéig megvalósult és a korábban 2015-re tervezett autópálya és 
gyorsforgalmi úthálózat [KTI, 2009] 

 
Mivel ma Magyarországon az M0-ás gyorsforgalmi út egyes szakaszaitól (~60 km) eltekintve 

elenyésző a betonburkolatú pályaszerkezettel épült utak hossza és a világon is az 

aszfaltburkolatú pályaszerkezetek részaránya a nagyobb, ezért valószínűsíthető, hogy nagy 

változások nem fognak bekövetkezni az építési trendekben, és környezetvédelmi kutatások 

alapján a kisebb szénlábnyomú aszfaltburkolatú pályaszerkezetek építése lesz továbbra is 

elterjedtebb [Beuving, 2011]. A hazai úthálózatot alkotó aszfaltburkolatok jelentős részaránya 

(cca. 97%) meghatározza az aszfaltpályák fenntartási technológiáit, amelyek az 

újrafelhasználási, energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve 

elsősorban bitumen kötőanyagokra alapozhatnak. 

 
Az elmúlt években csökkenő tendencia mutatkozott a közúti szállítás területén is (1.2 ábra) 

[KSH, 2012b]. Mindemellett a forgalom megoszlását tekintve az országos közúthálózaton a 

pótkocsis és nyerges vontatók részaránya 2001 és 2011 között 2,2%-kal, 8,2%-ra emelkedett 

(1.3. ábra). Az Európában és Magyarországon egyaránt lassuló vagy stagnáló gazdasági 

helyzet ellenére a közúti szállítás hazánkban még mindig a teljes szállítási teljesítmény kb. 

70-71%-át bonyolította le. Ezzel a leggyakrabban használt típus volt a lehetséges áruszállítási 

módok között, míg 2011-ben a második helyen álló vasúti szállítás csupán 18%-ot tett ki. Így 
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a közúti szállítás létjogosultsága mellett a közúthálózat fenntartásának és fejlesztésének 

kérdése továbbra is központi szerepet játszik. 
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1.2. ábra. Közúti áruszállítás teljesítményének alakulása Magyarországon [KSH, 2012b] 
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1.3. ábra. Pótkocsis és nyerges tehergépjárművek részaránynak alakulása az országos 
közúthálózat forgalmában [Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2012] 

 

1.2. A kutatási téma személyes motivációja  

Egyetemi tanulmányaim alatt szinte heti rendszerességgel közlekedtem a magyarországi fő- 

és mellékúthálózaton Győr és Dunaújváros között. Ezen útjaim alatt elkerülhetetlenül is 

találkoztam a nehézgépjármű-forgalom által okozott folyamatosan kialakuló úthibákkal, azok 

mértékének és jellegének változásával. Gyakran tapasztaltam, hogy a néhány évvel korábban 

felújított útszakaszok felületei károsodtak, azok a forgalom hatására a nyári időszakban 
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nagymértékű alakváltozást szenvedtek el. Az aszfaltburkolatok nyomvályú formájában 

megjelenő maradó alakváltozása olyan jelentős probléma, amely hátrányosan befolyásolja a 

burkolat teljesítményét és a közlekedésbiztonságot egyaránt. Felmerült a kérdés, hogy ennek 

okai tervezési, építési, fenntartási hiányosságokra, a forgalmi terhelésre, helyszíni 

adottságokra, vagy az alapanyagokkal és az előírásokkal kapcsolatos feltáratlan ismeretekre 

vezethetők-e vissza. Ennek kapcsán választottam a későbbiekben szakirányomnak a 

közlekedésépítést, azon belül pedig az útépítést. A személyes motiváció tehát adott volt az 

aszfaltburkolatú utak és pályaszerkezetek „jobbá tételére”. Építőmérnöki tanulmányaim 

közben Erasmus-ösztöndíjjal az Erfurti Egyetemen kaphattam betekintést az útépítési 

technológiákba, majd egy Leonardo-ösztöndíj segítségével Türingiában gyűjtöttem 

tapasztalatot Prof. Richter útépítési laboratóriumában, és emellett írtam diplomamunkámat, 

amelynek témája az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek teljesítményének – beépítési 

technológiai változtatásokkal – történő javítása volt [Füleki, 2008; Füleki-T., 2009b]. Abban 

igazoltam, hogy a kompaktaszfalt építési technológia az általánosan alkalmazott 

aszfaltkeverékek felhasználásával is jobb teljesítményű pályaszerkezetet eredményez, akkor 

azonban már az is látható volt, hogy ennek alkalmazása a nagy kezdőtőke-igény miatt – a 

későbbi, 2010. évi első magyarországi sikeres próbabeépítés ellenére – hazánkban nem fog 

széles körben elterjedni [Füleki-T. et al., 2010]. Ekkor fogalmazódott meg bennem a kérdés, 

hogyan lehetne kedvezőbb teljesítményű pályaszerkezetet építeni az alapanyagok jobb 

azonosításával, mélyrehatóbb vizsgálatával. Mivel korábban az aszfaltburkolatok területén 

végeztem kutatást, így magától értetődött, hogy azok kötőanyagaival, azon belül is a maradó 

alakváltozás témakörével szeretnék foglalkozni.  

 

1.3. A kutatás célkitűzései 

A kutatásom fő céljaként tűztem ki a bitumen nagy nyári hőmérsékleten bekövetkező 

viselkedésének jobb megismerését, továbbá annak teljesítményi jellemzői és az 

aszfaltkeverékek alakváltozási ellenállása közötti kapcsolatok keresését. Ehhez a nemzetközi 

szakirodalmat alapul véve, a hazai – általában megszokott – gyakorlaton túlmenően további 

teljesítményi jellemzőket és módszereket kívántam felhasználni.  

 
A bitumenek konvencionális és reológiai alapú jellemzői között viszonylag kevés 

összefüggést ismerünk, ezért célom volt ilyen feltáratlan kapcsolatok keresése is, főleg az 

összetettebb mérőszámok között. A bitumenmodulusok becslésére a Van der Poel által 1954-
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ben kidolgozott [Van der Poel, 1954] nomogramot is felhasználtam, amellyel a bitumen 

gyűrűs-golyós lágyuláspontja és penetrációja alapján a modulus meghatározható. Célom volt 

igazolni, hogy a modifikált bitumeneknél a modell a reológiai jellemzők alapján 

meghatározott bitumen modulusokhoz képest, eltérő eredményeket nyújt. Ennek inkább 

közepes hőmérsékleten van ellenőrző jellegű jelentősége a pályaszerkezet méretezéshez, 

mivel az aszfaltmodulusok meghatározására közvetlen vizsgálati módszerek is rendelkezésre 

állnak. 

 
Célként tűztem ki a bitumenek olyan komplex, teljesítményalapú, azon belül is reológiai 

paramétereinek meghatározását és vizsgálatát, amelyek alkalmasak kapcsolatok igazolására 

azok dinamikus nyíróreométerrel mért teljesítményi és a vizsgálati bitumenekkel készült 

aszfaltkeverékek nagy nyári hőmérsékleten (T=+60°C) meghatározott empirikus illetve 

fundamentális alakváltozási jellemzői között egyaránt. Mindehhez szükséges volt a vizsgálati 

paraméterek egységes rendszerének kidolgozására is. Igazolni kívántam továbbá, hogy az 

olyan empirikus vizsgálatok, mint a gyűrűs-golyós lágyuláspont és a penetráció alapján 

azonos típusú bitumenek teljesítményalapú jellemzői között olyan jelentős eltérések lehetnek, 

amelyek alapvetően befolyásolhatják az aszfaltkeverék tulajdonságait. 

 
Az értekezés 1. fejezetében említett okok és 3. fejezetében ismertetett kutatási eredmények 

illetve vizsgálati módszerek alapján kívántam olyan reológiai paramétereket keresni, amelyek 

igazolják a kapcsolatot a leggyakrabban alkalmazott útépítési és modifikált bitumenek, 

valamint a hazai gyártású gumibitumen reológiai jellemzői és az ezekkel a bitumenekkel 

készült aszfaltkeverékekben bekövetkezett maradó alakváltozások között. Ehhez három 

vizsgálati kört határoztam meg, amelyek között a kapcsolatokat kerestem (1.4.-1.5. ábra). Az 

első kör ezek közül a bitumenek empirikus és reológiai alapon meghatározott jellemzőire 

vonatkozó, a másik kettő az ezekkel a bitumenekkel készült aszfaltkeverékek nyomképződési 

és dinamikus kúszási jellemzőire vonatkozó vizsgálatokat foglalta össze. 

 
A kutatás célja volt, hogy a bitumenek reológiai alapú alakváltozási jellemzői és az 

aszfaltbeton keverékek nagy hőmérsékleten való viselkedése között olyan összefüggéseket 

találjak, amelyekkel előrebecsülhető az adott kötőanyaggal készült aszfaltkeverék maradó 

alakváltozással szembeni ellenállóképessége, vagy egy arra közvetve utaló paraméter. A 

különböző bitumenekkel készült kutatási aszfaltbeton keverékeket ennek megfelelően két, 

nagy hőmérsékleten való viselkedést jellemző vizsgálati módszernek vetettem alá. Az 

aszfaltbeton keverékek empirikus vizsgálati (WTT) eredményei – a fajlagos nyommélység és 
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a nyomképződés sebessége – valamint a bitumenek teljesítményalapú reológiai jellemzői 

közötti összefüggéseket határoztam meg. Az aszfalt fundamentális, teljesítményalapú 

triaxiális ciklikus terhelésű nyomóvizsgálatából levezethető kúszási- illetve anyagparaméterek 

és a bitumenek reológiai alapú jellemzői közötti kapcsolatokat határoztam meg. A ciklikus 

terhelésű nyomóvizsgálat (CCT) két módja különböztethető meg: az egytengelyű ciklikus 

terhelésű nyomóvizsgálat (UCCT), és a triaxiális ciklikus terhelésű nyomóvizsgálat (TCCT), 

a továbbiakban az értekezésben ezeket a nemzetközi szakirodalomban elfogadott rövidítéseket 

alkalmazom (Blab et al., 2005). 

 

Bitumen 
reológiai jellemzői 

Bitumen empirikus 
jellemzői 

Aszfaltkeverék 
dinamikus kúszási 

jellemzői 

Aszfaltkeverék 
nyomképződési 

jellemzői 

 

1.4. ábra. A kutatás folyamán alkalmazott vizsgálati körök áttekintése 

 
Végül az aszfaltbeton keverékek empirikus (nyomképződési) és fundamentális (dinamikus 

kúszási) jellemzői közötti paramétereinek összefüggéseit tártam fel. 
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1.5. ábra. Az alkalmazott vizsgálóberendezések bemutatása a kutatási körök szerint 
 
A kutatás céljai jelen értekezésben: 

 
1) A bitumenek konvencionális jellemzői és teljesítményalapú paraméterei közötti eddig még 

feltáratlan összefüggések keresése. 

 
2) A kiválasztott bitumenek reológiai jellemzőinek feltárása különböző vizsgálati módokban, 

a tapasztalatok rendszerezése, és a kapott paraméterek értékelése elméleti anyagmodell 

alapján. 

 
3) A kiválasztott AC 16 típusú aszfaltbeton keverék alakváltozási ellenállásának értékelése 

empirikus (WTT) és fundamentális (TCCT) vizsgálatokkal. A vizsgálati adatbázis 

feldolgozása, az alakváltozási ellenállás empirikus és fundamentális jellemzőinek 

levezetése. 

 
4) A bitumenek reológiai alapú jellemzői és az aszfaltkeverékek empirikus valamint 

fundamentális alakváltozási jellemzői közötti kapcsolatok feltárása. 
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5) Olyan teljesítményi bitumenjellemző azonosítása, amelynek alkalmazásával támogatható a 

keveréktervezés, és a beépítendő aszfaltkeverék teljesítménye kedvezőbb, illetve 

pontosabban előrebecsülhető lehet. 

 
A paraméterek közötti regressziós kapcsolat szorosságát a kapott összefüggések nagy száma 

és a könnyebb áttekinthetőség miatt a következő minőségi csoportokba soroltam: 

– „nincs kapcsolat”: a paraméterek között nincs igazolható egyértelmű összefüggés, R2<0,50; 

a kapcsolat jellegénél mindig a legkedvezőbb R2 értékű, de kapcsolatot nem nyújtó 

regresszió került feltüntetésre; 

– „tendencia jellegű kapcsolat”: a paraméterek kapcsolata a regresszióanalízis alapján nem 

mutatható ki, de az adatsorok egy adott irányba, egyértelmű trend jelleggel alakulnak; 

– a regresszióanalízis alapján a paraméterek között van kapcsolat, és az R2 értéke az alábbiak 

   szerint csoportosítható: R2≥0,90 „nagyon jó”; R2=0,80–0,89 „jó”; R2=0,70–0,79 „közepes”; 

R2=0,50-0,69 „gyenge”. 
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2. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Az értekezés 1. fejezetében a bevezetés, a téma aktualitása, a személyes motiváció és a 

2. fejezetben megfogalmazott célkitűzések ismertetése után a 3. fejezetben röviden 

bemutatom a témához kapcsolódó eddig megjelent jelentősebb nemzetközi és hazai 

publikációkban tárgyalt vizsgálati módszereket, eredményeket és fontosabb megállapításokat. 

A szakirodalmi feldolgozásokat két csoportra bontottam: a bitumenek reológiai vizsgálataira, 

illetve a bitumen reológiai paraméterei és az aszfalt teljesítményi jellemzők közötti 

kapcsolatok feltárására. Ezekből a célok szempontjából legfontosabbakat emeltem ki, 

amelyek vagy vizsgálati módszerük, vagy a vizsgált jellemzőik tekintetében újat, vagy az 

eddigiektől eltérőt jelentettek. 

 
A 4. fejezetben ismertetem az általam elvégzett kutatás főbb témaköreit, bemutatom a 

kutatáshoz felhasznált bitumenek típusát és empirikus jellemzőit, továbbá az aszfaltbeton 

keverékek előállításához felhasznált minták reológiai jellemzőit. Röviden bemutatom a 

kutatásomban alkalmazott dinamikus nyíróreométeres (DSR) mérést. Még ebben a fejezetben 

tárgyalom a kutatáshoz megállapított és alkalmazott vizsgálati hőmérsékleteket és a terhelési 

frekvenciákat, mint a bitumen – hőmérséklettől és terhelési időtől függő viselkedésű – 

anyagjellemzők megállapításához szükséges paramétereket. 

 
Ezek után a 4. fejezet 3. pontjától kezdve tárgyalom olyan reológiai jellemzők mérését és az 

azokból levont következtetéseket, mint az LVE lineáris viszkoelasztikus tartomány vagy a 

komplex nyírási modulus. Az általános reológiai jellemzőknél rövid magyarázat és a mérési 

módszerek ismertetése után kiértékelem a laboratóriumi vizsgálatokból levonható 

eredményeket. A 3. pont részeként vizsgálom a bitumen merevségi modulusok 

előrebecslésének lehetőségét a Van der Poel-nomogram és a reológiai teljesítményi jellemzők 

felhasználásával. Megállapításokat teszek azok használhatóságára az útépítési és modifikált 

bitumenek alkalmazásakor. Vizsgálom a kapcsolatot az empirikus alapon meghatározott 

merevségi modulus és a bitumen reológiai alapon meghatározott E* komplex modulusa 

között. Ebben a szakaszban keresem a kapcsolatot a Pfeiffer és Van Doormaal által 

kidolgozott penetrációs index és az oszcillációs módban mért reológiai paraméterek között. 

 
A nemzetközi szakirodalom alapján a bitumen teljesítményi jellemzőinek utóbbi időszakban 

alkalmazott vizsgálatait szintén a 3. pontban foglalom össze. Először a több feszültséglépcsős 

kúszás-visszaalakulási (MSCR) vizsgálatot, majd az általam alkalmazott mérési módszereket 
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és azok eredményeit hasonlítom össze, kapcsolatkeresés céljából. Ezután a nemzetközi 

kutatásokban nagy teret kapott zéró nyírási viszkozitás méréseket tárgyalom. 

Következtetéseket vonok le az előírásban ismertetett módszerrel kapcsolatosan és 

megállapításokat teszek a kidolgozott vizsgálati módszerekre és azok eredményeire.  

 
Az 5. fejezetben tárgyalom az aszfaltbeton keverékek empirikus és fundamentális 

alakváltozási ellenállási jellemzőinek kutatási folyamatát, a vizsgálati eredményekből a 

jellemzők levezetését, és a 4. fejezetben meghatározott bitumenparaméterek közötti feltárt 

összefüggéseket. 

 
A 6. fejezetben tézisekké formálva ismertetem a kutatás folyamán tett megállapításaimat, 

mint új tudományos eredményeket. Az értekezésemben szándékosan vagy a téma 

széleskörűsége miatt nem vizsgált további kutatási lehetőségekre hívom fel a figyelmet, 

amelyekkel a későbbiekben célszerű lesz foglalkozni illetve szélesíteni az értekezés 

eredményeit. 

 
Az Irodalomjegyzékben feltüntetem az értekezésemben hivatkozott szakirodalom, előírások 

és szabványok listáját, valamint a saját, illetve társszerzőkkel készített publikációkat.  
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3. ELŐZMÉNYEK ÉS IRODALOMKUTATÁS 

A motorizáció fejlődése, és a forgalom jellegének változása a pályaszerkezetek 

teljesítményének növekedését igényelte és eredményezte. A múlt század elején 

szabványosított olyan konvencionális bitumenvizsgálatok, mint a penetráció, a gyűrűs-golyós 

lágyuláspont, töréspont, duktilitás még ma is használatban vannak, eredményeik azonban már 

nem minden esetben nyújtanak megfelelő viszonyítási alapot a bitumenek teljesítményi 

jellemzőinek megítélésére. Értékeik az európai termékszabványokban még szerepelnek, de 

korábbi kutatások is foglalkoztak már az azonos típusú bitumenek teljesítményalapú reológiai 

jellemzőivel, melyek egymáshoz képest jelentős eltérést mutathatnak [Fabb, 2000]. 

 
A pályaszerkezetek életciklusa alatt bekövetkezett olyan maradó alakváltozások megelőzése, 

mint a nyomképződés vagy a csomópontokban keletkező gyűrődések, a modifikált bitumenek 

megjelenését és rohamos elterjedését váltották ki az 1960-as évektől kezdődően. A 

kötőanyaggyártás és a méréstechnika fejlődésével párhuzamosan megjelentek új vizsgálati 

módszerek is. 

 
Az irodalomkutatásban áttekintett publikációkat az értekezés szempontjából fontos reológiai 

jellemzők és módszerek szerint csoportokba osztottam, azon belül megjelenésük időrendjében 

ismertetem őket. Az egyes cikkek vagy előadások tartalmi részeinek említésekor törekedtem 

arra, hogy az adott kutatás vagy vizsgálat egyedi, kiemelkedő körülményei illetve eredményei 

legyenek hangsúlyosak. 

 

3.1. A teljesítményalapú bitumenvizsgálatok hazai és nemzetközi szakirodalmának 

áttekintése 

A bitumen, az aszfalt kötőanyagaként különböző hőmérsékleteken változó reológiai 

viselkedést mutat. [Tálos, 1981]. Tálos szerint a bitumen eltérő reológiai viselkedést mutat 

három hőmérsékleti tartományban (newtoni folyadék: +80…+90°C és +200°C között, 

viszkoelasztikus, a plasztikus elem megjelenésével: -15°C – +80…+90°C között komplex 

reológiai viselkedés, és szilárd test -15°C alatt), [Tálos, 1981]. Véleményem szerint az általa 

definiált „cca.-15°C-tól cca.+80°C terjedő viszkoelasztikus modellcsoport” a bitumenfajták 

széles skáláját fogja át, ennek további hőmérsékleti tartományokra bontása lehetséges. Kitért 

arra is, hogy „a bitumen-reológia jelenlegi fejlettségi szintje nem tette lehetővé azt, hogy a 
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bitumen adott folyásviselkedési tartományban mért reológiai paraméterekkel meghatározott 

nyírás- vagy hőmérséklet-érzékenységi függvényeit olyan tartományokra extrapoláljuk, ahol a 

bitumen már más folyásviselkedést mutat.” Ez a megállapítás a korábbi kutatások szerint ma 

is helytálló, hiszen például a +60°C-on mért jellemzők alapján az extrapoláció már nem 

lehetséges, az általa fent megnevezett tartomány egy másik értékéhez (pl. +20°C) sem. Az 

adott kor méréstechnikai szintjét figyelembe véve a cikk szintén tárgyalta a rotációs 

viszkoziméterek alkalmazásának lehetőségét a szabványos vizsgálatokkal. Mindemellett 

kijelentette, hogy bármilyen vizsgálati hőmérsékletről is beszéljünk, elengedhetetlen az 

empirikus jellemzők vizsgálatának megtartása. 

 
Pritz és Zakar a bitumenek dinamikus viszkoelasztikus jellemzőivel foglalkozó cikkükben 

részletes összefoglalást adtak a reológiai összefüggésekről és az adott időszakban a hazai 

viszonylatban rendelkezésre állt eszközök paramétereiről, mérési lehetőségekről [Pritz és 

Zakar, 1978]. Vizsgálataikat -20°C és +20°C illetve 20 Hz és 2000 Hz közötti 

tartományokban végezték. A kutatás érdekessége volt, hogy a későbbiekben sem találtam 

olyan hazai publikációt, ahol ezzel a módszerrel – ilyen alacsony hőmérsékleten illetve nagy 

frekvencián – végeztek volna reológiai jellegű méréseket. Meg kell jegyezni ugyanakkor, 

hogy az alkalmazott vizsgálati módszer nem rotációs elvű, hanem ún. „bevont pálca” 

módszer, ahol egy bitumennel bevont alumínium pálcát dinamikus hajlító rezgéssel 

gerjesztenek. Meghatározták csak a pálca, illetve a bitumennel bevont pálca dinamikai 

viszkoelasztikus jellemzőit. A két eredmény alapján számíthatóak voltak a bitumen dinamikai 

jellemzői. A terhelés hajlító jellegű, de változtatható frekvenciájú volt. A szerzők felhívták a 

figyelmet arra, hogy a módszer alkalmazásánál a viszkoelasztikus bitumenbevonat 

jellemzőinek vizsgálati hibája hőmérsékletfüggő. Vizsgálataik olyan további jellemzőkre 

terjedtek ki, mint a dinamikus rugalmassági modulus, a dinamikai viszkozitás vagy a 

veszteségi modulus. Mérésekkel igazolták, hogy a veszteségi modulus és a dinamikai 

viszkozitás a frekvencia növekedésével nem növekszik folyamatosan, hanem a hőmérséklettől 

és az alkalmazott frekvenciától függően maximum értéket vesz fel, majd csökkenni kezd. 

Végül javasolták a bitumenek átfogóbb reológiai jellemzésére a nagyobb frekvencia-

tartományok vizsgálatát is az általuk ismertetett módszerekkel.  

 
Az 1970-es évek végén az európai országokban is egyre szélesebb körben kezdték alkalmazni 

a bitumenek viszkozitás szerinti csoportosítását. Az ASTM vizsgálati módszerei alapján 

kapilláris viszkoziméterek alkalmazásával (Cannon-Fenske és módosított Coppers-
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viszkoziméterek) Zakar közölte az 1977-78-ban gyártott bitumenek viszkozitási értékeit 

+60°C és +135°C-on [Zakar, 1979]. Később a bitumenek kapilláris viszkoziméterekkel 

történő mérésére kidolgozták a hazai vizsgálati szabványt is (MSZ 3264-83: Ásványolaj 

bitumenek viszkozitásának meghatározása kapilláris viszkoziméterrel, 1983). 

 
Nemesdy a bitumen reológiai tulajdonságok, a bitumenminőség és az aszfaltkeverék jellemzői 

közötti összefüggéseket elemezte [Nemesdy, 1981]. A szerző a +60°C-on és +135°C-on mért 

abszolút viszkozitás alkalmazási lehetőségét taglalta, a lágyuláspont és penetráció 

jellemzőinek esetleges kiváltására, ezáltal biztosítva – „legalábbis reológiai szempontból” – a 

bitumenek állandó minőségének ellenőrzését. Kitért arra is, hogy az abszolút viszkozitás 

figyelemmel kísérésével előre lehet vetíteni az aszfaltkeverék tulajdonságainak 

megváltozását, ami a bitumen minőségváltozásával újabb alkalmassági vizsgálatok elvégzését 

igényelheti. Hangsúlyozta, hogy pusztán az abszolút viszkozitás alapján nem dönthető el, 

hogy egy bitumen alkalmas-e aszfaltkeverékben való felhasználásra vagy sem. Hiszen kétféle, 

de azonos reológiai jellemzővel rendelkező, esetünkben azonos abszolút viszkozitású bitumen 

alkalmazásakor is más lehet az aszfaltkeverékek minősége. Nemesdy előretekintő volt a 

bitumenjellemzők és az aszfaltvizsgálati módszerek összekapcsolásának tárgyalásában, hiszen 

dinamikus jellegű fárasztó és kúszási vizsgálatokat mutatott be, mint lehetséges módszereket 

a bitumen és az aszfaltkeverék minőségi (teljesítményelvű) jellemzésére. A szerző is 

egyetértett azzal, hogy a laboratóriumi bitumenellenőrzés módja nem lehet csupán a 

lágyuláspont és penetráció, mert „műszaki következtetéseket ezekből levonni nem lehet”. A 

szerző a bitumen merevségi modulusának meghatározására a Van der Poel által kidolgozott 

nomogramot javasolta, és felhívta a figyelmet arra, hogy a nomogram alapvetően a 

lágyuláspont, a penetráció és a penetrációs index értékein alapul, más reológiai jellemzőt nem 

vesz figyelembe. A szerző bemutatta az aszfalt merevségi modulus becslésére alkalmazott 

Uge-nomogramot is, amely felhasználható a burkolattervezéshez, fejlesztéshez, de 

hangsúlyozta, hogy a nomogram kiindulási adatként a bitumen merevségi modulust használja, 

amely a fent említett paraméterek segítségével határozható meg, tehát a reológiai jellemzőket 

szintén nem veszi figyelembe. A szerző a bitumen minőségellenőrzési vizsgálatok bővítési 

körének kérdését nyitva hagyta, ugyanakkor minőségbiztosítási szempontok miatt indokoltnak 

tartotta azt. Egyik lehetséges választásnak a reológiai alapú vizsgálatokat nevezte meg. 

 
Szentesné a viszkozitás alapú bitumencsoportosítás előnyeit tárgyalta és a minőségjavítási 

szempontból értékelte viszkozitást, mint jellemzőt [Szentesné, 1981]. A cikkben a viszkozitás 
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alapú vizsgálati módszer gyakorlati tapasztalatait értékelte és összegezte. Emellett 

minőségbiztosítási céllal – Nemesdy kutatásával összhangban – javasolta az abszolút 

viszkozitás, mint előírt érték bevezetését a bitumen termékszabványba az ott már szereplő 

vizsgálatok mellé. 

 
Az USA-ban a SHRP-kutatások eredményeképpen 1993-ban megjelent teljesítmény elvű 

bitumenszabvány az egész világon jelentős visszhangot váltott ki. Az új szemléletű 

bitumenszabvány keletkezésének indokait és követelményrendszerét ismertetve, illetve a 

hazai alkalmazás lehetőségeit elemezve Tóth a konvencionális vizsgálatok nyújtotta 

paraméterek alkalmatlanságát főleg három ok miatt emelte ki: a bitumenminősítési 

paraméterek és a burkolatviselkedés közötti kapcsolat hiánya, a bitumen viszkoelasztikus 

viselkedését az addigi konvencionális vizsgálatokkal nem lehetett jellemezni, és a modifikált 

bitumenekre nem vonatkoznak, nem elég általánosak [Tóth, 1996a, 1996b]. Az első cikk 

folytatásában a teljesítményalapú bitumenvizsgálatokat ismertette, és bemutatta az 

aszfalttulajdonságok és burkolatviselkedés valamint a bitumenek teljesítményi jellemzői 

közötti összefüggéseket. Az új szemléletű szabvány leglényegesebb tartalmi vonásaként 

kiemelte, hogy a követelményrendszer táblázatának soraiban és oszlopaiban nem az egyes 

jellemzők határértékei, hanem az adott bitumentípusra vonatkozó hőmérsékletek állnak. Ezzel 

szemben a konvencionális alapú szabványokban minden bitumentípusra a valós 

burkolathőmérséklettől független azonos vizsgálati hőmérséklet van előírva, ami azon a hibás 

feltételezésen alapul, hogy a különböző fokozatú bitumenek hőmérséklet-érzékenysége 

azonos. A SHRP Superpave kutatások hatására hozták létre az első hazai SHRP bitumen- és 

aszfaltlaboratóriumot Veszprémben, a KMFÁ-nál [Tóth, 1996a, 1996b]. 

 
A SHRP program hatásait elemezte Nemesdy átfogó cikkében [Nemesdy, 1994]. Részletesen 

ismertette a kiterjedt, több nagy projektből álló SHRP program tartalmát, az USA közúti és 

motorizációs adottságait, útépítési viszonyait összehasonlította a hazai és fejlett európai 

országok adataival, kiemelte, hogy az egész program a teljesítményalapú elvre épül. Így a 

SHRP-bitumenszabvány is e szemlélet alapján nem a bitumengyártók és előállítók, hanem az 

útépítési igények és hasznosság szempontjából készült. A bitumenvizsgálatok és követel-

mények részletes ismertetéséből egyértelműen látszik, hogy a fundamentális tulajdonságok 

előírása, alapvetően széleskörű reológiai módszerek alkalmazásával teszi lehetővé a 

teljesítményalapú elv érvényesítését, elfogadva az európai szabványok hazai hatályát is. A 

szerző az Európai Közösség állásfoglalását is ismertette, melyből látható, hogy több 
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bitumenvizsgálatot átvettek a CEN bitumenszabványosítási folyamatába. Az 1989. évi hazai 

bitumenszabvány-tervezet pedig tartalmazta a bitumenek BVA (bitumenvizsgáló aszfalt) 

aszfaltmechanikai vizsgálatokból levezetett súlyozott pontszámának felvételét a 

követelmények közé. A SHRP Superpave program előnyeit és hátrányait elemezve a szerző a 

hazai várható fejlődés irányát is megfogalmazta. 

 
Az újabb aszfaltkeverék-tervezési eljárások és pályaszerkezet-tervezési módszerek Tóth 

szerint felértékelték a reológiai módszerek alkalmazását, mivel ezen eljárások bemenő adatai 

számszerűsített reológiai paramétereket tartalmaznak. A szerző a legfontosabb ilyen 

mérőszámokat ismertette, ehhez az UKIG Veszprémi Laboratóriumában végzett csúszólapos 

viszkoziméteres vizsgálatok eredményeit használta fel [Tóth, 1994]. 

 
A HAPA „Az Aszfalt” című folyóiratában külföldi szerzőt is megszólaltatva közölte Bellin 

összefoglalását az USA-ban lefolytatott SHRP-kutatások eredményeiről [Bellin, 1997]. A 

szerző ebben áttekintette az SHRP 1992-1996 között folytatott Superpave kutatási projekt 

bitumen- és aszfaltkutatás eredményeit, ismertette az aszfalt keveréktervezés azon módszereit, 

melyeknél a használat közbeni viselkedéssel közvetlenül összefüggő fundamentális 

jellemzőket alkalmaznak. Az új bitumenelőírások jelentősége abban rejlett, hogy hosszú 

tapasztalatszerzés előzte meg, melynek alapján a teljesítményalapú reológiai jellemzők 

kaphattak szerepet. Tóth és Perlaki a reológiai vizsgálatok köréről és a bitumenek jellemzőiről 

közölt összefoglaló cikket, melyben az általános reológiai összefüggések és mérési módszerek 

rendszerezett ismertetése után tárgyalták a pályaszerkezetben ébredő feszültségeket is [Tóth 

és Perlaki, 2006]. A burkolat használati körülményeiből kiindulva a laboratóriumi vizsgálati 

frekvenciasávot 0-10 Hz-ben határozták meg. A bitumen teljesítményalapú tulajdonságainak 

jellemzését a hazai időjárási viszonyok alapján három, alacsony (-15°C… 0°C között), 

közepes (0°C…+20°C között) és magas (+20°C…+60°C között) – eltérően Tálostól – 

hőmérsékleti tartományban látták szükségesnek. A szerzők publikációjukban megemlítették 

továbbá, hogy nagy hőmérsékleti tartományban kopórétegeknél a bitumenjellemzők 

meghatározására a dinamikus kúszási módszerrel meghatározott paramétereket kellene 

vizsgálni. A bitumen vizsgálati hőmérsékletének az aszfalt vizsgálatokhoz alkalmazott 

hőmérsékleteket javasolták, de a lehetséges felső határt az SHRP alapján +58°C-ban 

állapították meg. Ez talán átgondolásra szorulhat néhány vizsgálatnál, hiszen azok mérési 

tartománya a fent említett +40°C és +60°C között változhat. A bitumenszabványok 

tárgyalásakor összehasonlították a SHRP Superpave teljesítményalapú rendszert, illetve az 
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európai konvencionális előírásokat és azok vizsgálati módszereit. A SHRP-ban megjelent, 

korábban már említett G*/sinδ és G*×sinδ paraméterek jelentőségét vizsgálták és 

megállapították, hogy a dinamikus igénybevételekkel szembeni anyagviselkedés jellemzésére 

a komplex nyírási modulus és a fázisszög egyaránt szükségesek. Az európai 

bitumenszabványokkal kapcsolatban a szerzők megállapították, hogy azok egyelőre 

konvencionálisak maradtak, hangsúlyozták, hogy ezek – a viszkozitás mérését kivéve – nem 

terhelőfeszültség hatására létrejövő, reológiai vizsgálatoknak nem minősíthető módszerek. A 

modifikált bitumenek szabványa azt a látszatot keltette, hogy a modifikált bitumeneknek 

csupán statikus húzásban kellett felülmúlniuk az útépítési bitumenek teljesítményét. Felhívták 

a figyelmet arra, hogy csak azonos mérési körülmények alkalmazásával hasonlíthatóak össze, 

illetve becsülhetőek meg előre a bitumen- és aszfalttulajdonságok. Javaslataikban a bitumen 

vizsgálati módszereit illetően, a nagy hőmérsékleti tartományban a zéró nyírási viszkozitás 

mérését, illetve a nagy hőmérsékletű fáradási vizsgálatot javasolták. A lehetséges jellemzők és 

vizsgálatok körében megnevezték a zéró nyírási viszkozitás, a kúszásérzékenység és a 

komplex nyírási modulus jellemzőket. Az első kettőt tekintve bizonytalannak tartották a 

vizsgálati körülményeket és azok eredményeit, így hazai alkalmazásra a komplex nyírási 

modulus mérését javasolták. Elemezték a teljesítményalapú aszfaltjellemzők és vizsgálataik 

módszereit a SHRP-Superpave rendszerben, valamint az akkor már kialakuló európai 

szabványokban, és javaslatot tettek a hazai vizsgálatok lehetséges megválasztására az európai 

módszerek köréből. Az aszfaltkeverékek jellemzésére továbbra is a WTT vizsgálatot 

javasolták [MSZ EN 12697-22] a CCT vizsgálat B módszerével együtt [MSZ EN 12697-25 B 

módszer], attól függően, hogy az aszfaltréteg hol helyezkedik el a pályaszerkezetben. 

 
A bitumen, mint az aszfalt viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkező kötőanyaga, a 

pályaszerkezetben nyírófeszültségeknek kitéve a hőmérséklettől és a terhelési frekvenciától 

függő teljesítményt nyújt. Hasonló hatások modellezésére a 2000-es évek elején elterjedő 

dinamikus nyíróreométeres vizsgálatokat választottam. Mérési programtól függően alkalmaz-

ható oszcilláló terhelés is a műszerrel, így létrehozható a pályaszerkezetek olyan jellemző 

igénybevétele, mint a dinamikus terhelés alatt keletkező ismétlődő előjelváltó nyírófeszültség. 

Ezeket a vizsgálatokat általában két párhuzamos lap közé (lap-lap módszer) betöltött, 

kismennyiségű mintán végzik el (3.1. ábra). A terhelést a felső lapon keresztül adják át az 

mintára és az alsó lapon megjelenő mozgást kísérik figyelemmel. Az alakváltozás a 

feszültséget   fáziskéséssel követi. 
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3.1. ábra. A bitumen dinamikus nyíróvizsgálatának elvi elrendezése 
az alkalmazott mérőtestekkel és résméretekkel 

 
A feszültség  és az alakváltozás  amplitúdóinak arányából a terhelő feszültség típusától 

függően a G* komplex nyírási modulus számítható [Mezger, 2006]: 

 

  
0

0*




G . (3.1) 

 
A komplex modulus vektorokra bontható fel (G’ és G”), melyeknek az anyagviselkedés 

szempontjából döntő jelentőségük van. A G’ tárolási modulus az alakváltozás kialakításához 

szükséges energia azon részéhez tartozik, amelyet a terhelés megszűntével a bitumen az 

elszenvedett alakváltozás megszűntetésére használ fel. Az G” veszteségi modulus pedig az 

energia alakváltozás alatti – hő formájában elvesző – részét jellemzi. Az egyes modulosok és 

a fázisszög ismert összefüggései [Mezger, 2006]: 

 
  cos*'  GG , (3.2) 

  sin*"  GG , (3.3) 

  2"2'* GGG  . (3.4) 

 
A dinamikus vizsgálatok terhelési és alakváltozási görbéi segítségével határozhatjuk meg a δ 

fázisszöget is, amely az anyag viszkoelasztikus jellegére ad magyarázatot. Az ideálisan 

rugalmas anyagok fázisszöge 0°, míg az ideálisan viszkózus anyagoké 90°. Látható, hogy egy 

ideálisan rugalmas anyag veszteségi modulusa zérus, míg egy ideálisan viszkózus anyag 
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tárolási modulus zérus. A bitumen – mint viszkoelasztikus anyag – fázisszöge e két határ 

között helyezkedik el. A bitumen fontos reológiai jellemzője a  * komplex viszkozitás 

[Mezger, 2006]: 

  2"2'*   , (3.5) 

ahol 

  



"

' G
 , (3.6)  

illetve 

  



'

" G
 .  (3.7). 

 
A dinamikus hatásokat vizsgálva a különböző bitumeneket reológiai szempontból a komplex 

modulussal és a fázisszöggel együtt jellemezhetjük. 

 

3.2. A bitumen általános reológiai jellemzői a nemzetközi szakirodalomban 

A nemzetközi szakirodalomban sokkal nagyobb terjedelemben álltak rendelkezésre a 

bitumenek reológiai jellemzőinek vizsgálatával és eredményeivel foglalkozó publikációk. 

Közülük sok egy-egy modifikáló szer hatására koncentrált, de az azokban ismertetett mérési 

módszerek és körülmények jelentős mértékben segítették kutatásomat. 

 
Az 1954-ben megjelent publikációjában Van der Poel ismertette az előzőekben említett 

nomogramját, mellyel nagy mintaszámú vizsgálatok alapján bemutatta a bitumenek merevségi 

modulusainak meghatározását a terhelési frekvencia, a hőmérséklet, a bitumen 

lágyuláspontjának, penetrációjának és penetrációs indexének alapján [Van der Poel, 1954]. A 

nomogram az útépítési bitumenekre jó becslést nyújt, azonban az egyre komplexebb 

tulajdonságú modifikált bitumenek jellemzésénél már nem kielégítőek az eredmények. 

 
Az Asphalt Institute kutatási programja az 1960-as évek elején már tartalmazta az útépítési 

bitumenek megbízható viszkozitásmérési módszereinek kidolgozását és a viszkozitási 

paraméterek összehasonlítását a bitumenek konvencionális jellemzőivel [Griffith és 

Puzinauskas, 1962]. Megállapították, hogy nagy nyári hőmérsékleten (+140°F, +60°C) az 

akkor rendelkezésre álló műszerek közül a vákuum kapilláris viszkoziméterek voltak 

alkalmasak a viszkozitás megfelelő pontosságú mérésére. A viszkozitás fundamentális 

jellemzőként széles hőmérsékleti skálán használható, ami a konvencionális 
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bitumenjellemzőkkel nem lehetséges. A bitumenek nyírásérzékenysége szintén jellemezhető a 

viszkozitással, az olyan konvencionális jellemzők, mint a penetráció vagy a lágyuláspont erre 

nem alkalmasak, a lágyuláspont pedig nem megfelelő a különböző bitumenek ekviviszkozitási 

hőmérsékletének bemutatására. Ezek a megállapítások ma is helytállónak tekinthetők, a 

rotációs viszkoziméterek – pontosságuk és mérési képességeik időközbeni jelentős 

fejlődésével – ma már felváltották a kapilláris viszkozimétereket. 

 
Az 1950-2003 közötti időszakban alkalmazott bitumenelőírások fejlődését és az utóbbi 

időszak változásait tekintette át Van de Ven, Jenkins és Bahia [Van de Ven et al., 2008]. A 

szerzők bemutatták, hogy a konvencionális bitumenjellemzők (penetráció, lágyuláspont) 

milyen közvetett kapcsolatban állnak az aszfalt teljesítményalapú jellemzőivel. Ezekkel a 

bitumenjellemzőkkel a Van der Poel-nomogram, a Heukelom-féle bitumenvizsgálati diagram 

(BTDC – Bitumen Test Data Chart) segítségével, az Uge-nomogrammal becsülni lehet az 

aszfaltkeverék merevségi modulusát. Európában a CEN munkaanyagai szerint a felhasználók 

és a gyártók közötti megegyezés alapján választhatóságot lehet hagyni a konvencionális és 

fundamentális jellemzők között. Az első bitumenelőírást az USA-ban az AASHTO vezette be 

1931-ben a penetráció szerinti osztályozással (pen grade natural asphalts, petroleum asphalts), 

az 1960-as évek elején az új előírás már a dinamikus viszkozitás alapján osztályozta a 

bitumeneket (AC: Asphalt Cement, grading). Az 1987-ben kezdődött SHRP kutatások 

eredményeképpen 1991-ben az első teljesítményalapú (PG: performance grade) előírás 

fundamentális reológiai tulajdonságokat alkalmazott (Superpave PG, grading). A szerzők 

kiemelték a teljesítményalapú előírás két fontos jellemzőjét: a kötőanyag optimális 

kiválasztásához az időjárást, sebességet, forgalomnagyságot és alkalmazási helyszínt 

rendszerben veszi figyelembe, és egységesen kezeli a modifikált és nem modifikált 

kötőanyagokat. 

 

3.3. A lineáris viszkoelasztikus tartomány nemzetközi szakirodalmának áttekintése 

A bitumenek a feszültségek és alakváltozások nagyságától függően lineáris és nemlineáris 

viszkoelasztikus viselkedést egyaránt mutatnak. A lineáris viszkoelasztikus (linear 

viscoelastic range) tartományban (LVE-tartomány) a feszültség és az alakváltozás közötti 

összefüggés lineáris, ami a bitumeneknél függ a frekvenciától és a hőmérséklettől. Ha egy 

adott hőmérsékleten a különböző alakváltozás értékekhez tartozó komplex modulus értékeket 

ábrázoljuk, akkor a diagram plató jellegű szakaszt mutat, melyen belül az alakváltozás 
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kismértékű növelése még nem eredményezi a komplex modulus jelentős mértékű 

csökkenését. Az LVE-tartományban a bitumeneket adott referenciahőmérsékleten tipikusan a 

komplex modulus, és a fázisszög mestergörbéivel jellemzik. 

 
Dueñas, Sáiz és Orúe-Echevarría a komplex modulus, a SHRP G*/sinδ nyomképződési 

paramétere és a η’ viszkozitás és a zéró nyírási viszkozitás értékeit is vizsgálták nagy 

hőmérsékleten, +58°C-on. Méréseikkel különböző eredetű  –  13/22-től 150/200-ig terjedő 

penetrációjú –  bitumenek alkalmazásával kapcsolatot kerestek a fent említett paraméterek 

között [Dueñas et al., 2004]. A vizsgálati körülményeket a SHRP-Superpave előírásokhoz 

igazították. Az említett jellemzők között lineáris összefüggéseket találtak, de azokat nem 

kapcsolták össze az aszfaltkeverékek empirikus vagy fundamentális paramétereivel. 

 
Az elmúlt 60 év folyamán közölt különféle modelleket átfogóan elemző munkájukban Yusoff, 

Shaw és Airey megállapították, hogy minden tárgyalt modell használható, ha a mérések az 

LVE-tartományban történtek, és szerkezeti átrendeződés idő- és hőmérsékletváltozás 

folyamán nem következett be, azonban komplexebb összetételű kötőanyagoknál (nagyobb 

paraffintartalom, nagyobb aszfalténtartalom, kristályos szerkezetek jelenléte, bitumen 

modifikálás) az „idő-hőmérséklet” szuperpozíciós elv sérülhet [Airey et al., 2008; Yusoff et 

al., 2011]. 

 
Cheung és Cebon kimutatták, hogy a bitumen alacsony feszültségszinteken lineáris, nagyobb 

feszültségeknél nemlineáris viselkedést mutat [Airey at el., 2003, 2004; Cheung és Cebon 

1997a, 1997b]. A nemlineáris viszkoelasztikus tartományt öregítetlen és öregített mintákon 

elemezték Masad és társai +10°C…+40°C között 0,1-10Hz frekvencia-tartományban [Masad 

et al., 2008]. 

 
A SHRP-kutatások eredményeképpen az AASHTO-előírásban az alakváltozás (%]) 

vezérléskor az LVE-tartomány határértéke a komplex modulustól függően (G*[kPa]) 

[AASHTO T 315-06, 2007]: 

 

    29,0*/0,12 G ,  (3.8) 

 
feszültségvezérléskor ( [kPa]) pedig: 

 

    71,0*/0,12 G .  (3.9) 
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Az LVE-tartomány meghatározását Airey és Rahimzadeh útépítési és modifikált bitumeneken 

több vizsgálati hőmérsékleten, frekvencián és feszültséglépcsőben végezte el. A kutatásban 

egy 50-es penetrációjú útépítési bitumennél nagy hőmérsékleten a cca. 2 kPa feszültséget 

javasolták az LVE-tartomány határának [Airey és Rahimzadeh, 2004]. A SHRP kutatások 

szerinti határértékeket konzervatívnak találták, vizsgálataikból az LVE-határértékekre az 

alakváltozási kritérium alapján a SHRP-szerinti értékekhez viszonyítva azonos modulusnál 

nagyobb nyúlásokat, a feszültségkritériumnál pedig nagyobb feszültségeket kaptak. 

 
Senoy szerint a duktilométerrel meghatározható visszaalakulás mértéke és a G*/sinδ paraméter 

a polimerekkel megnövelt rugalmasságú és különbözőképpen modifikált bitumeneknél nem 

volt kellő összhangban a nyomképződési ellenállással [Shenoy, 2008]. Ez indokolta a szerző 

dinamikus oszcillációs elven végzett kutatásait a DSR alkalmazásával. A bitumen rugalmas 

viselkedésének jellemzésére az LVE-tartományban meghatározott cosδ paramétert javasolta, 

de azt nem kapcsolta össze az aszfaltkeverékek alakváltozási jellemzőivel. 

 
Bahia és társai által DSR-mérésekkel javasolt ciklikus vizsgálat elvét (RCT) alkalmazta 

Merusi és Giuliani az LVE-tartományban 10 Pa és 300 Pa feszültségszinteken, illetve az 

LVE-tartományon kívüli 3000 Pa feszültséggel is, +60°C-on. A kúszásgörbe illesztéséhez 

általánosított Kelvin-Voigt elemből és egy Maxwell-elemből álló modellt használták fel 

[Merusi és Giuliani, 2011]. Útépítési bitumenek zéró nyírási viszkozitásának értéke az LVE-

tartományban az alkalmazott modellnek megfelelő volt. A modifikált bitumeneket „általános” 

és „komplex” csoportba sorolták, ahol az előbbi csoport zéró nyírási viszkozitását ugyanígy 

meghatározhatónak találták, míg szerintük a komplex csoportban az állandósult retardációs 

folyás (steady-state) nem érhető el, ami akadályozza egységes mechanikai modell 

alkalmazását, így a zéró nyírási viszkozitás meghatározását is. 

 

3.4. A lineáris viszkoelasztikus tartományon túli jellemzők nemzetközi szakirodalmának 

áttekintése 

A SHRP Superpave kutatásokban a teljesítményalapú követelményeket az LVE-tartományban 

végzett mérések alapján határozták meg, később több publikációban is rámutattak e 

tartományon túli jellemzők értékelésének szükségességére, és a bitumen viselkedésének 

alaposabb vizsgálatára a nyírási sebesség függvényében. Felhívták a figyelmet arra a fontos 

körülményre, hogy az aszfaltrétegben a bitumenfilm nyúlása nagyságrenddel nagyobb, mint 

amit LVE-tartományban végzett méréseknél alkalmaztak [Airey és Rahimzadeh, 2004; Masad 
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et al., 2008; Yusoff et al., 2011]. A különböző mértékű modifikálás hatásait vizsgálva 

megállapították, hogy a modifikáló szer mennyisége nagymértékben befolyásolja a komplex 

modulus alakulását a hőmérséklet, frekvencia, és feszültség függvényében, ezért 

szükségesnek tartották, hogy a modifikált bitumenek teljesítményét nagyobb alakváltozások 

és feszültségek alkalmazásával értékeljék, mert így az élettartam alatti teljesítmény jobban 

megközelíthető [Montepara et al., 2004]. 

 
Barreno, Sáiz és Dueñas szerint a nyomképződési vizsgálat eredménye azonos penetrációjú 

bitumenekkel készülő keverékeknél különböző lehet, ha a bitumenek reológiai tulajdonságai 

eltérnek. A lágyuláspontot és a viszkozitást útépítési bitumeneknél alkalmasnak találták a 

plasztikus alakváltozási hajlam becslésére, de modifikált bitumeneknél erre csak a viszkozitás 

volt használható. A SHRP Superpave G*/sin paraméterével a nyomképződési ellenállást 

értékelhetőnek találták, de két nagyon eltérő nyomképződési eredmény észlelésekor a 

bitumeneket nem lehetett a megfelelő PG-fokozatba illeszteni [Barreno et al., 2004]. 

 
Bahia és társai a modifikált bitumenekről megállapították, hogy +60°C-on nemlineáris 

viselkedést mutatnak, nem newtoni folyadékként viselkednek, ami ellentmondásban van a 

newtoni folyásállapotot feltételező G*/sin paraméter meghatározásával, mivel azt az LVE-

tartományban értelmezték a Superpave előírásokban. [Bahia et al., 2001a]. Az 

aszfaltburkolatban a nyomvályú az LVE-tartományon túli feszültségek és alakváltozások 

mellett alakul ki, melyet a G*/sin paraméter értékével nem lehet modellezni, a kötőanyagban 

kialakuló nyúlások sokkal nagyobbak, mint a DSR méréseknél alkalmazottak. Az 

aszfaltkeverékek ciklikus nyírásvizsgálataiból (a próbatest magasságát állandó értéken tartva), 

meghatározott kúszássebesség és a G*/sin értékek között gyenge korrelációt állapítottak 

meg. Az oszcillációs (10 rad/s) méréssel meghatározható G*/sin helyett, a kúszási modulus 

Gv viszkózus összetevőjét javasolták alkalmazni, amelyet ciklikus kúszási vizsgálatból (RCT), 

(1 s retardációs idő, 9 s visszaalakulási idő) a Burgers-modell alapján határoztak meg. 

 
Több kutató rámutatott arra, hogy az LVE-tartományban az oszcillációs méréssel 

meghatározott G*/sin értékével nem lehet különbséget tenni a ciklikus terhelés alatti teljes 

disszipált energiamennyiség és a viszkózus alakváltozásra fordított energiamennyiség között 

[Bahia et al., 2001b; Merusi és Giuliani, 2011]. 

A SHRP Superpave előírások elsősorban útépítési bitumenekkel folytatott kutatások alapján 

készültek, később a különböző modifikált bitumenek széleskörű elterjedése több eredetileg 
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előírt paraméter újraértékeléséhez vezetett, melynél a bitumenek kúszási, kúszás-

visszaalakulási, oszcillációs mérések alapján meghatározott ZSV, LSV paraméterei és többféle 

nyomképződési vizsgálat (ALF, APA, HWT) eredményei közötti kapcsolatot keresték 

[D’Angelo et al., 2004]. A SHRP Superpave program felülvizsgálatakor a G*/sin paraméter 

helyett az LVE-tartományon kívüli több feszültséglépcsős kúszás-visszaalakulási vizsgálatból 

(MSCR) levezethető paramétereket javasolták. Az MSCR vizsgálatnál az LVE-tartományon 

túli nagyobb feszültségeket növekvő lépcsőkben alkalmazták, így a modifikált bitumenek 

feszültségérzékenységét jobban lehetett jellemezni. A szabvány szinten bevezetett vizsgálat 

alapján az új bitumenminősítő paraméterek a una, a Jnra és a ∆Jnra(3,2-0,1) lettek. [D’Angelo et 

al., 2007; AASHTO TP 70-09, 2009; AASHTO M320-09, 2009]. Az MSCR vizsgálatok 

mérési adataiból három feszültséglépcsőben (0,1 kPa, 3,2 kPa, 6,4 kPa): 

 
– az átlagos maradó alakváltozást, unaγ  [mm/mm]; 

– az átlagos visszaalakuló alakváltozást, recaγ , [%]; 

– az átlagos maradó kúszásérzékenységet, nraJ , [1/kPa]; 

 

  

 una

nra J , (3.10) 

határozták meg. 
 
Az átlagos maradó kúszásérzékenység változása a 0,1 kPa és 3,2 kPa illetve 6,4 kPa 

feszültséglépcsők között (21): 

 

        
 1nra

1nra2nra
12nra 100%





J

JJ
J


 , (3.11) 

 
ahol ΔJnra%(τ2-τ1) az átlagos maradó kúszásérzékenység különbsége τ2 és τ1 feszültséglépcső 

között, [%]. 

 
A reca(3,2) és a Jnra(3,2) közötti hatványösszefüggés alapján az egyes kötőanyagok 

megkövetelhető visszaalakulási értékei határozhatók meg [Asphalt Institute, 2010]. 

 
Shirodkar és társai a bitumen származási helyétől és a modifikáció fokától, illetve jellegétől 

függő kúszás-visszaalakulási jellemzők meghatározását MSCR vizsgálattal végezték 0,1 kPa 

feszültséggel az LVE-tartományban, és 3,2 kPa feszültséggel az LVE-tartományon kívül. A 
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kúszás-visszaalakulási görbét lineáris viszkoelasztikus, nemlineáris viszkoelasztikus és 

maradó alakváltozást jellemző résszel jellemezték. Vizsgált paraméterként a maradó 

kúszásérzékenységet és a maradó alakváltozást értékelték. Megállapították, hogy az egyes 

ciklusokban, azonos feszültséglépcsőkben mért alakváltozások nagyon hasonlóak egymáshoz, 

így azok száma az MSCR típusú vizsgálatoknál csökkenthető. A görbeillesztésekből 

kimutatták, hogy a modifikáláshoz használt alapbitumen típusa a visszaalakulási görbe 

mindhárom elemét (lineáris viszkoelasztikus, nemlineáris viszkoelasztikus, és maradó 

alakváltozás) egyaránt befolyásolja. Továbbá igazolták, hogy mind az alapbitumen, mind a 

modifikáló szer típusa és aránya jelentősen befolyásolja a maradó kúszásérzékenység 

jellemző értékét. Következtetésként vonták le, hogy éppen ezért a módszer alkalmas lehet a 

modifikáló szerek hatásának kimutatására egy adott alapbitumen alkalmazása mellett 

[Shirodkar et al., 2012]. 

 

3.5. A bitumenek zéró nyírási viszkozitásának áttekintése a nemzetközi 

szakirodalomban 

A zéró nyírási viszkozitás (ZSV) a szakirodalomban nem más, mint a nulla vagy végtelenül 

kis nyírási sebességhez, tartozó viszkozitási értéke [Mezger, 2006]. Ennek gyakorlati mérése 

azonban nem lehetséges, viszont kellően kismértékű nyírási sebességnél mérhető az a 

vízszintes plató, amelynek tartományában a nyírási sebesség növekedése mellett a viszkozitás 

értéke közel azonos (0) (első newtoni tartomány). Mivel az így mért viszkozitás értéke 

elméletileg nem lehet pontos, ezért a kis nyírási sebességgel meghatározott viszkozitást 

megkülönböztetésül LSV-nek (low shear viscosity), alacsony nyírási viszkozitásnak nevezték 

el. Végtelen nagy nyírási sebességnél vagy gyakorlatilag igen nagy nyírási sebességnél 

jelentkezik a második szakasz, amelyen a viszkozitás állandó (∞) (második newtoni 

szakasz). A zéró nyírási viszkozitás meghatározásával, a ZSV és az aszfaltok maradó 

alakváltozása közötti kapcsolatok keresésével az elmúlt időszakban számos kutatás 

foglalkozott. 

 
Sybilski a modifikált bitumenek ZSV értékét rotációs viszkoziméteres mérésekkel az 

egyszerűsített Cross-modell segítségével határozta meg. Jó korrelációt állapított meg a 

nyomképződési paraméter (N10: a 10 mm-es nyommélységhez tartozó kerékáthaladási szám) 

és a ZSV között [Sybilski, 1996]. Phillips és Robertus útépítési és modifikált bitumenek ZSV 

értékét kúszás-visszaalakulási és oszcillációs vizsgálattal határozta meg, a ZSV és a 
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nyomképződés sebessége között jó, a nyommélységre gyengébb korrelációt találtak. 

Rámutattak arra, hogy a G*/sin nem veszi figyelembe a viszkoelasztikus visszaalakulási 

fázist (ellentétben a ZSV-vel), mivel a mérési idők rövidek, így az alakváltozást alulértékeli. A 

nyomképződés sebességét egységesen az N=14000 kerékáthaladási számnál határozták meg. 

A ZSV és a G*/sin között csak gyenge korrelációt találtak. Az UCCT vizsgálattal 

meghatározott fajlagos összenyomódás és a ZSV között gyengébb kapcsolatot találtak, jobb 

korreláció adódott a kúszássebesség és a ZSV között [Phillips és Robertus, 1996]. 

 
A ZSV meghatározásának módszereit tekintették át Desmazes és társai, abból kiindulva, hogy 

a G*/sin paraméter alulértékeli a modifikált bitumenek alakváltozási ellenállását [Desmazes 

et al., 2000]. A lehetséges kúszási, kúszás-visszaalakulási, kis nyírási sebességű viszkozitás 

mérési, és kis frekvenciájú oszcillációs mérési módok közül a kúszás-visszaalakulási 

vizsgálatra dolgoztak ki részletes eljárást az LVE-tartományban. Megállapították, hogy a nem 

viszkózus folyadékoknál nagyon nehéz elérni az állandósult folyásállapotot, a nagy 

polimertartalmú modifikált bitumeneknél ezzel a módszerrel az állandó folyásállapot nem 

érhető el, így a ZSV sem mérhető. Az egyik lehetséges kiútnak a vizsgálati hőmérséklet 

emelését látták. 

 
Binard és társai a frekvenciasöprés, az ismételt kúszás-visszaalakulási vizsgálat (RCRT), és a 

kúszás módszerével meghatározott zéró nyírási viszkozitásokat hasonlították össze [Binard et 

al., 2004]. A vizsgálathoz összesen 13 útépítési és modifikált bitument használtak fel. A 10-

25-50-150 kPa feszültségszinteken végzett kúszásvizsgálat eredményeiből a ZSV értékét a 

Carreau-modell segítségével határozták meg. A frekvenciasöpréssel a terhelési frekvenciák 

értékeit 0,1-1 rad/s, 1-10 rad/s és 10-100 rad/s tartományokon vették fel, a méréskor a műszer 

által megengedett lehető legkisebb alakváltozást alkalmazva, a mérési eredményekből a 

Cross-Sybilski- és a Carreau-modellek alapján határozták meg a ZSV értékét. Az RCRT 

vizsgálatnál csak 50 Pa terhelőfeszültséget alkalmaztak a műszer mérési tartományából 

adódóan. Megállapították, hogy az egyszerű kúszásvizsgálat nem célszerű módszer a ZSV 

meghatározására, annak nagy időigénye és az állandó folyásállapot bekövetkezésének 

modifikált bitumeneknél jelentkező bizonytalansága miatt. A frekvenciasöprést a műszer 

mérési tartománya miatt 0,1 rad/s alsó határig vizsgálták. A publikált diagramokból látható, 

hogy a bitumenek kis nyírási sebességhez tartozó viszkozitását nem sikerült egyértelműen 

extrapolálni. A Carreau-modellt a szerzők alkalmatlannak találták a becslésre, a Cross-

modellnél probléma volt a K és m anyagjellemzők felvétele, a Cross-Sybilski-modell már 
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kedvezőbb eredményre vezetett, de a K és m anyagjellemzők megválasztása miatt itt is 

nehézkes volt a modell alkalmazása. Az RCRT vizsgálatoknál azonos mintán 1 s időtartamú, 

50 Pa nagyságú terhelő feszültség után 9 s relaxációs időt hagyva, összesen 52 ciklust 

alkalmaztak. Ez a vizsgálat a szerzők szerint jobban megközelíti a járműáthaladáskor lezajló 

folyamatot, mert itt rövid idejű terhelés után marad idő a visszaalakulásra, a polimeres 

modifikálás hatását jól ki lehetett mutatni. Megállapították, hogy az általuk alkalmazott 

vizsgálati módszereknél a ZSV értéke jelentősen függ az extrapoláláshoz felhasznált 

módszertől. A három módszer által kapott zéró nyírási viszkozitás értékek jelentős eltéréseket 

mutattak egymáshoz képest. A ZSV és a G*/sin alapján végzett bitumenosztályozás eltérőnek 

mutatkozott. A modifikált bitumenek ZSV értékének meghatározására alkalmasnak az ismételt 

kúszás-visszaalakulási módszert nevezték meg, hozzátéve, hogy valószínűleg a vizsgálati 

hőmérséklet +60°C fölé való emelése lesz szükséges a továbbiakban, ez azonban sok esetben 

nem lesz összevethető a burkolatban uralkodó hőmérséklettel. Ezért javasolták még vizsgálati 

hőmérsékletként az ekvimerevséghez tartozó hőmérsékletet alkalmazni. 

 
A ZSV meghatározási lehetőségeit kutatva de Visscher és társai oszcillációs vizsgálatot 

frekvenciasöpréssel 0,01–20 Hz frekvenciatartományban 1% és 10% alakváltozások mellett, 

illetve ismételt kúszás-visszaalakulási vizsgálatot alkalmaztak +50°C-on 25 Pa terhelő 

feszültséggel az LVE-tartományban [de Visscher et al., 2004a, 2004b]. A BRRC vizsgálatai 

szerint útépítési bitumeneknél mindkét módszerrel azonos eredményeket kaptak, az eltérések 

a modifikált bitumeneknél jelentkeztek. Az oszcillációs mérések kiértékelését a négy-

paraméteres Cross-modellel végezték el, alacsony frekvenciákon ugyanúgy észlelve az 

extrapoláció nehézségeit, mivel nem reális, túl nagy értékeket kaptak. Így egyetlen lehetséges 

megoldásnak azt látták, hogy a nagy polimertartalmú modifikált bitumeneknél a ZSV értéke a 

nagyon kis frekvencián (0,001 Hz) mért komplex viszkozitásból vezethető le. Az ismételt 

kúszás-visszaalakulási mérésekből (100 ciklus, 25 Pa feszültséggel, 1 s kúszás, 9 s 

visszaalakulás) a ZSV értékét a Burgers-modell segítségével határozták meg. Megállapították, 

hogy ennek a vizsgálatnak az eredménye függ a ciklusok számától (a vizsgálat időtartamától), 

és a bonyolult adatfeldolgozásból eredményül csak a maradó alakváltozás kapható meg. A 

mintaelőkészítés hatásait vizsgálva megállapították, hogy a minták reológiai jellemzői 

rendkívül érzékenyek lehetnek az előkészítés folyamata alatti hatásokra, de ezek a frekvencia 

növekedésével csökkentek. Rávilágítottak továbbá, hogy az ismételhetőség és a 

reprodukálhatóság összehasonlítását a különböző laboratóriumokban alkalmazott eltérő típusú 

eszközök, mind az előkészítés, mind a mérés folyamán nehezíthetik. Az oszcillációs mérések 
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eredményei kevésbé voltak érzékenyek a mintaelőkészítés módjára, míg az ismételt kúszás-

visszaalakulási vizsgálatnál a mintaelőkészítés nagyban befolyásolta az eredményt. Mivel 

modifikált bitumeneknél nehezen vagy egyáltalán nem tudták alkalmazni a Cross-modellt az 

extrapolációra és a mérés alsó határai sem voltak kellőképpen alacsonyak, ezért a ZSV helyett 

inkább az LSV megnevezést használták. Az oszcillációs mérésekkel modifikált bitumeneknél 

nagyobb ZSV értékeket kaptak, mint az RCRT vizsgálatokkal. A kutatási eredményeik 

végkövetkeztetéseként megállapították, hogy a kötőanyag maradó alakváltozási paraméterét 

még nem sikerült kiválasztani, további kutatásokra van szükség. 

 
A bitumenek alakváltozási paramétere – mint arra Carswell felhívta a figyelmet – 

„aszfaltkeverék függő”, azaz a különböző aszfalttípusok alakváltozási ellenállásának 

előrejelzésénél azonos bitumen ugyanazon paramétere megfelelhet például az érdesített 

homokaszfaltnál, de porózus aszfaltnál már nem [Carswell, 2004]. Kiemelte, hogy az 

aszfaltkeverékben a finomrésztartalom változása önmagában is befolyásolja a kötőanyag-

követelményt. Vizsgálati adatok alapján bemutatta, hogy a G*/sin rosszabbra értékeli 

modifikált bitumenek teljesítményét, mint amit valóságban, a burkolatban a keverékek 

nyújtanak. Nagyszámú nyomképződési vizsgálat adatai alapján úgy értékelte, hogy a 

nyomképződés sebessége pontatlan, ezért alkalmatlan az alakváltozási hajlam becslésére. 

Érdesített homokaszfalt laboratóriumi és burkolatból vett mintáin végzett nagyszámú 

vizsgálatból a nyomképződési vizsgálat precizitását ±40%-ra határozta meg. A bitumenek 

kúszás-visszaalakulási vizsgálatát az NCHRP Report 459 eljárása szerint a G*/sin 

paraméterrel szemben alkalmasabbnak találta az útépítési bitumeneknél és a nagy 

polimertartalmú bitumeneknél, kevésbé jónak pedig a kisebb polimertartalmú – vagy a 

speciális adalékszereket tartalmazó – bitumeneknél [Bahia et al., 2001a]. 

 
A bitumenjellemzők „aszfaltkeverék függőségét” Kappl is megállapította, különböző 

bitumenfajták gyűrűs-golyós lágyuláspontja, G*/sin értéke és egyes aszfalttípusok a 

kiskerekű berendezéssel kapott fajlagos nyommélységeinek kapcsolatait kutatva [Kappl, 

2008]. Kutatásai folyamán az egyes aszfalttípusoknál nemcsak a különböző bitumenek 

jellemzőit, hanem a különböző eredetű kőanyagfajták hatásait is elemezte. Az AC 11 kopó és 

SMA 11 kopó típusú aszfaltoknál például 70/100 típusú bitumen alkalmazásánál a gyűrűs-

golyós lágyuláspontok növekedésével a PRDAIR a feltételezéseknek megfelelően csökkent, a 

korreláció elfogadható volt, de AC 22 kötőréteg típusnál a PRDAIR ellenkező irányban 

változott, és nem mutatott jó korrelációt. Többfajta útépítési és modifikált bitumennel 
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előállított különböző típusú aszfaltoknál nem mutatott ki korrelációt a gyűrűs-golyós 

lágyuláspont és a PRDAIR között. Lényegében hasonló jellegű összefüggéseket talált a G*/sin 

és a PRDAIR értéke között is [Kappl, 2008]. 

 
A ZSV értékét van Rooijen és de Bondt összekapcsolta az egyes aszfaltkeverékek maradó 

alakváltozással szembeni ellenállásának jellemzőivel [van Rooijen és de Bondt, 2004]. A ZSV 

értékének meghatározását kúszásvizsgálattal és kis frekvencia melletti oszcillációs 

vizsgálattal végezték az akkor éppen készülő CEN vizsgálati módszerek szerint. A 

kúszásvizsgálatnál nem állandó terhelő feszültséget alkalmaztak, hanem a ZSV értékét 

határolták be 1 kPa·s és 10 kPa·s közé, és keresték azt a T vizsgálati hőmérsékletet, ahol ez a 

feltétel teljesül. Az állandó folyásállapot feltétele minden esetben teljesült, és azt az egyes 

bitumenek típusától függően +50°C és +80°C között érték el. Az oszcillációs vizsgálatot 0,05 

rad/s és 10 rad/s terhelési frekvenciák között végezték el, azonban a ZSV értékét a 0,001 Hz 

frekvenciához rendelték hozzá, és megállapították, hogy egyes modifikált bitumeneknél még 

alacsonyabb vizsgálati frekvenciára lenne szükség ahhoz, hogy megbízható legyen az 

extrapoláció 0,001 Hz-re. A nagyobb polimertartalmú modifikált bitumenekkel az állandó 

folyásállapotot csak hosszú vizsgálati idő után (8 h), és magasabb hőmérsékleten tudták elérni 

(+90°C), ami meghaladja a burkolatban fellépő valós hőmérsékletet, így ez ellentmondáshoz 

vezetett. Az aszfaltkeverék viszkozitását rövid idejű UCCT és TCCT vizsgálattal az idő-

alakváltozás diagram lineáris részéből határozták meg. Az aszfaltkeverék viszkozitása és a 

ZSV között +40°C-on és +60°C-on jó korrelációt találtak, de az oszcillációs mérésekből 

levezetett ZSV értékek eltértek a kúszási módban kapott értékektől. A vizsgálataikból 

megállapították, hogy a komplex modulus és az LSV/ZSV értékek között gyenge a kapcsolat, 

így az önmagában nem alkalmas az alakváltozási ellenállás becslésére. A kétféle ZSV 

meghatározási módszer közül a kúszásvizsgálatot javasolták alkalmazásra. 

 
De Visscher és Vanelstraete a ZSV meghatározására a már előzőekben említett kúszási, 

kúszás-visszaalakulási és oszcillációs vizsgálati módszereket alkalmazták, illetve vetették 

össze azok eredményeit [de Visscher és Vanelstraete, 2004]. Megállapították, hogy modifikált 

bitumeneknél a kúszásvizsgálat túl hosszú idejű, így az egyre nagyobb nyúlások kialakulása 

miatt a mintában bekövetkezett morfológiai változások a vizsgálat reprodukálhatóságát 

rontották. A rövid idejű kúszás-visszaalakulási jellegű méréseknél a visszaalakulási fázisnak 

kellően hosszúnak kell lennie, hogy a visszaalakulás teljes vagy részleges lefolyása biztosított 

legyen. A 900 s visszaalakulási idő modifikált bitumeneknél nem volt elegendő ennek 
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bekövetkeztére, így a méréstechnikai és pontossági szempontból megfelelő érték megtalálása 

kompromisszumokat igényelt. Az oszcillációs vizsgálatokról megállapították, hogy a kis 

frekvenciákon mért adatok megbízhatósága kisebb, ennek ellenére ezt a vizsgálattípust a 

Cross-modell alkalmazásával együtt annak rövid vizsgálati ideje és a korábbi kutatások 

eredmények alapján ígéretesnek tartották. 

 
A CEN/TS 15325:2008 dokumentuma műszaki előírás szintjén javasolta a ZSV 

meghatározását a kúszásvizsgálat módszerével, +60°C ajánlott hőmérsékleten [CEN/TS 

15325, 2008]. A módszer alkalmazása két lépésben történhet: az első lépésben a folyásgörbe 

több feszültséglépcsőben vehető fel, amiből meg lehet állapítani, az első newtoni 

folyástartományt. Ebből határozható meg a kúszásvizsgálatnál alkalmazott feszültség, 

amellyel a mérés az LVE-tartományon belül marad. Az előírás bitumentípustól függően 

javasolta a vizsgálati feszültség (10-50 Pa), az idő (1-4 h), és a hőmérséklet (+60°C) 

megválasztását. Az előírás szerint a ZSV értékét az utolsó 15 min mérési adataiból kell 

meghatározni. Az ismételhetőséget és a reprodukálhatóságot különböző laboratóriumok által 

korábban végzett körvizsgálati eredmények mutatták be, ezek szórása igen széles 

tartományban mozgott a bitumentípusok függvényében, és hangsúlyozták a mintaelőkészítés 

rendkívüli gondosságát. E módszerrel jelentős mennyiségű mérést végeztem, így a módszer 

alkalmazhatóságára és megfelelőségére a későbbi szakaszban tettem megállapításokat. 

 
Bíró és társai különböző modifikáló szerek, adalékszerek hatásait a ZSV segítségével 

értékelték, melyet különböző modellek alapján határoztak meg [Bíró et al., 2009]. Vizsgálati 

eljárásként +60°C-on a statikus kúszás (Burgers-modell, Carreau-modell), a frekvenciasöprés 

(Cross-Williamson-modell, Cross-Sybilski-modell, Carreau-modell) és az ismételt kúszás-

visszaalakulási (Burgers-modell) módszereket alkalmazták. Megállapították, hogy a 

különböző mérési módszerekből eltérő modellekkel számított ZSV értékek hasonlóak voltak, 

viszont a különböző mérési módszerekből azonos modellel meghatározott értékek jelentősen 

eltértek egymástól. Ezen kívül a vizsgálati módszer, a vizsgálati paraméterek, a kiértékelési 

program, az iterációk száma, stb. befolyásolta a ZSV értékét. Emiatt a szerzők a zéró nyírási 

viszkozitást inkább csak a modifikálás hatásának megítélésére javasolták alkalmazni. 

Az előzőekben tárgyalt vizsgálati módszereket alkalmaztak a ZSV meghatározására Morea és 

szerzőtársai [Morea et al., 2010]. A mérési eredmények szóráselemzéséből megállapították, 

hogy útépítési és modifikált bitumeneknél (egy kivétellel, a műszer érzékenységi határa miatt) 

a kúszásvizsgálattal és a frekvenciasöpréssel közel azonos ZSV értékeket kaptak, és mindkét 
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módszer a vizsgált bitumenpopuláción egyforma statisztikai megbízhatósággal rendelkezik. A 

kúszásvizsgálattal meghatározott ZSV értékek variációs tényezői útépítési bitumeneknél 

kisebbek voltak, mint a modifikált bitumeneknél, ezt az utóbbiak komplex viselkedésével 

magyarázták. A frekvenciasöpréssel a ZSV értékek variációs tényezői kisebbek lettek. Az 

SBS-szel modifikált bitumennél a viszkozitás első newtoni tartományát nem érték el, így a 

kapott LSV értékeket nem lehetett a kúszásból származó ZSV értékekkel összevetni. A 

frekvenciasöprés a modifikált bitumeneknél rövidebb vizsgálati idejűnek bizonyult, de az 

eredményeket a szerzők szerint óvatosan kell kezelni. 

 
Zoorob, Castro-Gomes és Pereira Oliveira állandó folyásállapotban történő mérések hosszú 

idejének gyakorlati elkerülésére, a zéró nyírási viszkozitás illetve a dinamikus reológiai 

jellemzők kapcsolatát kutatták [Zoorob et al., 2012]. Mint azt korábbi publikációkban mások 

is közölték, a Cross- és Carreau-modelleket alkalmasnak találták az útépítési bitumenek 

nagyon kis nyírási sebességhez tartozó viszkozitásának extrapolálásához. Ugyanígy 

megállapították, hogy a frekvenciasöprés mérési eredményeinek illesztésére használt Cross-

modell, vagy Carreau-modell modifikált bitumeneknél nem nyújt megfelelő eredményt az 

egyenletek paramétereinek függősége miatt, az extrapoláció pedig pontatlan és 

elfogadhatatlanul nagy ZSV értékeket adott eredményül. A szerzők két útépítési és egy 

modifikált bitument vizsgáltak a már ismertetett módszerekkel. Ezután a frekvenciasöprést a 

viszkozitás 2 kPa·s értékéhez tartozó hőmérsékleten javasolták elvégezni (EVT1). A ZSV 

pontosabb meghatározására nagyon kis frekvencián (0,0001 Hz) az ekviviszkozitási 

hőmérsékletet határozták meg hőmérsékletsöpréssel az LVE-tartományban. Az ilyen kis 

frekvenciára extrapolált hőmérsékletet (EVT2) „LSV-lágyuláspontnak” – mint új 

teljesítményalapú jellemzőnek – nevezték el. Fontos megállapításuk, hogy az oszcillációs 

mérésekből a Cox-Merz [Cox és Merz, 1958] szabály segítségével nagyon kis frekvenciákra 

történő extrapolálással a ZSV meghatározható. A három bitumennél megállapították, hogy kis 

frekvenciákon a δ fázisszög ígéretes paraméter azok reológiai jellemzésének szempontjából. 

Véleményem szerint a kutatásban felhasznált három bitumen vizsgálata alapján ezt korai 

kijelenteni, hiszen a manapság alkalmazott bitumentípusok csak kis csoportját vizsgálták. 

 
A ZSV és LSV meghatározási lehetőségeit vizsgálta Nigen-Chaidron, 11 féle különböző 

bitumenmintán oszcillációs és kúszási mérésekkel [Nigen-Chaidron, 2008]. Kimutatta, hogy 

bármilyen bitumentípusra alkalmazható a Cox-Merz szabály [Cox és Merz, 1958], így a ZSV 
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azonos hőmérsékleten oszcillációs mérésekből könnyen extrapolálható, és az EVT1 és EVT2 

között jó korrelációt állapított meg. 

 
Ballié és társai összefoglalót közöltek egy több éven át végzett francia kutatási projektről, 

amelynek keretében 10 bitumen 160 fizikai jellemzőjét, valamint az ezekkel készített 

aszfaltkeverékek főbb teljesítményi tulajdonságait vizsgálták és statisztikai elemzéssel 

kapcsolatokat kerestek a kötőanyagok és az aszfaltkeverékek jellemzői között [Ballié et al., 

2008]. Itt csak az aszfaltkeverékek alakváltozási ellenállásának vonatkozásaira térünk ki. A 

lágyuláspont és a lg(ZSV) között jó korrelációt találtak. Az aszfaltok alakváltozási ellenállását 

a nyomképződési vizsgálattal értékelve úgy találták, hogy a nyommélységgel a korreláció 

csak többváltozós lehet – itt például legalább három bitumenjellemzőt kell figyelembe venni, 

de hasonló eredményre jutottak a fáradás, és az aszfaltmodulus vizsgálatánál is. A G*/sin 

paraméterről megállapították, hogy a vizsgált bitumeneknél a nyommélységgel nincs 

korrelációban. Véleményük szerint az egyszerű konvencionális bitumenvizsgálatok 

alkalmatlanok a burkolatban fellépő feszültségek és alakváltozások reprodukálására. Az eddig 

alkalmazott DSR-mérések főleg az LVE-tartományban történtek, de pl. az MSCR vizsgálat 

közelebb áll a burkolati igénybevételi körülményeihez. 

 
Giuliani és Merusi útépítési és modifikált bitumenek LSV és ZSV értékeinek 

meghatározhatóságát és mérési feltételeit elemezte nagy hőmérsékleteken, DSR-rel történő 

mérések alapján [Giuliani és Merusi, 2008]. A zéró nyírási viszkozitás meghatározási 

problémái miatt az azt helyettesítő LSV alkalmasságával és értékelésével foglalkoztak ciklikus 

kúszási és oszcillációs vizsgálatok alkalmazásával. Útépítési bitumeneknél a kúszási és az 

oszcillációs mérésekből hasonló LSV értékeket kaptak. A nagy polimertartalmú modifikált 

bitumeneknél az állandósult folyásállapot nem volt elérhető, a kétféle mérési mód eltérő 

eredményeket adott, és megállapították, hogy sem a Burgers-modellből levezetett 0 

paraméter, sem a kis frekvenciákon mért viszkozitás nem alkalmas a ZSV azonosítására. Az 

EVT1 és EVT2 ekviviszkozitási hőmérsékletek meghatározásához hőmérsékletsöprés alkalma-

zásánál a hőmérsékletgradiens alakulása egyelőre még ismeretlen, a frekvenciasöprésből 

levezetett eredmények pedig pontatlanoknak bizonyultak. A G*/sin paraméterből 

visszavezetett hőmérsékletek lényegesen eltértek az LSV-nél kapott hőmérsékletektől. A 

szerzők ennek ellenére megállapították, hogy nagy hőmérsékleteken az LSV elemzése 

hozzájárul a bitumenek jellemzéséhez. 
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3.6. A feszültségérzékenység és feszültségviszkozitási tényező értékelése 

Reinke és társai az SSV feszültségérzékenységet és az SVF feszültségviszkozitási tényezőt 

javasolták a bitumenek alakváltozási ellenállásának jellemzésére [Reinke et al., 2008]. A 

paramétereket 10 Hz frekvencián feszültségsöprés módszerével határozták meg, a mérések 

folyamán rögzítették a komplex viszkozitás alakulását a nyírófeszültség folyamatos változása, 

növekedése mellett. A 410 Pa feszültségnél mért komplex viszkozitást, mint kezdőértéket 

vették viszonyítási alapul, feltételezve, hogy ennél a feszültségnél a bitumen lineáris 

tartományban van. A feszültségérzékenység nem más, mint az a feszültségérték, amelynél a 

komplex viszkozitás ennek a kezdőértéknek 70%-ra csökken. A szerzők szerint a feszültség 

lépcsős növelésével az LVE-tartományból kilépve vezethető le egy olyan közös paraméter 

(feszültségviszkozitási tényező, SVF), amely alkalmas lehet minden bitumen alakváltozási 

hajlamának előrejelzésére, és rámutattak arra, hogy az FHWA [D’Angelo et al., 2007] 

kutatások az MSCR vizsgálattal is hasonló megállapításokra jutottak. A 

feszültségérzékenység értékét oszcillációs módban feszültségsöpréssel (100 Pa-50000 Pa), 10 

Hz frekvencián +60°C-on határozták meg. A szerzők megállapították, hogy a nyomképződési 

ellenállás a bitumen fokozatától vagy modifikáltságától függetlenül jól jellemezhető a 

komplex viszkozitás és a feszültségérzékenység szorzatával, melyet feszültségviszkozitási 

tényezőnek neveztek el a 3.12. egyenlet szerint [Reinke et al., 2008]. 

 
  610 *SSVSVF   (3.12) 

 
Megállapították azt is, hogy bár a ZSV alkalmas a modifikált, a komplex viszkozitás pedig az 

útépítési bitumenekkel készült aszfaltkeverékek maradó alakváltozásának kielégítő 

előrebecslésére, de önmagában egyik sem alkalmas minden típusú bitumen viselkedésének 

jellemzésére egy adott aszfaltkeverékben. Ez a megállapítás összecseng Carswell korábban 

idézett véleményével, miszerint a bitumen alakváltozási ellenállási paramétere 

„aszfaltkeverék függő” [Carswell, 2004]. Az aszfaltkeverékek alakváltozási ellenállását 

empirikus módszerrel a HWT-berendezéssel, három különböző tengelyterheléssel határozták 

meg (534 N, 703 N, 890 N; +60°C-on, levegőn), paraméterként a 10000 kerékáthaladáshoz 

tartozó nyommélységet határozták meg, kutatásaik a dinamikus kúszásra, mint fundamentális 

vizsgálatra nem terjedtek ki. Míg a komplex viszkozitás (R2=0,53) és a G*/sinδ értékeivel ők 

is megállapították az alakváltozással való gyenge kapcsolatot, addig az SVF értékei keveréktől 

függően már kedvezőbb (R2=0,72-0,93) korrelációt mutattak a nyommélységgel. 
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Megemlíttették még, hogy ugyan nem ábrázolták, de a maradó kúszásérzékenység és a 

feszültségérzékenység jó korrelációban állnak egymással. 

 
Az Eurobitume adatbázist alakított ki az Európában forgalmazott bitumenekről, felmérést 

készített a bitumenvizsgálatok helyzetéről, állást foglalt a fejlődés lehetőségeiről, melynek 

főbb megállapításait tanulságos röviden összefoglalni [Eurobitume, 2009]. Útépítési 

bitumeneknél és útépítési kemény bitumeneknél az egyszerűbb vizsgálatokat (penetráció) 

megfelelőnek találták, de a lágyuláspont megítélése az útépítési, az útépítési kemény és a 

modifikált bitumeneknél eltérő. A komplexebb modifikált kötőanyagoknál a DSR-mérések 

paramétereihez és a követelményszintekhez még egyeztetésre van szükség, útépítési 

bitumenekhez a DSR-méréseket nem ajánlották. Az ekviviszkozitási hőmérséklet 

alkalmazására az LSV meghatározásához további értékelésekre van szükség. A DSR 

alkalmazása fontos lesz a jövőben, de egyes módszerek – pl. a ZSV – nem nyújtanak többletet. 

A hidegviselkedés vizsgálati módszerei közül a Fraass-töréspont a jövőben nem javasolt, a 

BBR-vizsgálat paramétereit javítani kell, amíg kedvezőbb vizsgálatot nem fejlesztenek ki, a 

kettő közül az egyik alkalmazható. 

 

3.7. A bitumenek reológiai jellemzőit tárgyaló publikációk összefoglalása 

A bitumenek reológiai szakirodalmának áttekintése és elemzése után igazolódott számomra, 

hogy a téma igen jelentős és aktuális az útpályaszerkezetek fejlesztésében. Ezen a témakörön 

belül az alapösszefüggések mellett igen széles spektrumon folytak és folynak jelenleg is 

kutatások. A szakirodalom áttanulmányozása alapján összefoglalva kijelenthető, hogy a 

teljesítményalapú szemléletmód meghatározó a bitumen- és aszfaltvizsgálatok, illetve a 

termékkövetelmények területén. 

 
Az alábbi főbb következtetések vonhatóak le: 

 
 a bitumen jellemzésére a teljesítményalapú megközelítést a fundamentális (reológiai) 

módszerek alkalmazása jelentheti, ez modifikált bitumeneknél különösen érvényes; az 

alakváltozási ellenállás paraméterét tartóssági–öregítési előkészítéssel kombinálva 

egybehangzóan DSR-mérésekkel közelítik meg; 

 
 az USA-ban a kötőanyagokra és az aszfaltkeverékekre egységesen teljesítményalapú 

követelmény és vizsgálati rendszert használnak (SHRP Superpave); Európában egyelőre a 
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kötőanyagok konvencionális jellemzőit alkalmazzák, de már több teljesítményalapú 

vizsgálati módszert szabványosítottak; 

 
 a tapasztalatok alapján a G*/sinδ útépítési bitumeneknél még megfelelő az aszfaltkeverékek 

maradó alakváltozásának előrebecslésére, a modifikált bitumeneknél erre már kevésbé 

alkalmas; 

 
 a zéró nyírási viszkozitás ígéretes fundamentális paraméter az aszfalt maradó 

alakváltozásának előrejelzésére, melyet a DSR alkalmazásával különböző mérési 

módokkal és reológiai modellek segítségével lehet meghatározni, azonban egyes 

vizsgálatok és modellek a gyakorlat számára – pl. az anyagállandók felvételének, vagy az 

extrapolációs számítások bizonytalanságai – túl bonyolultak és hosszadalmasak lehetnek. 

Így jelenleg még nincs olyan vizsgálati módszer illetve modell, amely a ZSV 

meghatározásához minden típusú bitumenre (útépítési és modifikált) egységesen 

alkalmazható lenne; az LSV meghatározása hozzájárul a bitumenek teljesítményalapú 

jellemzéséhez, de az eredményeket óvatosan kell kezelni; az egyes vizsgálati módszereknél 

célszerűen alkalmazott hőmérsékletet még nem tudták megbízhatóan megfeleltetni a 

burkolat használati hőmérsékletének; 

 
 a bitumen teljesítményalapú viselkedése „aszfaltkeverék függő”, teljesítményét jelentősen 

befolyásolhatja, hogy milyen típusú aszfaltkeverékben alkalmazták, e döntő körülmény 

nem kapott kellő hangsúlyt; 

 
 a SHRP Superpave felülvizsgálatának eredményeképpen a G*/sin lineáris 

viszkoelasztikus tartományban meghatározott paramétert az LVE-tartományon túli több 

feszültséglépcsős kúszás-visszaalakulási vizsgálat (MSCR) jellemző paraméterei váltották 

fel; 

 
 a feszültségérzékenységi tényező (SVF) szintén az LVE-tartományon kívüli mérőszám, de 

szélesebb körben még nem validálták; 

 
 egyes átfogó kutatások szerint az egyparaméteres modellek helyett a bitumenek 

teljesítményalapú jellemzésére – nem csak az alakváltozási ellenállás vonatkozásában – a 

többparaméteres (2 vagy 3) regressziós modellek alkalmasabbak lehetnek; 
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 a kutatások többsége többnyire a bitumenek teljesítményalapú paraméterei és az 

aszfaltkeverékek empirikus (nyomképződés) alakváltozási jellemzői közötti kapcsolatra 

korlátozódott, az aszfaltkeverékek fundamentális jellemzőivel ebben a vonatkozásban 

kevesebb kutatás folyt. 

 

3.8. Aszfaltkeverékek alakváltozási ellenállásának teljesítményalapú vizsgálatai a hazai 

és nemzetközi szakirodalomban 

Az aszfaltbeton típusú keverékek nyomóigénybevétel alatti alakváltozási ellenállását kutatta 

Huschek, különböző szemeloszlás, maximális szemnagyság, bitumentartalom és tömörségi 

fok mellett [Huschek, 1983]. A triaxiális nyomóterhelés alatt a háromfázisú aszfaltbeton 

alakváltozási ellenállását három összetevőre bontotta: a kezdeti ellenállást (viszkózus), a 

habarcsrész ellenállását (viszkózus), és a bevont kőanyaghalmaz belső súrlódását 

(elasztoplasztikus) vette figyelembe. Ezeket a jellemzőket statikus és dinamikus UCCT, 

valamint TCCT (alakváltozásvezérelt és feszültségvezérelt) vizsgálatokkal határozta meg, és 

kimutatta, hogy az aszfaltbeton maradó alakváltozását elfogadható pontossággal, statikus 

vizsgálatokkal is meg lehet határozni. Megjegyezte, hogy Jäger is hasonló megállapításra 

jutott, a Marshall-mechanikai vizsgálatot viszont erre a célra alkalmatlannak találta [Jäger, 

1980]. A gyakorlat számára kutatási eredményeiből egyértelműen kiderült, hogy a 

szemnagyság növelése, és a bitumentartalom csökkentése kisebb maradó alakváltozást 

eredményez, különösen kedvezőnek találta a 0/40 típusú 3,5 m% bitumentartalmú alapréteg 

teljesítményét. Legkedvezőbb megoldásnak azonos össz-aszfaltvastagságnál a lehető 

legkevesebb rétegből és keveréktípusból kialakított rétegrend kialakítását javasolta. A 

kötőanyag hatását a maradó alakváltozásra a konvencionális lágyulásponttal értékelte. 

 
Aszfaltbeton keverék alakváltozási tulajdonságait kutatta a vizsgálati paraméterek szélső 

értékei mellett +20°C-on és +40°C-on Jäger, TCCT vizsgálattal 5 Hz és 15 Hz frekvencián 

különböző feszültségek alkalmazásával. A vizsgálatokhoz Krass korábbi kutatásait követve a 

korabeli német előírásnak megfelelő, normál útépítési bitumen (B80) kötőanyagú 0/11 típusú 

aszfaltbeton keveréket használt fel [Krass, 1971]. A tengelyirányú lüktető szinuszos nyomás 

maximumát kétféle gumiabroncsnyomásra amax=600 Pa-ra és amax=1000 kPa-ra vette fel, a 

cállandó cellanyomás értékét a burkolati rétegekben ébredő radiális feszültségekből kiindul-

va mechanikai számítások alapján, az ikerabroncsok alatti érintkezési felülettel és a hengeres 

próbatestek méreteivel korrigálva a c=0,40·amax összefüggéssel határozta meg. 
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Megállapította, hogy az ötparaméteres Krass-féle modellel az alakváltozás lefolyása kielégítő 

pontossággal leírható. Rámutatott arra, hogy az eredményekre a vizsgálati paraméterek 

nemlineáris hatást gyakorolnak, ennek feltárására, és más összetételű keverékek vizsgálatához 

további kutatásokra van szükség. 

 
A 0/11 típusú aszfaltbeton alakváltozási jellemzőinek kutatását triaxiális aszfaltvizsgálatokkal 

Weiland tovább folytatva nagy terhelésre 1000 kPa, közepes terhelésre 750 kPa, kis terhelésre 

500 kPa tengelyirányú nyomást alkalmazott. A cellanyomást Jäger eredményei alapján vette 

fel, a 0/11 típusú aszfaltbeton keverék összetételén nem változtatott, de egy újabb 0/20 típusú 

aszfaltbeton keveréket is vizsgált. Az ötparaméteres Krass-féle modellt tovább finomítva, azt 

nyolcparaméteresre egészítette ki, ezzel az időben kialakuló fajlagos alakváltozást még 

pontosabban tudta megközelíteni [Weiland, 1986]. 

 
A vákuumcellás TCCT (VRLT) vizsgálatnál az oldalirányú igénybevételt kismértékű 

vákuummal hozzák létre. Ezzel a módszerrel levezethető paramétereket hasonlította össze 

Adorjányi a WTT vizsgálat eredményeivel, háromféle különböző névleges legnagyobb 

szemnagyságú, különböző kötőanyagú (útépítési és modifikált bitumen) valamint 

aszfalttípusból álló tíz különböző összetételű keverék vizsgálata alapján [Adorjányi, 2007]. 

Az azonos típusú keverékek csoportjai a következők voltak: ZMA-12 (1-2-3); ZMA-12 (4-5-

6); mK-20/F NM (7-8); mZMA-12 NM (9-10). Az 1-2-3. és a 4-5-6. csoporton belül a 

kötőanyaghoz változó arányban modifikáló szert és szálas anyagot adagolt. Rámutatott a 

VRLAT-dinamikus kúszásgörbe kvázi-lineáris szakaszán meghatározott paraméterek 

(kúszássebesség, fajlagos összenyomódás), illetve a WTT vizsgálat (fajlagos nyommélység, 

nyomképződés sebessége) eredményei közötti kapcsolat tendenciájára. 

 
A melegaszfalt keverékek maradó alakváltozással szembeni ellenállása megbecsülhető olyan 

jellemzőkkel, mint a fajlagos nyommélység és a nyomképződés sebessége vagy 

a kúszássebesség. Az aszfaltkeverékek TCCT vizsgálatából meghatározott fundamentális 

jellemzőinek gyakorlati alkalmazásáról viszonylag kevés tapasztalat áll rendelkezésre. Az 

aszfaltkeverékek ilyen típusú vizsgálatának eredménye a kúszásgörbe, amely az (n) 

tengelyirányú maradó alakváltozást ábrázolja az n terhelési ciklusszám függvényében (3.2. 

ábra). A kúszásgörbe jellemzően három részre tagolható a vizsgálati jellemzők szerint 

[Hiersche és Nemesdy, 1990; Francken, 1997; Witczak et al., 2002; Bonaquist et al., 2003; 

TPA-StB 756/3, 1999; EN 12697-25, 2005]: 
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I – elsődleges kúszási szakasz, melyen a kúszássebesség a terhelési ciklusok számának 

növekedésével csökken (konszolidációs fázis); 

 
II –  másodlagos kúszási szakasz, ahol a kúszássebesség közel állandó értéket mutat 

(állandósult kúszás) és a maradó alakváltozás a terhelési ciklusok számának 

növekedésével kvázi-lineárisan növekszik; 

 
III –  harmadlagos kúszási szakasz, melyen a maradó alakváltozás és a kúszássebesség 

progresszíven növekszik, a kúszásgörbe inflexiós pontja-IV (3.2. ábra.) mutatja a 

harmadlagos kúszási szakasz kezdetét; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ábra. A kúszásgörbe sematikus ábrázolása (I-II-III-kúszási fázisok, IV-inflexiós pont) 
[Witczak et al., 2002] 

 
A kúszásgörbén az (t) tengelyirányú maradó összenyomódást a t idő függvényében TCCT 

vizsgálatok alapján az (3.13) egyenlettel írta le Francken, ahol az A, B, C és D paraméterek a 

görbeillesztésből meghatározható értékek [Francken, 1997]: 

 
     1exp  tDCtAt B  (3.13) 

 
Öt különböző aszfaltkeveréket vizsgálva megállapította, hogy a kúszásgörbe időtől függően 

egy parabolikus és egy exponenciális részből áll, ha az exponenciális összetevőt kizárjuk 

(C=0, nincs plasztikus alakváltozás) akkor az A paraméter az aszfalt komplex modulusától és 

a feszültségtől függ [Francken, 1997]. 

n

 n

I II III

IV

n in

 in
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Az UCCT vizsgálat kúszásgörbéjének értelmezését a (3.14) egyenlet adja, ahol a 

tengelyirányú maradó alakváltozás a terhelési ciklusszám függvénye, az 0, a, b, c és 

k regressziós állandók [TPA-StB 756/3, 1999]: 

 
     1exp0  ncbnan k  (3.14) 

 
Szintén UCCT vizsgálatoknál az (n) [‰] tengelyirányú maradó alakváltozás és az n 

 terhelési ciklusszám kapcsolatát harmadfokú parabolával adta meg Hiersche és Nemesdy, 

ahol a0, a1, a2, a3 regressziós állandók: [Hiersche és Nemesdy, 1990]: 

 
   3

3
2

210 nananaan   (3.15) 

 
A maradó alakváltozás jellemzőit az EN 12697-25 szerint a kúszásgörbe kvázi-lineáris 

szakaszán (II. kúszási szakasz) a harmadlagos kúszási szakaszt figyelmen kívül hagyva két 

választható módszerrel javasolják meghatározni. Az első módszer szerint a kvázi-lineáris 

szakaszra illesztett egyenes egyenlete [EN 12697-25, 2005]: 

 
 nBAn  11 ,  (3.16) 

 
ahol n [%] a tengelyirányú maradó fajlagos alakváltozás, n a terhelési ciklusok száma, A1 és 

B1 regressziós állandók. A fc kúszássebesség, az egyenes iránytangense, nem más, mint az egy 

terhelési ciklusra eső összenyomódás [µm/m/n]–ben megadva, így [EN 12697-25, 2005]: 

 
 1

410 Bfc  . (3.17) 

 
A 2. módszer szerint a kvázi-lineáris szakaszra hatványgörbe illeszthető [Witczak et al., 2002; 

EN 12697-25, 2005]: 

 B
n nA  . (3.18) 

 
Ha a kúszásgörbét lg-lg skálájú tengelyeken ábrázoljuk, akkor az így kapott egyenes 

iránytangense a (3.18) egyenletben szereplő B kitevő lesz. A (3.17) és (3.18) egyenletek 

alkalmazásának mindkét esetben hátránya, hogy a harmadlagos kúszás szakaszát nem veszi 

figyelembe, a kvázi-lineáris szakasz kijelölése a kúszásgörbén szubjektív választáson alapul. 
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Schindler a (3.14.), (3.18), (3.19) és (3.20) egyenleteket alkalmazta a kúszásgörbe 

közelítésére, (egytengelyű, triaxiális, dinamikus pecsétnyomási) UCCT és TCCT 

vizsgálatoknál [Schindler, 2008]: 

 
     1exp  ncbnan k , (3.19) 

 

    
 Be3

Be21

ln1

ln
ln5,0

1000

tnA

tnAA

h
n










 . (3.20) 

A kúszásgörbét – szemilogaritmikus léptékben ábrázolva – Hofko a következő függvénnyel 

adta meg [Hofko, 2012]: 

  nban ln , (3.21) 

 
ahol a és b (kúszássebesség) regressziós állandók. A (3.21) összefüggést azon a szakaszon 

javasolta meghatározni, amelyen a viszkoelasztikus jellemzői a terhelési ciklusok számának 

függvényében állandósulnak. Ennek megállapítására a triaxiális vizsgálatnál szükség volt 

mind a tengelyirányú terhelés, mind a cellanyomás lüktető szinuszos vezérlésére, valamint a 

tengelyirányú és radiális alakváltozások mérésére is. A lineáris szakasz meghatározásához a 

komplex modulust, a tengelyirányú és a radiális irányú fázisszöget vette figyelembe. 

 
A kúszásgörbéből meghatározható tipikus paraméterek a következőképpen foglalhatók össze: 

- kúszássebesség, fc, (3.17); a tengelyirányú maradó alakváltozás sebessége a terhelési 

ciklusszámtól függően, amely az aszfaltbetonokra vonatkozó európai termék-

szabványban is szereplő előírt követelmény [Hiersche és Nemesdy, 1990; TPA-StB 

756/3, 1999; Witczak et al., 2002; EN 12697-25, 2005; Hofko, 2012]; 

- az 1000. terhelési ciklushoz tartozó számított tengelyirányú összenyomódás a (3.18) 

szerint [MSZ EN 12697-25, 2005]; 

- a (3.18) egyenletben szereplő B paraméter [Witczak et al., 2002; MSZ EN 12697-25, 

2005]; 

- a terhelési ciklusok száma a kúszássebesség minimumához tartozó inflexiós pontban, nin 

[Hiersche és Nemesdy, 1990; TPA-StB 756/3, 1999]; egyes szerzők szerint a folyásszám 

[Witczak et al., 2002, Bonaquist et al., 2003]; 

- folyási időpont; a kúszássebesség minimumához tartozó inflexiós pontban mért időpont a 

statikus kúszásvizsgálatnál (egytengelyű vagy triaxiális) [Witczak et al., 2002; Bonaquist 

et al., 2003]; 
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- a kúszásgörbe inflexiós pontjához tartozó tengelyirányú maradó alakváltozás értéke, in  

[Hiersche és Nemesdy, 1990; TPA-StB 756/3, 1999]; 

- az nin /in melegviselkedési hányados, [Hiersche és Nemesdy, 1990; ÚT 2-3.301:1995; 

ÚT 2-3.301, 2005]; 

- a kúszásgörbét leíró egyenlettől függő regressziós állandók. 

 
Az UCCT vizsgálatból meghatározott melegviselkedési hányadosra vonatkozó követelménye-

ket a melegaszfalt keverékek korábbi hazai műszaki előírásai is tartalmazták [ÚT 2-3.301, 

2005]. Az UCCT vizsgálatról korábban megállapították, hogy azonos összetételű 

kőanyaghalmazzal és különböző kötőanyag-tartalommal rendelkező keverékek közötti 

különbségek ezzel kimutathatók, de az eltérő összetételű kőanyaghalmazú keverékek közötti 

különbségeket megbízhatóan nem lehetséges meghatározni [Oliver et al., 1996; Nunn et al., 

1999]. 

 
Az aszfaltkeverékek kúszásparamétereit az adatok simításával és a mozgóátlag módszerének 

alkalmazásával lehet meghatározni anélkül, hogy a kúszásgörbét egy adott matematikai 

egyenlettel közelítenénk meg. A kúszássebesség és a a kúszásgörbe inflexiós pontjának helye 

a folyási időtől vagy a folyásszámtól függően a véges differenciák módszerével, illetve a 

változás sebességének minimuma a simított adatokból is meghatározható. Úgy találták, hogy 

a folyásszám, a kúszássebesség és a maradó alakváltozás jól jelzik az aszfaltkeverék 

nyomképződési ellenállását is [Bonaquist et al., 2003]. 

 
Az aszfaltbeton keverékek mechanikai tulajdonságai és a bitumenek konvencionális és 

fundamentális jellemzői közötti összefüggéseket Vanelstraete, Francken és Reynaert 

elemezte. A vizsgálatokhoz azonos összetételű aszfaltbetont és nyolc különböző bitument 

használtak fel. Megállapították, hogy a hasonló Marshall-jellemzőkkel rendelkező keverékek 

fundamentális paraméterei nagyon eltérőek, ez is rávilágított a Marshall-mechanikai vizsgálat 

empirikus jellegére. Kimutatták, hogy a G*/sin alakváltozási és a G*·sin fáradási paramétere 

önmagában még nem magyarázza meg a keverékek nyomképződése, dinamikus kúszása, 

fáradási ellenállása közötti nem várt nagy különbségeket [Vanelstraete et al., 1996]. 

 
Különböző gyártóktól származó normál útépítési és modifikált bitumenek és egy AC 16 

típusú aszfaltbeton keverék teljesítményalapú tulajdonságai közötti kapcsolatokat egy- és 

többváltozós lineáris regresszióanalízissel Judycki és Jaskula vizsgálta. A bitumenek 

konvencionális tulajdonságain kívül csak a komplex modulust és a fázisszöget határozták 
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meg, az aszfaltkeverék alakváltozási ellenállását nyomképződési (kiskerekű készülékkel a BS 

598 szerint) és UCCT vizsgálattal értékelték. Megállapításaik szerint a nyomképződési 

ellenállás és a vizsgált bitumentulajdonságok között nincs szignifikáns korreláció, hozzátették 

azonban, hogy a penetrációs index, a lágyuláspont és a viszkozitás valamilyen mértékben, a 

tendenciózusan befolyásolja a nyomképződést [Judycki és Jaskula, 2000]. 

 
Az aszfaltbeton típusú keverékek és a porózus aszfaltkeverékek kúszási jellemzőit tanulmá-

nyozva megállapították, hogy a kúszásérzékenységet a próbatest geometriája és a terhelés 

módja is befolyásolja, ezért fontos olyan optimális vizsgálati feltételek meghatározása, 

amelyek mindkét típusú keverékre alkalmazhatók [Molenaar, A. és Molenaar, J., 2000a]. A 

terhelési jel alakját elemezve elméleti levezetés alapján kimutatták, hogy a szinuszos terhelés 

alkalmazása a legkedvezőbb. Hivatkoztak Partl és Francken korábbi kutatására [Partl és 

Francken, 1997], akik kimutatták, hogy a merevség, valamint a fázisszög anyagjellemzőknek 

minősíthetők, függetlenek a próbatest geometriájától, ezekkel a viszkoelasztikus viselkedés 

jól jellemezhető [Molenaar, A. és Molenaar, J. 2000b]. További probléma, hogy aszfalt 

Poisson-tényezőjének változása befolyásolja az azonos feszültségállapot fenntartását a 

vizsgálat lefolyása alatt. Az elméleti problémák ellenére a fundamentális módszerek 

alkalmazása ésszerűbb, mivel analitikai módszerekkel levezethető paramétereket kapunk, 

szemben az empirikus (tapasztalati) megközelítéssel. 

 
Az aszfaltok alakváltozási jellemzőinek meghatározására – különösen a térfogati jellemzők 

hatásainak kimutatására – Garba TCCT és dinamikus kúszás-visszaalakulási vizsgálatokat 

alkalmazott, állandó cellanyomással, tengelyirányú és radiális alakváltozások mérésével 

[Garba, 2002]. Kimutatta, hogy a deviátoros és volumetrikus fajlagos alakváltozások 

hányadosa az UCCT vizsgálatokból kapott paraméterekhez képest kedvezőbben jellemzi az 

alakváltozási ellenállást, ezért a vizsgálatoknál szükséges a radiális alakváltozások mérése is. 

Úgy találta, hogy a (3.13) hatványegyenlettel megadott kúszásgörbékből levezett paraméterek 

kevésbé érzékenyek az alakváltozási ellenállás értékelésére változó összetételű azonos 

anyagokból álló keveréknél. A plasztikus határfelület elméletét alkalmasnak találta a burkolat 

maradó alakváltozásának modellezésére triaxiális vizsgálatokkal. A kúszás-visszaalakulási 

vizsgálatokkal mért alakváltozásokat összehasonlította egy elméleti elaszto-viszkoplasztikus 

modellből kapott értékekkel. Mivel a modellből dekompozíciós eljárással kapott maradó 

alakváltozások jól közelítettek a mért maradó alakváltozásokhoz, így ennek alapján javasolta, 
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hogy az alakváltozási ellenállást egy olyan mérőszámmal (nyomvályú-ellenállási index) 

jellemezzék, melyet a viszkoplasztikus és plasztikus kúszásérzékenységekből vezetett le. 

A kúszás-visszaalakulási vizsgálatot alkalmazta Fi is, +40°C-on, de kéttámaszú gerenda 

próbatestek terhelésével két koncentrált erővel, majd tehermentesítésével, ahol az 

anyagmodell egy Kelvin-Voigt-elemmel sorba kapcsolt dugattyú elemből állt, amellyel a 

statikus összenyomódási vizsgálatok eredményeihez viszonyítva kedvezőbb eredményeket 

kapott [Fi, 1984]. 

 
Schindler, analitikus pályaszerkezet-méretezési módszer céljaira, az alakváltozási ellenállást 

jellemző bemenő paraméterek meghatározásához felhasználható anyagmodelleket és 

vizsgálati módszereket kutatta [Schindler, 2008]. Az UCCT, TCCT, és a dinamikus 

pecsétnyomási vizsgálattal négy aszfaltkeveréket értékelt (négy kopó-, egy kötő-, egy 

alapréteghez) változó hőmérséklet (+30°C, +40°C, +50°C) és változó frekvencia mellett 

(3,33 Hz, 5 Hz, 10 Hz). A vizsgálatokkal a reziliens modulus, merevségi modulus, fázisszög, 

Poisson-tényező és a kúszásgörbék paramétereit határozta meg, elemezve a próbatest-

előállítás és a próbatest-geometria hatásait is. Megállapította, hogy aszfaltoknál a fázisszög 

frekvencia-függősége a bitumenvizsgálatoknál kapott eredményekhez képest eltérő jelleget 

mutat, így a fáziskésést az idővel [ms], és geometriai [°] egységgel javasolta megadni. A 

dinamikus pecsétnyomási vizsgálatot a próbatest inhomogén feszültségállapota miatt 

méretezési célra nem javasolta alkalmazni. Véleménye szerint a kúszásgörbére illeszthető 

különböző regressziós függvények állandóival az aszfalt alakváltozása jellemezhető és 

előrebecsülhető. A különböző vizsgálatokból levezetett paraméterek összehasonlítását 

többváltozós függvényekkel a tengelyirányú és radiális feszültségek együttes 

figyelembevételével tartotta lehetségesnek. 

 
A bitumenek alakváltozási jellemzői és különböző aszfalttípusok TCCT vizsgálati eredményei 

közötti kapcsolatokat kutatva Kappl megállapította, hogy a gyűrűs-golyós lágyuláspont, 

valamint a G*/sin és a 25000 fajlagos maradó összenyomódás (n=25000 terhelési ciklusnál) 

közötti összefüggések tendenciája aszfalttípusonként (pl. AC 11 kopó, SMA 11 kopó, PA 11 

kopó, AC 22 kötő, AC 22 alap) és kőanyagfajtánkét (pl. diabáz, konverteres acélműi salak) 

eltérő jóságú lehet [Kappl, 2008]. A TCCT vizsgálatoknál a tengelyirányú terheléshez és a 

cellanyomáshoz is vezérelt lüktető szinuszos terhelést alkalmazott. Gyenge kapcsolatot 

állapított meg az AC 22 kötő, AC 22 alap típusú aszfaltkeverékeknél, a többi aszfalttípusnál 

jó, vagy közepes a kapcsolatot talált, de megjegyezte, hogy kivételesen előfordulhatnak eltérő 
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jellegű összefüggések is. Az 25000 és a PRDAIR közötti korreláció szorossága aszfalt-

típusonként változott (AC 11 kopó nagyon jó, SMA 11 jó, AC 22 rossz). Megállapította, hogy 

az eredmények közötti kapcsolatok jóságát a különböző vizsgálati hőmérséklet (+40°C, 

+50°C, +60°C), a többféle bitumentípus 70/100, 45/80-65, 50/70, mB 160/220 FT) is 

befolyásolta, pontosabb összefüggések megállapítása további vizsgálatokkal, és a nagyszámú 

változó miatt faktoranalízis alkalmazásával lehetséges. 

 
A TCCT vizsgálatoknál tengelyirányú és radiális lüktető szinuszos terhelést alkalmazva, a 

mérési lehetőségek kibővítésével, Hofko kimutatta további viszkoelasztikus jellemzők 

meghatározásának lehetőségeit is [Hofko, 2012]. A komplex modulus, a tengelyirányú és 

radiális irányú fázisszög alapján javasolta a kúszásgörbe jellemző lineáris szakaszának 

azonosítását (3.21) egy alternatív módszerrel. Számos aszfaltkeverék vizsgálatával 

megállapította, hogy a teljes tengelyirányú valamint radiális összenyomódás mellett a 

volumetrikus és deviátoros alakváltozás lehetőséget nyújt a maradó alakváltozási ellenállás 

pontosabb jellemzésére különböző rétegekben (pl. kopó-, kötőréteg) és alkalmazási helyeken. 

Kimutatta, hogy a tengelyirányú és radiális alakváltozás fázisszöge anyagjellemzőnek 

minősíthető, kis mértékben összefügg az anyag anizotrópiájával, de nem a mérőrendszer 

függvénye. A ||komplex Poisson-tényező és az |E| komplex modulus alapján a |G| 

komplex nyírási modulus és a kúszássebesség közötti összefüggést a hatványgörbével írta le. 

A bitumenjellemzők és aszfaltjellemzők összekapcsolására az általa kidolgozott B-A 

(Bitumen-Aszfalt) modellt javasolta, melyben hőmérséklet- és frekvenciasöprés alapján 

meghatározott mestergörbék és az előzőekben említett paraméterek segítségével a maradó 

alakváltozási ellenállás paramétere, a kúszássebesség a bitumenjellemzőkkel kapcsolatba 

hozható. 

 
Az aszfaltrétegekben a nehézjárművek által keltett feszültségeket elemezték Hajj és szerző-

társai, különböző sebességek, hőmérsékletek és rétegvastagságok mellett, figyelembe véve 

a SHRP Superpave bitumenfokozatait. Megállapították, hogy a nehézjárművek áthaladása 

által kiváltott deviátorfeszültség pulzusára legjobban a lüktető szinuszos függvény illeszthető. 

Az SPT-vizsgálatnál ezt a pulzusformát javasolták alkalmazni, a pulzusok közötti szünetjel 

hosszával külön nem foglalkoztak [Hajj et al., 2010]. A TCCT vizsgálatnál alkalmazott 

feszültségeket a 3.1. táblázat foglalja össze. 
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3.1. táblázat. A TCCT vizsgálatok paramétereinek összefoglalása szakirodalmi adatok alapján 

Hivatkozás 
Feszültségek [kPa] 

q/p Tengelyirányú Radiális Deviátor max. Volumetrikus 
1 3 q p 

Francken, 1977 

700 200 500 366,7 1,4
1200 200 1000 533,3 1,9
600 100 500 266,7 1,9

1100 100 1000 433,3 2,3

Jäger, 1980 
840 240 600 440,0 1,4

1400 400 1000 733,3 1,4

Huschek, 1983 
600 0 600 200,0 3,0
900 100 800 366,7 2,2

1500 500 1000 833,3 1,2

Weiland, 1986 
1400 400 1000 733,3 1,4
1050 300 750 550,0 1,4
700 200 500 366,7 1,4

EN 13108-20 kopó 450 150 300 250,0 1,2
EN 13108-20 kötő 250 50 200 116,7 1,7
ÚT2-3.301:1995 600 0 600 200,0 3,0
TPA-StB, 
FGSV, 1999 

200 0 200 66,7 3,0
350 0 350 116,7 3,0

Molenaar A. és 
Molenaar J., 2000 

300 100 200 166,7 1,2
300 200 100 233,3 0,4
500 100 400 233,3 1,7
500 300 200 366,7 0,5
700 100 600 300,0 2,0
700 300 400 433,3 0,9
900 300 600 500,0 1,2
900 100 800 366,7 2,2

Witczak et al., 2002 
483 35 448 184,3 2,4
966 207 759 460,0 1,7

Garba, 2002 

825 75 750 325,0 2,3
1575 75 1500 575,0 2,6
900 150 750 400,0 1,9

1650 150 1500 650,0 2,3

Bonaquist et al., 2003 
620 20 600 220,0 2,7
920 20 900 320,0 2,8

Schindler, 2008 

1000 150 850 433,3 2,0
1000 300 700 533,3 1,3
1000 450 550 633,3 0,9
1000 600 400 733,3 0,5
1000 900 100 933,3 0,1

Kappl, 2008 
450 150 300 250,0 1,2
250 50 200 116,7 1,7

Hofko, 2012 
300 150 150 200,0 0,8
900 150 750 400,0 1,9
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A 3.1. táblázatban feltüntetett adatok állandó cellanyomás és változó deviátorfeszültségek 

(félszinuszos, blokk, lüktető szinuszos) mellett végzett vizsgálatokra vonatkoznak, ebben a q 

deviátor feszültség mellett megadtam a p volumetrikus feszültségeket és ezek arányát is: 

 
  31  q , (3.22) 

 
    3/2 31  p . (3.23) 

 

A jelen értekezésben alkalmazott TCCT vizsgálat elvi elrendezését a 3.3. ábra mutatja be. A 

rendelkezésre álló szervohidraulikus univerzális aszfaltvizsgáló berendezéssel A amplitúdójú 

q tengelyirányú deviátorfeszültséget itt lüktető szinuszos (haversine) módban, a 2=3 

cellanyomás választható – de állandó értéke mellett – alkalmaztam (3.4. ábra). A teljes 

tengelyirányú terhelés így: 

 
    tfA   2sin131 . (3.24) 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3. ábra. A TCCT vizsgálat elvi 
elrendezése 

σ 1
[k

P
a]

t [s]

σA

σ3
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3.4. ábra. A tengelyirányú nyomófeszültség 
alakulása TCCT vizsgálatnál 

 
3.9. Irodalomkutatás összefoglalása, saját munka beillesztése a nemzetközi kutatások 

közé 

Az áttekintett kutatások súlypontja az aszfaltkeverékek és a bitumenek alakváltozási 

ellenállásának jellemzésére vagy előrebecslésére reológiai alapú fundamentális módszerekkel 

meghatározott paraméterekre irányul. A konvencionális és teljesítményalapú bitumen-

jellemzők között korábbi kutatások kevesebb kapcsolatot találtak. Kutatásomban 

foglalkoztam az eddig még feltáratlan összefüggések keresésével is a konvencionális és 

fundamentális bitumenjellemzők között. 
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A teljesítményalapú paraméterek meghatározásánál törekszenek arra, hogy a laboratóriumi 

vizsgálati körülményekkel a pályaszerkezeti rétegben keletkező igénybevételeket és 

anyagválaszokat a lehető legjobban modellezzék. Az aszfaltkeverékek jellemzésénél több 

kutatás megállapította, hogy az alakváltozási paraméterek „keverékfüggők”, 

aszfalttípusonként eltérők lehetnek, de ezek egy adott aszfalttípusnál azonos alapanyagok 

alkalmazása mellett is különbözhetnek, azaz „összetételfüggőek”. 

 
A méréstechnika fejlődésével több olyan módszert és modellt dolgoztak ki, amelyek több 

változó figyelembevételekor a hatások kimutatására bonyolult eszközöket, hosszadalmas 

vizsgálatokat és adatfeldolgozási folyamatokat igényelhetnek. A TCCT vizsgálatoknál a 

tengelyirányú és radiális lüktető szinuszos feszültségek alkalmazása, illetve tengelyirányú és 

radiális alakváltozások mérése további anyagparaméterek meghatározását tette lehetővé. 

 
Az SHRP Superpave kutatásokban korábban nagy mennyiségű adat alapján kapcsolták össze 

a G*/sinδ értékét a nyomképződés jellemzőjével. A további kutatások és tapasztalatok alapján 

azonban kiderült, hogy az csak az útépítési bitumenekre nyújt kielégítő korrelációt, ezért a 

SHRP Superpave-ben a G*/sin paramétert felváltották az MSCR vizsgálattal meghatározható 

kúszás-visszaalakulási jellemzőkkel. Emellett olyan más bitumenjellemzők meghatározásával 

és felhasználhatóságával is foglalkozott számos kutatás, mint a zéró nyírási viszkozitás vagy a 

feszültségviszkozitási tényező. 

 
A kutatási programot a rendelkezésre álló technikai felszereltség lehetőségeinek 

figyelembevételével állítottam össze. A bitumenek maradó alakváltozási jellemzőinek 

meghatározását a hazai körülmények között alkalmazott útépítési és modifikált bitumenek 

skáláján dinamikus nyíróreométeres vizsgálatok alapján különböző mérési módokkal 

végeztem el. A 2013-tól már üzemi gyártásból (MOL) is kapható kémiailag stabilizált 

gumibitumen (KSGB) szintén szerepelt a kutatási programban. 

 
Az aszfalt alakváltozási ellenállási paramétereinek kutatásához a WTT és a TCCT 

vizsgálatokat alkalmaztam. A kutatásban egy állandó összetételű AC 16 típusú aszfaltbeton 

keveréket használtam fel. Az állandó térfogat-összetétel lehetővé tette a változók nagy 

számának csökkentését. 
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4. BITUMENJELLEMZŐK KUTATÁSA 

4.1. Alkalmazott kötőanyagok 

A kutatás első lépcsőjében a hagyományos bitumenjellemzőket (gyűrűs-golyós lágyuláspont, 

penetráció) határoztam meg. Az elméleti bitumen modellek áttekintése után tanulmányoztam 

a dinamikus nyíróreométerrel végrehajtható lehetséges vizsgálati módszereket, amelyekkel a 

teljesítményalapú reológiai paraméterek meghatározhatók. A mérésekhez a hazai útépítésben 

alkalmazott illetve más, speciális bitumeneket használtam fel, hogy minél szélesebb kört 

tudjak elemezni az empirikus és fundamentális jellemzők szempontból is. A kutatás folyamán 

37 különböző bitumen empirikus (penetráció +25°C-on és gyűrűs-golyós lágyuláspont), 

illetve alapvető reológiai jellemzőit (G*, G’, G”, δ, η*, η’, η”) határoztam meg. A szabványos 

útépítési bitumenek közül, Magyarországon forgalmazott ötféle 35/50, nyolcféle 50/70, 

kétféle 70/100, egy-egy B130 és 160/220 mintát, háromféle 10/40-65, ötféle 25/55-65 és 

egyféle 45/80-65 bitumenmintát elemeztem. Ezek mellett, a vizsgálati programhoz még 

kemény (B10, 10/20), modifikált (SfB 5-50), kémiailag stabilizált gumibitumen (KSGB), és 

PmB-A 30/60S jelű kötőanyagokat választottam ki (4.1. táblázat). Így a hazai 

bitumenelőírások szerinti, penetráció és lágyuláspont alapján azonosítható kötőanyagokat a 

11-173 (0,1 mm) penetrációtartományban tudtam vizsgálni (4.1. ábra). 

 

24
32

45
48
48
49

50
32

51
75

11

67,0
63,0
80,0
66,2

98,8
50,3
52,3
57,0
52,3
47,5

79,3

10/40-65 (PmB2448/09)
KSGB (GB04/2012)
45/80-65 (PmB04/2012)
25/55-65 (PmB2842/09)
SfB 5-50 (S-01-12-2)
50/70 (B/E/07)
50/70 (B/D/07)
35/50 (B/4/2012)
50/70 (B/C/1864/09)
70/100 (B/L/2012)
10/20 (B/3/2011)

Penetráció [1/10 mm]        Gyűrűs-golyós lágyuláspont [°C]
 

4.1. ábra. A kutatási aszfaltkeverékekhez felhasznált bitumenek empirikus jellemzői 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.004



4. FEJEZET. BITUMENJELLEMZŐK KUTATÁSA 

69 
 
 

4.1. táblázat. A vizsgált bitumenek jellemzői 

Bitumen típusa 
Bitumen 

laboratóriumi 
azonosító 

Az adott bitumennel 
készült aszfaltbeton 

keverék kódja 

Penetráció 
[0,1 mm] 

Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont 

[°C] 
B101 B10/2011 - 11 88,3 
10/20 B/3/2011 M 11 79,3 
10/20 BB75/2011 - 14 75,0 
10/20 C-034/08 - 16 81,0 
10/20 B15/3/2011 - 17 70,5 
B251 B25/1/2011 - 24 61,3 
35/50 B/4/2012 F 32 57,0 
35/50 B35/50/03 - 33 56,8 
35/50 B35/50/02 - 35 56,0 
35/50 C-004/08 - 41 54,6 
35/50 B/2033/09 - 45 55,3 
50/70 B50/70/02 - 44 51,0 
50/70  B/E/07 E 49 50,3 
50/70  B/D/07 D 50 52,3 
50/70 B/C/1864/09 C 51 52,3 
50/70 B50/70 AVI - 52 47,5 
50/70 B50/70/03 - 56 51,0 
50/70 B50/70/04 - 60 48,8 
50/70 C-005/08 - 61 49,4 
70/100 B70/100/1 - 73 47,3 
70/100 B/L/2012 L 75 47,5 
B1301 B130/2011 - 87 43,8 
160/220 B160/220/01 - 173 39,0 
10/40-65 C-087/08 - 22 70,0 
10/40-65 PmB1645/09 - 24 70,8 
10/40-65 PmB2448/09 B 24 67,0 
25/55-65 25/55-65 TU - 33 76,5 
25/55-65 25/55-65 AVI - 34 71,5 
25/55-65 WS01/09 - 36 69,2 
25/55-65 PmB2842/09 A 48 66,2 
25/55-65 WS01/08 - 56 59,5 
30/60 S C-003/08 - 48 77,0 
45/80-65 PmB04/2012 H 45 80,0 
Sfb 5-502 S-01-12-2 G 48 98,8 
Sfb 5-JR-502 S-02-12-2 - 53 70,5 
KSGB3 GB04/2012 K 32 63,0 
KSGB3 GB01/2010 - 78 55,5 

1) korábbi gyártású zalaegerszegi bitumenek; 
2) Sealoflex® termékek; 
3) Kémiailag stabilizált gumibitumen (KSBG). 
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Az aszfaltvizsgálatokhoz a laboratóriumi mérési módszerek kiválasztása után ezek közül 11 

bitumenminta alkalmazásával készültek az AC 16 és AC 16 (F és mF) típusú aszfalt-

keverékek, melyek kódja a 4.1. táblázatban a kiválasztott bitumentípus mellett szerepel. 

 

4.2. Vizsgálati feltételek 

A teljesítményalapú vizsgálatok részeként a különböző típusú bitumenek reológiai analízisét 

Anton Paar MCR 301 típusú dinamikus nyíróreométerrel végeztem. A vizsgálatok folyamán a 

henger alakú mérőtest alsó kör lapjának peremén keletkező nyomaték mérhető értéke 

0,01 μNm és 200 mNm között változhat. A mérésekhez a szögfrekvencia 

10-5
 rad/s és 628 rad/s között állítható be, míg a hőmérsékleti tartomány, megfelelő kiegészítő 

készülékekkel együtt, -150°C és +1000°C között választható meg. A magas hőmérsékleti 

tartományban a méréseket 25 milliméter átmérőjű mérőtesttel (1 mm résközzel, 491 mm3
 

térfogatú bitumenmintával), míg a közepes hőmérsékleti tartományokban 8 milliméteres 

mérőtesttel (2 mm résközzel, 101 mm3
 térfogatú bitumenmintával) végeztem. Mivel 

értekezésem egyik céljaként az aszfaltok maradó alakváltozási ellenállásának kutatását tűztem 

ki, ezért a vizsgálati hőmérsékletet +20°C és +82°C között választottam meg. A 8-12 Hz-es 

vizsgálati frekvencia megfelel a 60 km/h sebességgel haladó nehézgépjármű-tengelyek 

frekvenciájának, így többek közt Dongré és társai is tárgyalt 10 Hz vizsgálati frekvenciát 

alkalmaztam a méréseknél [Dongré et al., 2007]. Ezen kívül a SHRP-mérési protokoll szerinti 

10 rad/s-on, illetve az empirikus jellemzőkkel való kapcsolat kereséséhez 0,1-30 Hz között is 

végeztem méréseket.  

 

4.3. Bitumenek empirikus és fundamentális jellemzőinek vizsgálata és elemzése 

4.3.1. A lineáris viszkoelasztikus tartomány meghatározása 

Ahhoz, hogy az oszcillációs méréseket biztosan a bitumen LVE-tartományában végezzem, a 

frekvencia függvényében meghatároztam a feszültség illetve alakváltozás értékeket, 

amelyeket később az adott mérési módban beállítottam. Több kutatásban is részletesen 

foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ezeket feldolgozva, a vizsgált bitumenek LVE-tartományának 

meghatározására három (A, B és, C) módszert alkalmaztam adott hőmérsékleten, a nyírási 

alakváltozás amplitúdójának folyamatos növelése mellett (4.2. táblázat). Az egyes módszerek 

értékelésére öt mintát választottam ki, melyek között voltak útépítési, útépítési kemény és 

modifikált bitumenek is (4.2. ábra). 
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4.2. táblázat. Az LVE-tartomány meghatározásának módszerei a kutatás során 

Módszer A B C 
Szabvány 

jelzet 
AASHTO T 315-06 MSZ EN 14770:2006 

γ 2% - 12% 0,05% - 30% 0,005% - 30% 

T 
+48°C… +82°C között 

(6°C-os lépcsőkben) 
+20°C és +60°C 

f vagy ω 10 rad/s 10 Hz 

Kiértékelés G*
12% ≥ 0,90· G*

2% 

G*
12% ≥ 0,90· G*

2% 

G*
12% ≥ 0,95· G*

2% 

Görbeillesztés 
(Rheoplus program) 
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4.2. ábra. A 25/55-65 típusú modifikált bitumen (PmB2842/09) komplex nyírási modulusának 
függése a nyírási alakváltozástól, (T=+20°C, f=10 Hz) 

 
Az A módszerrel az LVE-tartomány meghatározásához a méréseket 10 rad/s szögfrekvencián, 

+48°C…+82°C között, =2%-12% intervallumban amplitúdósöpréssel, az AASHTO T 315-06 

szabvány előírása szerint végeztem, a tartományt a (4.1) feltétel alapján állapítottam meg 

[AASHTO T 315-06, 2007]: 

 
 *

%2
*

%12 9,0 GG  . (4.1) 

 
Ha a (4.1) feltétel teljesül, akkor elmondható, hogy az adott hőmérsékleten és frekvencián a 

bitumen vizsgálata a lineáris viszkoelasztikus tartományban történt. 

 
A B módszerrel a méréseket 10 rad/s szögfrekvencián, +20°C és +60°C hőmérsékleten, 

0,05%-30% szélesebb alakváltozási határok között amplitúdósöpréssel hajtottam végre. Az 

LVE-tartományt a (4.1) feltétel szerint állapítottam meg. 
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A C módszernél a méréseket az MSZ EN 14770:2006 szerint végeztem, a frekvencia értékét 

10 Hz-re, a γ tartományát amplitúdósöpréssel 0,005%-30% között, míg a vizsgálati 

hőmérsékletet +20°C-ra és +60°C-ra állítottam be. Az amplitúdósöprés szélesebb 

tartományának felvétele főleg a +20°C hőmérsékleten végzett vizsgálatoknál volt fontos. Ez 

azzal magyarázható, hogy a bitumen ezen a hőmérsékleten merevebb, és az alakváltozás 

további növelése a G* értékének látványos csökkenését váltja ki. Itt a kiértékelést három 

módszerrel végeztem el: görbeillesztéssel a Rheoplus program segítségével [Rheoplus 

Software, 2007], az AASHTO T 315-06 feltétele alapján (4.1) szerint, továbbá azt szigorítva, a 

(4.2.) feltételnek megfelelően [Füleki-T., 2009a]. 

 
 *

%
*

% , 212 G950G  . (4.2) 

 
A 4.3. ábra a Rheoplus programmal két különböző tolerancia sáv (±5% és ±10%) felvételével 

meghatározott LVE-tartományok alakváltozási határértékeit mutatja be, +20°C-on, 10 Hz 

frekvencián végzett mérések alapján. 

 
Az LVE-tartományok azonosítását a B és a C módszerrel +20°C-on és +60°C-on, a (4.1) és 

(4.2) feltételek alapján a 4.3. és 4.4. táblázatokban foglaltam össze. Eltérés a (4.1) és (4.2) 

feltételek alapján azonosított tartományok linearitása között csak a 10/40-65 típusú modifikált 

bitumennél +60°C-on és 10 Hz frekvencián volt tapasztalható. Ez volt az egyetlen eset, ahol a 

két kiértékelési módszer az azonos vizsgálati eljárás által nyújtott eredményekben egymáshoz 

képest eltérést mutatott. A +20°C-on végzett vizsgálatok eredménye reálisan tükrözi, hogy 

ezen a hőmérsékleten nem LVE-tartományban történt a mérés, igazolva azt, hogy az 

AASHTO T 315-06 vizsgálati szabvány a SHRP-bitumen termékszabvány által előírt +48°C 

és +82°C közötti hőmérséklet-tartományt veszi figyelembe [AASHTO M320-09, 2009]. 
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1,86
1,16

1,86
1,22

2,77
1,38

0,80
0,51
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10/40-65 (5%)
10/20 (10%)
10/20 (5%)
50/70 (10%)
50/70 (5%)
35/50 (10%)
35/50 (5%)
30/60 S (10%)
30/60 S (5%)

 

4.3. ábra. Különböző bitumenek LVE-tartományának határai eltérő tolerancia sávok beállítása 
esetén, (T=+20°C, f=10 Hz) 

 
A 4.3-4.4. táblázatokban feltüntetett eredményekből látható, hogy az elvégzett 20 mérés 

alapján a (4.1) és (4.2) feltétel szerint az LVE-tartományok azonosítása egy esetben bizonyult 

eltérőnek [Füleki, 2011]. 

 
4.3. táblázat. Az LVE-tartomány azonosításának B módszerrel kapott 

vizsgálati eredményei (ω=10 rad/s) 

Vizsgálati hőmérséklet +20°C 

Bitumen típusa G*
12%/G*

2% a (4.1) feltétel alapján a (4.2) feltétel alapján 

30/60 S 62,32% 

Nem lineáris tartomány 

35/50 63,06% 

50/70 69,51% 

10/20 50,41% 

10/40-65 47,93% 

Vizsgálati hőmérséklet +60°C 

Bitumen típusa G*
12%/G*

2% a (4.1) feltétel alapján a (4.2) feltétel alapján 

30/60 S 99,73% 

LVE-tartomány 

35/50 99,48% 

50/70 99,48% 

10/20 95,66% 

10/40-65 98,45% 
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4.4. táblázat. A LVE-tartomány azonosításának C módszerrel kapott vizsgálati eredményei 
(f=10 Hz) 

Vizsgálati hőmérséklet +20°C 

Bitumen típusa G*
12%/G*

2% a (4.1) feltétel alapján a (4.2) feltétel alapján 

30/60 S 43,75% 

Nem lineáris tartomány 

35/50 50,38% 

50/70 55,19% 

10/20 31,63% 

10/40-65 36,97% 

Vizsgálati hőmérséklet +60°C 

Bitumen típusa G*
12%/G*

2% a (4.1) feltétel alapján a (4.2) feltétel alapján 

30/60 S 99,05% 

LVE-tartomány 35/50 98,84% 

50/70 99,99% 

10/20 88,97% Nem lineáris tartomány
Nem lineáris tartomány 

10/40-65 94,30% LVE-tartomány 
 
A C módszer adatainak elemzéséből látható, hogy +20°C és +60°C hőmérsékleten a vizsgált 

37 féle bitumen Rheoplus programmal 5% tolerancia sáv beállításával meghatározott LVE-

tartományának határa egyaránt γ=0,05% alakváltozás felett volt. 

 
Ezek alapján a kutatás folyamán a további méréseket γ=0,05% érték beállításával végeztem el, 

így a bitumeneket azok LVE-tartományán belül vizsgáltam. 

 

4.3.2. Empirikus és fundamentális alapon meghatározott bitumen modulusok 

összefüggései 

Ha egy bitumen összenyomhatatlan (Poisson-tényezője μ=0,50), akkor E*
bit komplex húzási 

modulusa, a G* komplex nyírási modulusa alapján kiszámítható [Van der Poel, 1954;Shell 

Bitumen UK, 1990; Airey és Rahimzadeh, 2004]: 

 
    1||2|| *

bitDSR
* GE . (4.3) 

 
Ennek alapján a bitumenek modulusait kétféle módon határoztam meg 10 Hz terhelési 

frekvencia és +20°C vizsgálati hőmérséklet alkalmazása mellett (4.4. ábra): 

– a mért gyűrűs-golyós lágyuláspont és penetráció alapján a SHELL-Bands program 

segítségével (továbbiakban Sbit pen-lp) [SHELL, 1989], illetve 

–   a mért G*alapján az (4.3) összefüggéssel (továbbiakban E*
bit DSR).  
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Célom az volt, hogy a reológiai alapon mért G* értékéből, illetve az empirikus gyűrűs-golyós 

lágyuláspont és penetráció értékek segítségével meghatározott E*
bit komplex húzási és G* 

közötti kapcsolatot vizsgáljam [Füleki-T., 2010b]. 

 
Elemeztem a két módszerrel meghatározott bitumen merevségi modulusok közötti eltéréseket, 

az empirikus jellemzőkkel kapott értékhez viszonyítva (4.5. ábra): 

 
    lp–penbit

*
DSRbitlp–penbit /– SES . (4.4) 

 

Vizsgálati bitumenek          
bemenő adatok:               

bitumen típusa, pen-lp

LVE-tartomány             
f =10 Hz ill. ω= 10 rad/s;       
T =+20°C ill. T=+ 60°C

Komplex nyírási modulus, G *  

f=0,1-30 Hz;                
T =+20°C ill. T=+ 60°C

E *
bit DSR számítása          

(E *
bit=2·G * · (1+μ ) alapján)

S bit pen-lp  számítása          
(pen-lp alapján,               

T =+20°C, SHELL-Bands)

Mérési és számítási alapon kapott  

S bit pen-lp és E *
bit DSR 

összehasonlítása  

4.4. ábra. A bitumenmodulus meghatározási módszereinek folyamatábrája 

 
Az eredmények alapján – néhány bitumentől eltekintve (160/220, 30/60S, KSGB) – 

elkülöníthető az útépítési és a modifikált bitumenek csoportja. A (4.4) viszonyszám alapján 

látható, hogy a modifikált bitumenek jellemző csoportja +12% és -51% között mozog, ami azt 

jelenti, hogy a Van der Poel-nomogram alapján meghatározott modulusok jól megközelítik 

vagy alulbecslik a reológiai alapon meghatározott modulusok értékeit. A (4.4) viszonyszám az 
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útépítési bitumenek jellemző csoportjánál a +7% és +52% közötti tartományban van, ami azt 

jelenti, hogy a Van der Poel-nomogram alapján meghatározott modulusok jellemzően 

túlbecsülik a reológiai alapon meghatározott modulusok értékeit. 

 

-150% -100% -50% 0% 50% 100%

30/60 S (C-003/08)
160/220 (B160/220/01)
45/80-65 (PmB04/2012)
25/55-65 (25/55-65 TU)
Sfb 5-JR-50 (S-02-12-2)
25/55-65 (PmB2842/09)
25/55-65 (WS01/09)
B10 (B10/2011)
10/40-65 (PmB1645/09)
KSGB (GB01/2010)
10/20 (C-034/08)
25/55-65 (25/55-65 AVI)
10/20 (BB75/2011)
25/55-65 (WS01/08)
10/40-65 (C-087/08)
50/70 (C-005/08)
50/70 (B/D/07)
10/20 (B15/3/2011)
50/70 (B50/70/02)
35/50 (B35/50/03)
10/20 (B/3/2011)
B130 (B130/2011)
35/50 (B35/50/02)
10/40-65 (PmB2448/09)
50/70 (B50/70/03)
50/70 (B/E/07)
50/70 (B/C/1864/09)
35/50 (B/2033/09)
35/50 (C-004/08)
KSGB (GB04/2012)
70/100 (B70/100/1)
50/70 (B50/70 AVI)
50/70 (B50/70/04)
70/100 (B/L/2012)
B25 (B25/1/2011)
35/50 (B/4/2012)

(Sbit pen-lp - E*
bit DSR)/Sbit pen-lp

Útépítési Modifikált

 

4.5. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek empirikus és reológiai alapon meghatározott 
modulusai közötti eltérések az (4.4) összefüggés alapján, (T=+20°C, f=10 Hz) 

 
Mivel a bitumenmodulusok meghatározása egyrészt a G* alapján történt, így lehetőség volt a 

0,1-30 Hz frekvenciatartományban, frekvenciasöpréssel végzett mérés adatainak további 

elemzésére. Fontosnak tartottam megvizsgálni a két módszerrel meghatározott modulusok 

közötti összefüggések alakulását a frekvencia függvényében is (4.6. ábra). Frekvenciánként 
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értékelve (0,1-1-5-10-20-30 Hz), megállapítottam, hogy a frekvencia növekedésével, a 

másodfokú polinommal jellemezhető kapcsolat szorossága csökken (f=0,1 Hz-nél R2=0,966; 

f=30 Hz-nél R2=0,777). A 4.5. táblázatban feltüntetett regressziós egyenletekkel számítható 

kapcsolatot a modulusok között az f=0,1-30 Hz frekvenciatartományban a 4.7. ábra mutatja 

be. 
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4.6. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek 
modulusainak összefüggése a frekvencia 

függvényében, (T=+20°C) 
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4.7. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek 
modulusainak regressziós összefüggése a 

frekvenciától függően, (T=+20°C) 

 
4.5. táblázat. Útépítési és modifikált bitumenek empirikus és reológiai alapon meghatározott 

modulusainak regressziós egyenletei frekvenciánként, (T=+20°C) 

y x f [Hz] Regressziós egyenlet R2 

Sbit pen-lp E*
bit DSR 

0,1 y = -0,0355·x2 + 2,0109·x - 0,6262 0,966 

1 y = -0,0141·x2 + 1,9397·x - 2,2203 0,942 

5 y = -0,0078·x2 + 1,8820·x - 4,9019 0,893 

10 y = -0,0066·x2 + 1,8978·x - 7,7445 0,862 

20 y = -0,0059·x2 + 1,9647·x - 13,0921 0,812 

30 y = -0,0056·x2 + 2,0314·x - 18,1330 0,777 
 
Az 4.7. ábrán látható, hogy a modulusok közötti kapcsolat a nagyobb modulusértékeknél 

fordul másodfokú jellegűvé, ezért ennek felderítésére külön vizsgáltam a kapcsolat alakulását 

bitumentípusok szerinti csoportosításban. Útépítési bitumeneknél a másodfokú polinomiális 

regressziós egyenlet „jó” és „nagyon jó” regressziót mutat (R2=0,870-0,972) a két 

bitumenmodulus között: 
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  2x·cxbay  ·  (4.5) 

 
Modifikált bitumeneknél a lineáris regresszió (R2=0,742-0,901): 

 
  xbay · , (4.6) 

 
ahol a, b, c az (4.5) és (4.6) egyenletek állandói, melyek a 4.6. táblázatban találhatók; 

y – a penetráció és a gyűrűs-golyós lágyuláspont alapján meghatározott Sbit pen-lp merevségi 

modulus; 

x – a DSR vizsgálatból levezetett E*
bit DSR komplex modulus. 

 
Az útépítési és modifikált bitumenekre a 4.6. táblázatban feltüntetett, külön megállapított 

regressziós egyenletekkel számított összefüggést frekvenciától függően a 4.8. és 4.9. ábrák 

szemléltetik. 

 
4.6. táblázat. Bitumenmodulusok regressziós (4.5) és (4.6) egyenleteinek állandói útépítési és 

modifikált bitumeneknél a frekvenciától függően, (T=+20°C) 

Vizsgálati 
frekvencia, 

Hz 

Modifikált bitumenek Útépítési bitumenek 

a b R2 a b c R2 

0,1 0,5412 1,4568 0,901 -0,9776 2,1062 -0,0391 0,972
1 -0,2284 1,3889 0,840 -2,3790 2,0819 -0,0168 0,956
5 -3,0563 1,2902 0,792 -3,8045 2,0800 -0,0103 0,933
10 -5,7326 1,2547 0,775 -5,4183 2,1089 -0,0087 0,921
20 -9,6077 1,2172 0,754 -8,8831 2,1911 -0,0078 0,895
30 -12,8720 1,2055 0,742 -12,2440 2,2626 -0,0073 0,870

 
Végül a pályaszerkezet-méretezés szempontjából jellemző frekvencián (8-10 Hz) 

meghatározott modulusok közötti összefüggéseket az 4.10. ábra mutatja be. Az útépítési 

bitumenek modulusértékei a két jellemzővel „nagyon jó” összefüggést mutatnak (R2=0,921), 

azonban a kisebb penetrációjú bitumeneknél (útépítési kemény bitumen 10/20, illetve kevert 

kemény bitumen 10/20) néhány kiugró érték kissé gyengíti ezt a kapcsolatot. 

 
A modifikált bitumenek értékeinél a két jellemző lineáris összefüggése lazább, „közepes”-nek 

minősíthető (R2=0,775) [Adorjányi és Füleki, 2011b]. 
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4.8. ábra. Modifikált bitumenek 
modulusainak regressziós összefüggése, 

(T=+20°C, f=0,1-30 Hz) 
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4.9. ábra. Útépítési bitumenek modulusainak 
regressziós összefüggése, 
(T=+20°C, f=0,1-30 Hz) 
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4.10. ábra. Az E*
bit DSR és Sbit pen-lp bitumenmodulusok kapcsolata, (T=+20°C, f=10 Hz) 

 
A modulusértékek közötti különbségek a következőkkel magyarázhatók: 

– a Van der Poel-nomogram bemenő adatai empirikus alapúak (penetráció, gyűrűs-golyós  

lágyuláspont, penetrációs index); 

– a modulusok különbségei a mérések eltérő mechanikai elveiből is adódnak: amíg a Van der 

Poel-nomogramban szereplő bitumenmodulusokat egyrészt statikus módszerrel, állandó 

feszültség mellett húzással, hajlítással, valamint rotációs viszkoziméterrel (Couette), 

másrészt dinamikus módszerrel hajlító rezgésnek kitett gerendákon határozták meg [Van der 
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Poel, 1954], addig a DSR-mérések vezérelt nyírási alakváltozással, oszcillációs módban 

történtek; 

– a korabeli kutatáshoz modifikált bitumeneket nem használtak fel, így a modifikáló szerek  

hatását nem vehették figyelembe; 

– útépítési bitumeneknél a modulusok közötti különbségek a mérések eltérő mechanikai elvé- 

vel magyarázhatók; 

– a modifikálás hatása megmutatkozik a reológiai viselkedésen: magas hőmérsékleteken az 

SBS-szel modifikált bitumen az útépítési bitumenhez képest jóval nagyobb modulussal és 

kisebb fázisszöggel rendelkezik, ami a megnövekedett rugalmasságot jelzi. 

 
A frekvencia növekedésével az időegység alatti terhelések száma nő, az anyag számára a 

rövidebb tehermentesítési idők alatt korlátozottabb relaxáció áll rendelkezésre, ez alakválto-

zás-vezérlési módban a feszültség amplitúdó nagyobb ingadozásához vezet. A mért bitumen-

modulusok szórása a frekvencia növekedésével így nagyobb lesz, amely a modulusok közötti 

korreláció szorosságát gyengíti. 

 

4.3.3. A penetrációs index és az oszcillációs módban mért reológiai jellemzők 

összefüggései 

A vizsgált bitumenek reológiai elemzésekor öregítetlen bitumenmintákon oszcillációs 

módban, γ=0,05% alakváltozás, 10 Hz frekvencián, +20°C vizsgálati hőmérsékleten, illetve 

3 Hz frekvencián és +60°C-on meghatároztam a G*, G’, G”, η*, η’, η”, δ és G*/sinδ 

paraméterek értékeit. A penetrációs indexet a gyűrűs-golyós lágyuláspont és a penetráció 

segítségével számítottam ki [Pfeiffer és Van Doormaal, 1936]. A modifikált bitumeneknél a 

penetrációs index és a felsorolt jellemzők között, a két vizsgálati feltétel mellett korrelációs 

kapcsolat nem volt kimutatható (R2=0,095-0,284). Az útépítési bitumeneknél +60°C 

hőmérsékleten a penetrációs index valamint a tárolási modulus (R2=0,801) és a fázisszög 

(R2=0,807) között „jó”, a PI és a többi paraméter között pedig „közepes” minősítésű 

kapcsolatot igazoltam (R2=0,784-0,794). A PI valamint a G*, G’, η*, η", és a G*/sinδ 

paraméterek között +20°C hőmérsékleten „jó” vagy „nagyon jó” kapcsolatot állapítottam meg 

(R2=0,806-0,901) (4.7. és 4.8. táblázat). 

 
A korreláció szorossága az egyes paraméterek között, a +20°C-on kapott eredményekhez 

képest +60°C-on gyengébbnek mutatkozott, de azonos tendenciát követett. Az eredményekből 

látszik, hogy a penetrációs index az útépítési bitumeneknél összefüggésbe hozható az 
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előzőekben említett reológiai paraméterekkel, a modifikált bitumeneknél ezzel szemben nincs 

ilyen kapcsolat (4.11-16. ábra) [Adorjányi és Füleki, 2012a].  
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4.11. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek viszkozitásának (komplex, valós, képzetes) 
alakulása a penetrációs index függvényében, (T=+20°C, f=10 Hz) 
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4.12. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek viszkozitásának (komplex, valós, képzetes) 
alakulása a penetrációs index függvényében, (T=+60°C, f=3 Hz) 
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4.7. táblázat. Útépítési bitumenek reológiai jellemzői és a penetrációs indexe közötti 
összefüggések, (T=+20°C, f=10 Hz) 

Jellemzők Regressziós egyenlet R2 
Komplex viszkozitás, Pa·s 2171· PI  1876 0,868 
Komplex viszkozitás valós része, Pa·s ’75362· PI  165782 0,771 
Komplex viszkozitás látszólagos része, Pa·s ”59069· PI  818 0,893 
Komplex modulus, MPa G*= 9,2831· (PI) + 16,549 0,806 
Tárolási modulus, MPa G’ = 9,98· (PI) + 14,06 0,893 
Veszteségi modulus, MPa G” = 4,732· (PI) + 10,422 0,771 
Fázisszög, ° δ = 43,553 - 9,4369· (PI) 0,777 
G*/sinδ paraméter, Pa G*/sinδ = 23,28· (PI) + 31,20 0,901 

 
 

4.8. táblázat. Útépítési bitumenek reológiai jellemzői és a penetrációs indexe közötti 
összefüggések, (T=+60°C, f=3 Hz) 

Jellemzők Korrelációs egyenlet R2 
Komplex viszkozitás, Pa·s  = 1766,9·e1,2854(PI) 0,790 
Komplex viszkozitás valós része, Pa·s ’ = 1597,4·e1,2086(PI) 0,784 
Komplex viszkozitás látszólagos része, Pa·s ” = 523,14·e1,7515(PI) 0,794 
Komplex modulus, Pa G* = 33304·e1,2855(PI) 0,790 
Tárolási modulus, Pa G’ = 9276·e1,7781(PI) 0,801 
Veszteségi modulus, Pa G”  = 3011·e1,2086(PI) 0,784 
Fázisszög, ° δ = 67,4250·e-0,1470(PI) 0,807 
G*/sinδ paraméter, Pa G*/sinδ =36784·e1,3631(PI) 0,794 
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4.13. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek komplex modulusának és fázisszögének függése 
a penetrációs indextől, (T=+20°C, f=10 Hz) 
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4.14. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek komplex modulusának és fázisszögének függése 
a penetrációs indextől, (T=+60°C, f=3 Hz) 

 

0
5
10
15
20
25
30
35
40

0
5

10
15
20
25
30
35
40

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

G
"

[M
P

a]

G
'
[M

P
a]

PI

Modifikált Útépítési Modifikált Útépítési

 

4.15. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek tárolási és veszteségi modulusának alakulása a 
penetrációs index függvényében, (T=+20°C, f=10 Hz) 

 
A PI és a reológiai jellemzők közötti korrelációs egyenletek megváltozása magasabb 

hőmérsékleten (+60°C) és kisebb frekvencián (3 Hz) egyrészt a bitumenek szerkezetváltozá-

sával és az ebből következő eltérő reológiai viselkedésével magyarázható. Magasabb 

hőmérsékleten csökken a viszkozitás, a bitumenek reológiai viselkedése a nyírásfüggő visz-

koelasztikus jellegből közelít a newtoni folyadék felé. A viszkozitás és a nyírás-függőség 

változása azonban a különböző bitumeneknél más és más hőmérsékleti és frek-

venciatartományban, valamint eltérő mértékben következik be, ami +60°C-on a korreláció 

gyengülését is okozhatta. 
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4.16. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek tárolási és veszteségi modulusának alakulása a 
penetrációs index függvényében, (T=+60°C, f=3 Hz) 

 
A modifikált bitumeneknél a penetráció nem jelzi a folyamatos elasztomer háló kialakulását. 

Az SBS-szel modifikált bitumeneknél a feszültség-nyúlás összefüggés nemlineáris, így a 

lágyuláspont vizsgálat alacsony feszültségszintjén a folyamatos háló hatása érvényesül, a 

magas feszültségszintű penetrációs vizsgálatnál ez a hatás nem mutatkozik [Valkering et al., 

1992]. 

 
A penetrációs index meghatározásához az útépítési bitumeneknél használt hipotézis szerint a 

lágyulásponton mért penetráció 800 (0,1 mm), amely a modifikált bitumenekre nem érvényes. 

Másrészről a lg(penetráció)–hőmérséklet összefüggés alapján meghatározható penetrációs 

index (pl. az öt pontos LCPC-módszer) nagyobb polimertartalomnál eltérhet a lineáristól. 

Ezen kívül nagyobb polimertartalomnál a penetrációs vizsgálat eredménye függhet a mintát a 

tárolás és kondicionálás alatt ért hőmérsékleti hatásoktól (thermal history) [PIARC, 1999]. 

Ezek a hatások és jelenségek együttesen befolyásolhatják a modifikált bitumenek reológiai 

jellemzőinek és penetrációs indexének kapcsolatát. 

 

4.3.4. Reológiai bitumenjellemzők meghatározása többlépcsős kúszás-visszaalakulási 

(MSCR) vizsgálattal 

Az MSCR vizsgálattal azon bitumenek jellemző paramétereit határoztam meg, amelyeket 

később, a kutatás folyamán TCCT vizsgálatokhoz alkalmaztam. Az MSCR vizsgálatot az 

AASHTO TP 70-07 vizsgálati előírásnak megfelelően DSR-rel, a viszkoelasztikus 

tartományon kívül, τ1=0,1 kPa, τ2=3,2 kPa és τ3=6,4 kPa feszültséglépcsőkkel, 25 mm 
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átmérőjű mérőtesttel és 1 mm résközzel +60°C vizsgálati hőmérsékleten végeztem el 

[AASHTO TP 70-07, 2009]. A penetrációt és a gyűrűs-golyós lágyuláspontot öregítetlen 

mintákon határoztam meg, az MSCR vizsgálatot vékonyfilmes öregítés (RTFOT) után 

végeztem el. A vizsgált bitumenek MSCR vizsgálatokkal meghatározott alapvető jellemzőit 

az 4.9. táblázat foglalja össze. 

 
Az MSCR vizsgálat minden ciklusa egy állandó feszültségű 1 s idejű (t<t1) kúszási fázisból, 

majd t=t1 időponttól egy feszültségmentes 9 s idejű (tt1) visszaalakulási fázisból állt. Minden 

feszültséglépcsőben 10 mérési ciklus – terhelési szünet nélkül – követte egymást. A mérések 

folyamán a vezérlő program rögzítette az időt, a nyírófeszültséget és a nyírási alakváltozást. A 

4.17. ábra szemlélteti az egyes alakváltozások alakulását egy mérési ciklusban. A 

visszaalakulás ciklusonként, százalékban: 

 
    0crcrec /100   . (4.7) 

 
4.9. táblázat. Az MSCR vizsgálattal elemzett bitumenek jellemző adatai 

Aszfaltkeverék 
kódja 

Bitumen típus
Penetráció

+25°C, 
0,1 mm 

Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont, 

°C 

Penetrációs 
Index 

A 25/55-65 48 66,2 2,0830 
B 10/40-65 24 67,0 0,6650 
C 50/70 51 52,3 -0,5944 
D 50/70 50 52,3 -0,6406 
E 50/70 49 50,3 -1,1687 
F 35/50 32 57,0 -0,5787 
G SfB 5-50 48 98,8 6,4131 
H 45/80-65 45 80,0 4,0433 
K KSGB 32 63,0 0,5656 
L 70/100 75 47,5 -0,8662 
M 10/20 11 79,3 1,0527 

 
Az átlagos visszaalakulás adott τ feszültséglépcsőben tíz terhelési ciklus alapján, százalékban: 

 

     
10

1
recreca 10

1  , (4.8) 

 
ahol γrec (τ) visszaalakulás adott ciklusnál τ feszültséglépcsőben. 

 

Az MSCR vizsgálat 3. fejezetben tárgyalt paraméterei mellett foglalkoztam a ∆reca [%] 

átlagos fajlagos visszaalakulás feszültséglépcsők közötti különbségének elemzésével is. 
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4.17. ábra. Alakváltozások lefolyása az MSCR vizsgálat kúszás-visszaalakulási ciklusai alatt 

 
A penetráció illetve lágyuláspont valamint az MSCR vizsgálatból meghatározott jellemzők 

kapcsolatát ábrázolják a 4.18-19. ábrák. 
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4.18. ábra. Az átlagos maradó kúszásérzékenység alakulása különböző bitumeneknél 
feszültséglépcsők szerint, (T=+60°C) 

 
Az 4.18. ábrán látható, hogy a kisebb penetrációjú bitumenek átlagos maradó kúszásérzékeny-

sége +60°C vizsgálati hőmérsékleten kisebb, függetlenül attól, hogy modifikáltak vagy sem. 

A lágyuláspontra és az átlagos maradó kúszásérzékenységre az állítás ugyanezen bitumenekre 

fordítottan igaz, tehát a lágyuláspont növekedésével az átlagos maradó kúszásérzékenység 
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csökken. Ez az empirikus jellemzők jellegének ismeretében várható összefüggés, de meg kell 

jegyezni, hogy ebben a vonatkozásban az útépítési kemény 10/20 típusú bitumen nyújtotta a 

legjobb teljesítményt, jobbat, mint a modifikált bitumenek. 

 
A fajlagos visszaalakulást vizsgálva megállapítható, hogy ennek értékét a modifikált bitu-

meneknél és a kemény útépítési bitumennél a feszültség kevésbé befolyásolja, ami az aszfalt-

keverék teljesítményét tekintve kedvező. A rugalmas tulajdonságok szélesebb feszültségtarto-

mányban maradnak meg (0,1 kPa-6,4 kPa) ami a modifikált bitumeneknél az SBS-háló 

kedvező működésével, a 10/20-as bitumennél a nagyobb aszfalténtartalommal magyarázható 

(4.19. ábra). Három bitumen (SfB 5-50, 46/80-65, 10/20) a nagyobb feszültséglépcsőben (6,4 

kPa) nagyobb visszaalakulást nyújtott, a rugalmas működést jelzi, hogy nagyobb nyúlásokból 

arányosan nagyobb lett a visszaalakulás is. Megjegyezendő, hogy még a leggyengébb teljesít-

ményű modifikált bitumen is 50%-kal jobb átlagos visszaalakulást mutatott, mint a legjobb 

teljesítményű útépítési bitumen. Az útépítési bitumenek (50/70, 70/100) a feszültség növeke-

désével kevésbé képesek rugalmas viselkedésre, nagyobb feszültséglépcsőben kisebb vissza-

alakulást mutattak fel. Az 4.20. ábrán a Jnra és a γreca kapcsolata logaritmikus regressziót követ 

(4.10. táblázat), „közepes”-nek minősítettem (R2=0,720-0,793) [Adorjányi és Füleki, 2011a], 

de megállapítható, hogy a kapott összefüggés hasonló a szakirodalomban közölt értékekhez 

[Asphalt Institute, 2010]. 
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4.19. ábra. A vizsgált bitumenek átlagos fajlagos visszaalakulása feszültséglépcsők szerint, 
(T=+60°C) 
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4.20. ábra. A vizsgált bitumenek átlagos fajlagos visszaalakulásának függése 
az átlagos maradó kúszásérzékenységtől, (T=+60°C) 

 
4.10. táblázat. A visszaalakulás és a maradó kúszásérzékenység átlagértékeinek kapcsolata, 

(T=+60°C) 

y x τ [kPa] Regressziós egyenlet R2 

γreca Jnra 

0,1 y = -13,9915·ln(x)+19,8365 0,720 

3,2 y = -15,3157·ln(x)+13,7200 0,752 

6,4 y = -14,8324·ln(x)+14,6908 0,793 
 
Megállapítottam, hogy a Δγreca értéke a vizsgált feszültségtartományban a feszültség 

nagyságától nem függött. Az átlagos maradó kúszásérzékenység és az átlagos visszaalakulás 

között „közepes” minőségű kapcsolatot igazoltam. A ∆reca és a Jnra, ΔJnra, una között nem 

találtam egyértelmű korrelációs kapcsolatot. 

 
Az MSCR vizsgálatnál – kilépve az LVE-tartományból – már nagyobb feszültségeket 

alkalmaznak több lépcsőben. Az MSCR vizsgálati adatok értékeléséhez egy sorba kapcsolt 

Maxwell-elemből (S1 rugó, D3 dugattyú) és egy Kelvin-Voigt elemből (S2 rugó és D2 

dugattyú) álló Burgers-modellt használtam fel, ahol a G1 és G2 modulusok az S1 és S2 

rugóknak, míg az 2 és 3 viszkozitások a D2 és D3 dugattyúknak felelnek meg (4.21. ábra). A 

t idő alatt állandó 0 feszültség hatására bekövetkező γ(t) alakváltozás a mérési adatokból a 

kúszási (t<t1) és a visszaalakulási fázisban (tt1) külön-külön meghatározható. A modell 

paramétereinek meghatározására a You és Zhanping által közölt módszert alkalmaztam, 

amellyel a modell (4.9) két egyenletének linearizálása után, a paraméterek visszaszámíthatók 

[You és Zhanping, 2008]. 
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         (4.9)

4.21. ábra. A Burgers-modell vázlatos bemutatása 

 
Az MSCR vizsgálat mérési adataiból a 3x10 kúszás-visszaalakulási ciklus alapján 

meghatároztam az egyes modellelemek kötőanyagra jellemző paramétereit. A maradó 

alakváltozás nagyságával összefüggő viszkózus elem jellemzője a D3 dugattyú viszkozitása 

volt. Az MSCR vizsgálat regressziós modelljének átlagos relatív hibája (ARE%) adott 

feszültséglépcsőben: 
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ahol 

î , a regressziós modellel becsült nyírási alakváltozás az i-dik mérési pontban; 

γi, a mért nyírási alakváltozás az i-dik mérési pontban; 

n, a mérési pontok száma egy kúszás-visszaalakulási ciklusban, (1≤i≤n); 

N, a vizsgálat kúszás-visszaalakulási ciklusainak száma, (1jN), (ebben az esetben N=10). 

 
A bitumentípusok szerint a feszültséglépcsőtől függő ARE nagyságát az 4.11. táblázat 

tartalmazza. A legnagyobb ARE bitumentípustól függetlenül kis feszültséglépcsőnél 

keletkezett, a feszültség növelésével az ARE csökkent, ami valószínűleg az alkalmazott 

feszültséglépcsők közötti terhelési szünet hiányával magyarázható. Erre utalhat, hogy az η3 

viszkozitások minden feszültséglépcső első ciklusában az átlagtól kedvezőtlen mértékű 

eltérést mutattak. A regressziós modell átlagos relatív hibája útépítési bitumeneknél 

kedvezőbb, míg útépítési kemény bitumeneknél és modifikált bitumeneknél néhány esetben 

nagyobb mértékű volt (max. 23,4%). Ebből levonható következtetés, hogy modifikált 

bitumeneknél a Burgers-modell helyett olyan anyagmodellt célszerű alkalmazni, amellyel a 

modifikáló szer jellegének és hatásának értékelése megfelelő modellelemekkel elvégezhető, 

és az anyagállandók kisebb hibával becsülhetők. 
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4.11. táblázat. Az MSCR vizsgálat adataira illesztett Burgers-modell átlagos relatív hibája 
feszültséglépcsők szerint, (T=+60°C), különböző bitumentípusoknál 

Aszfaltbeton keverék kódja Bitumen típusa 
0,1 kPa 3,2 kPa 6,4 kPa 

Átlagos relatív hiba, % 

A 25/55-65 5,83 5,26 1,93 
B 10/40-65 11,06 11,74 6,18 
C 50/70 9,23 0,63 0,07 
D 50/70 0,44 0,15 0,03 
E 50/70 1,15 0,59 0,07 
F 35/50 1,80 1,26 0,21 
G SfB 5-50 22,85 23,37 20,65 
H 45/80-65 18,70 18,94 14,14 
K KSGB 11,74 8,19 2,49 
L 70/100 1,05 0,12 0,03 
M 10/20 14,96 16,46 13,30 

 
A regressziós modell eredményeit a 4.12. táblázat foglalja össze. A G1 (az S1 rugónak 

megfelelő) értékei mutatták a legnagyobb variációs tényezőket. A 4.22-4.26. ábrák a Burgers-

modell négy eleme jellemzőjének alakulását szemléltetik 3,2 kPa feszültséglépcsőben a tíz 

kúszás-visszaalakulási ciklus alatt különböző bitumeneknél. A két bitumencsoport jellemzőit 

összehasonlítva látható, hogy a modifikálás hatása leginkább a nyírási viszkozitás 3 (D3 

dugattyúnak megfelelő) növekedésében nyilvánul meg. 
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4.22. ábra. Különböző bitumenek G1 modulusának alakulása a kúszás-
visszaalakulási ciklusok alatt, MSCR vizsgálatnál, (T=+60°C) 
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4.23. ábra. Különböző bitumenek G2 modulusának alakulása a kúszás-
visszaalakulási ciklusok alatt, MSCR vizsgálatnál, (T=+60°C) 
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4.24. ábra. Különböző bitumenek η2 viszkozitásának alakulása a kúszás-
visszaalakulási ciklusok alatt, MSCR vizsgálatnál, (T=+60°C) 
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4.25. ábra. Különböző bitumenek 3 viszkozitásának alakulása a kúszás-
visszaalakulási ciklusok alatt, MSCR vizsgálatnál, (T=+60°C) 
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4.26. ábra. A 10/20 útépítési kemény bitumen jellemzőinek alakulása a kúszás-visszaalakulási 
ciklusok alatt, MSCR vizsgálatnál, (T=+60°C) 
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4.12. táblázat. Útépítési és modifikált bitumenek reológiai jellemzői a Burgers-modell alapján 
3,2 kPa feszültséglépcsőben, (T=+60°C) 

Aszfaltbeton 
keverék 
kódja 

A 
bitumen 
típusa 

A bitumen jellemzője
G1 G2 η2 η3 ARE 

[Pa] [Pa] [Pa·s] [Pa·s] [%] 

A 25/55-65 
Átlag 36061 6026 12350 3019 5,26 
Szórás 655 306 205 12   

  Variációs tényező, % 1,82 5,07 1,66 0,40 

B 10/40-65 
Átlag 76511 10334 22630 9457 11,74
Szórás 354 579 384 103   

  Variációs tényező, % 0,46 5,61 1,70 1,08 

C 50/70 
Átlag 39633 10446 16905 855 0,63 
Szórás 1275 100 299 19   
Variációs tényező, % 3,22 0,96 1,77 2,27  

D 50/70 
Átlag 127000 29512 35902 748 0,15 
Szórás 3705 370 2144 2   

  Variációs tényező, % 2,92 1,25 5,97 0,25 

E 50/70 
Átlag 72539 16972 26693 1265 0,59 
Szórás 633 128 623 2   

  Variációs tényező, % 0,87 0,76 2,33 0,12 

F 35/50 
Átlag 68737 14180 24591 1986 1,26 
Szórás 1293 67 263 23   
Variációs tényező, % 1,88 0,47 1,07 1,17  

G SfB 5-50 
Átlag 19758 2263 5275 3069 23,37
Szórás 242 190 234 131 

 
Variációs tényező, % 1,22 8,40 4,43 4,25 

H 45/80-65 
Átlag 19095 2242 5134 2762 18,94
Szórás 372 183 186 106   

  Variációs tényező, % 1,95 8,18 3,62 3,84 

K KSGB 
Átlag 22225 3862 7614 2684 8,19 
Szórás 86 50 48 21   

  Variációs tényező, % 0,39 1,29 0,63 0,78 

L 70/100 
Átlag 62853 18273 24508 440 0,12 
Szórás 596 316 899 3   
Variációs tényező, % 0,95 1,73 3,67 0,61  

M 10/20 
Átlag 456864 87800 175878 111187 16,46
Szórás 4453 3629 1310 1599   
Variációs tényező, % 0,97 4,13 0,74 1,44  
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4.3.5. A feszültségérzékeny és a feszültségviszkozitási tényező elemzése 

A feszültségérzékenységet és a feszültségviszkozitási tényezőt vizsgáltam, abból a célból, 

hogy milyen kapcsolatban állnak az aszfaltkeverékek alakváltozási jellemzőivel, nemcsak a 

WTT, hanem a TCCT vizsgálatok paramétereivel is. Ehhez a vizsgálati aszfaltbeton 

keverékek laboratóriumi előállításához felhasznált bitumenek e két jellemzőjét oszcillációs 

módban 10 Hz-en, +60°C-on széles feszültségtartományban (100 Pa-50000 Pa) határoztam 

meg. A feszültségértékek alapján feltételezhető, hogy a mérések az LVE-tartományon kívül 

történtek. Az egyes bitumenekkel mért feszültségérzékenységeket és számított SVF értékeket 

a 4.27. és 4.28. ábrák mutatják be. 
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4.27. ábra. Különböző bitumenek feszültségérzékenységei, (T=+60°C, f=10 Hz) 

 
A 4.27. ábra alapján megállapítható, hogy az útépítési bitumenek feszültségérzékenysége – 

kivéve a kemény 10/20 jelű útépítési kemény bitument – kisebb mértékű volt, mint a 

modifikált típusúaké. A modifikált bitumenek és a vizsgált útépítési kemény bitumen +60°C 

vizsgálati hőmérsékleten nagyobb viszkozitást mutattak, azonban a 70%-os viszkozitás-

vesztés nagyobb feszültségeknél következett be. Ezt igazolják a (3.12) összefüggés alapján 

meghatározott SVF értékek is a 4.28. ábrán, ahol jól látszik a 10/20 bitumen kiemelkedő SVF 

értéke. Az itt meghatározott feszültségviszkozitási tényezők és az aszfaltkeverékek 

alakváltozási ellenállásának paraméterei közötti kapcsolatokat részletesen a következő 

fejezetben mutatom be. 
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4.28. ábra. Különböző bitumenek feszültségviszkozitási tényezői, (T=+60°C, f=10 Hz) 

 

4.3.6. A zéró nyírási viszkozitás elemzése a CEN/TS 15325 módszerével 

A vizsgálati aszfaltbeton keverékek készítéséhez felhasznált 11 féle bitument alávetettem a 

CEN/TS 15325 előírás szerinti kúszásvizsgálatnak, mely szerint a zéró nyírási viszkozitás 

kúszási módszerrel határozható meg. E vizsgálati mód nem jutott el az európai szabvány (EN) 

szintjére, egyelőre műszaki előírásként (TS) alkalmazható. Annak érdekében, hogy más 

mérési módoktól megkülönböztessük, a továbbiakban az η0 zéró nyírási viszkozitást a 

vizsgálati módra jellemző ZSVcreep jelöléssel látom el. Az előírásban az előírt vizsgálati 

hőmérséklet +60°C, de lehetségesnek tartják a +45°C vagy +50°C hőmérsékletek 

alkalmazását is. A vizsgálati hőmérséklet helyes megválasztásának érdekében segítségként 

megadják, hogy a megfelelő hőmérsékletérték az, ahol a ZSV nagysága várhatóan 100 Pa·s–

50000 Pa·s között lesz. A vizsgálat első lépcsőjében az állandósult folyáshoz közeli 

állapotban kell először információt szerezni az adott bitumen nem newtoni jellemzőiről. 

Állandósult folyásállapotról akkor beszélünk, mikor egy τ0 állandó feszültség hatására a 

bitumen alakváltozása t1 és t2 időpontok között állandó iránytangensű egyenes mentén 

változik, ennek értéke nem függ az időtől. Ez a lépés segítséget nyújt a második lépcsőben 

alkalmazandó feszültség következetes megválasztásához. Tehát először feszültségsöpréssel, 

az előírásban megadott feszültség- és hőmérsékletértékekkel, közelítőleg állandó 

folyásállapotban kell elvégezni a mérést. Ehhez a mintaelőkészítést és a kondicionálást 

leszámítva összesen 188 percre van szükség. 
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Az adott feszültségértékek mindegyikénél a változó vizsgálati időtartamok utolsó 

szakaszaiban kell meghatározni a viszkozitást, melyek az állandó folyásállapothoz tartozó SS 

viszkozitás értékei lesznek. Ezeket ábrázolva az alkalmazott feszültségek függvényében egy 

közelítőleg vízszintes szakasz (első newtoni plató) mutatkozik alacsony feszültségek mellett, 

ahol az SS értéke a feszültség változásától független (4.29. és 4.30. ábra). 

 
A második lépcsőnél az előírás arról tájékoztat, hogy útépítési bitumeneknél az alkalmazandó 

feszültség 5000 Pa alatt, míg modifikált bitumeneknél 10-50 Pa között kell, hogy legyen. Bár 

az első lépcső ennek megállapítását segíti, az első lépcsőben meghatározott feszültségértékek 

a vizsgálatoknál tapasztaltak szerint minden esetben 10-50 Pa között voltak. Meg kell 

jegyeznem, hogy egyes modifikált bitumeneknél alacsonyabb, 5 Pa alsó határértéket is 

alkalmaznom kellett, hogy a newtoni plató azonosítható legyen. 
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4.29. ábra. A 25/55-65 típusú (PmB2842/09) bitumen viszkozitásának alakulása 
a feszültség függvényében 

 
Az előírás az állandó folyásállapot eléréséhez szükséges időtartamokat is – útépítési 

bitumeneknél 1 órát, míg modifikált bitumeneknél 4 órát – javasol. Megemlíti ugyanakkor, 

hogy a modifikált bitumeneknél ezt az időtartamot meg kell hosszabbítani legfeljebb 8 órára, 

amennyiben a viszkozitás az utolsó 15 percben még 5%-nál nagyobb mértékben változik. Ez 

méréstechnikailag nehezen kivitelezhető, a mérést vezérlő program módosítása menet közben 

nem lehetséges. Amennyiben a 188 perces első lépcső és a 4 órás második lépcső után a 

viszkozitás az utolsó negyedórában az előzőekben említett mértékben változik, úgy a második 

lépcsőt meg kell ismételni, az előírásban rögzített, megnövelt időtartammal. Ebben az esetben 

máris a gyakorlatilag nehézkes, 15-16 órás mérési időtartamról beszélhetünk. Az előírásban 
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szereplő második lépcső elvégzése után a kiértékelés a viszkozitás utolsó 15 percben történő 

változása alapján történt a (4.11) összefüggés szerint. 
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A különböző bitumenek vizsgálata után a viszkozitásokat ábrázolva arra következtettem, hogy 

útépítési bitumeneknél 1 h időtartam alatt a bitumen valóban állandó folyásállapotba kerül, 

azaz a feszültség hatására az alakváltozás közel állandó mértékben változik. Ezen kívül, a 

hosszú időtartamú mérések igazolták, hogy az útépítési bitumen a 10-15 perces kondicionálási 

fázis után akár az első másodperctől kezdve elérheti ezt az állapotot. Azonban a modifikált 

bitumenek, kellően választott kis feszültség mellett, hosszúidejű vizsgálat alatt sem érik el 

kielégítő mértékben ezt az állapotot. Ennek igazolására egy kiválasztott modifikált bitumennel 

24 órás próbamérést, míg az aszfaltkeverékben felhasznált összes modifikált bitumennel 16 

órás méréseket végeztem. Az útépítési bitumenek állandó mértékben növekvő alakváltozása 

helyett, a modifikált bitumeneknél folyamatosan csökkenő, különböző mértékű 

alakváltozásokat, ezáltal kúszásérzékenységeket is kaptam (4.31. ábra). 

 

Meg kell jegyeznem, hogy az előírás az ismételhetőség és a reprodukálhatóság értékeit hét 

kontroll laboratórium öt bitumenmintán végzett vizsgálatainak eredményei alapján adta meg. 

Ismételhetőségre 5% és 36% közötti szórást, míg a reprodukálhatóságra 12% és 91% közötti 

szórást állapítottak meg, amelyek mértéke a modifikált bitumenek vizsgálatakor volt nagyobb. 

A reprodukálhatóság szórása igen nagy, ezek alapján a különböző eszközökkel mért értékek 

jelentősen eltérhetnek egymástól. 
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4.30. ábra. Az 50/70 útépítési bitumen (B/C/1864/09) viszkozitásának alakulása 
a feszültség függvényében 
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4.31. ábra. Az SfB 5-50 modifikált (S-01-12-2) bitumen 
kúszásérzékenysége az idő függvényében 

 
A +60°C-on, 25 mm átmérőjű mérőtesttel és 1 mm résközzel végzett kúszásvizsgálat minden 

percében, az alkalmazott állandó feszültség hatására létrejövő alakváltozás értékét a mérést 

vezérlő program elmenti. Ezek alapján a 16 órás mérések eredményeiből, minden óra utolsó 

15 percének adataiból meghatároztam a (4.11) összefüggés alapján a ZSVcreep értékét. A 

képletből adódóan a kúszásérzékenység-különbség mérési pontossága jelentősen befolyásolja 

a ZSVcreep értékét. Ezt igazolja az egyik kísérleti, 18 órás vizsgálat, melynél egy 25/55-65 

típusú modifikált bitument alkalmaztam. A kúszásérzékenység értékét a két tizedesjegy 

pontossággal vettem fel. 
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Míg a mért viszkozitások átlaga folyamatosan növekedett, addig a számított értékek 3000-

4500 Pa·s között váltakoztak (4.32. ábra). Erre magyarázatot a (4.11) képlet nevezőjében 

szereplő ΔJ értéke adott, amit minden óra 45. és a 60. percében mért adataiból számítottam. 

Az állandó folyásállapot ennél a mintánál a 15. és 18. óra között következett be. A számított 

ΔJ értékek csak kis mértékben – a 2. és 3. tizedesjegyben – tértek el egymástól. Így a képlet 

szerint az egyes órák végén számított ZSVcreep értékek 3000 Pa·s illetve 4500 Pa·s voltak. Ez 

nem tükrözi a ténylegesen mért viszkozitások értékét. Ezzel világossá vált, hogy a módszer 

két tizedesnél nagyobb mérési pontosságot igényel a kúszásérzékenységre vonatkozóan, 

illetve látva a paraméter kismértékű változásának hatását, amely ZSVcreep-ben okozott 

nagymértékű különbségét, a képlet alkalmazhatósága az ilyen mérési adatsorok észlelésénél 

aggályokat vet fel. 
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4.32. ábra. A mért és számított viszkozitások alakulása minden óra 
utolsó 15 percében, 25/55-65 modifikált bitumennél 

 
Az állandósult folyásállapot elérésének érdekében a vizsgálati időket az útépítési és a 

modifikált bitumenek vizsgálatainál egyaránt 4 illetve 16 órára növeltem meg, majd az (4.11) 

összefüggéssel meghatároztam a ZSVcreep paraméter értékeit. 

 
A vizsgálatok elvégzése után megállapítottam, hogy a ZSVcreep értékének meghatározására, az 

ismertetett eljárásnál az állandó folyásállapot eléréséhez az alkalmazott mérési időtartam 

jelentős szerepet játszik. A modifikált bitumeneknél előfordulhat olyan eset, amikor a minta a 

18. óra végére sem éri el kielégítően az állandó folyásállapotot. A (4.11) összefüggés szerint 

meghatározott ZSVcreep értéke minden óra végén változhat a ΔJ akár kis változásakor is. Így a 
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módszer olyan gyakorlati nehézségekkel bír, amelyek alkalmazását körülményessé teszik a 

kemény útépítési és a modifikált bitumenek zéró nyírási viszkozitásának meghatározására. 

 

4.3.7 A zéró nyírási viszkozitás meghatározása egyciklusos kúszás-visszaalakulás 

módban az LVE-tartományban 

A ZSV meghatározását az LVE-tartományban egyciklusos kúszás-visszaalakulási vizsgálattal 

is elvégeztem, de itt a kúszás-visszaalakulás idejét hosszabbra vettem, majd a Burgers-modell 

D3 dugattyújának jellemző értékét határoztam meg [Füleki, 2013]. A zéró nyírási viszkozitás 

visszaszámított η3 értékét megkülönböztetésül itt ZSVcr-rec-vel jelöltem. A mérés +60°C 

vizsgálati hőmérsékleten, 25 milliméter átmérőjű mérőtesttel és 1 milliméteres résközzel 

történt, állandó feszültség mellett, amelyet a CEN/TS 15325 első lépcsőjében leírtak alapján 

határoztam meg. A kúszási fázis idejét először 60 és 240 percben határoztam meg, a CEN/TS 

15325 szerinti mérési tapasztalatok alapján, mivel egyes bitumenek 1-4 h alatt is csak 

korlátozott mértékben érték el az állandó folyásállapotot. A visszaalakulási fázis idejét 

mindkét esetben 15 percben határoztam meg, amely kellően hosszú idő a viszkoelasztikus 

alakváltozás nagy részének visszaalakulására. Miután elvégeztem 5-5 próbamérést, az 

adatokból kitűnt, hogy a D3 dugattyú η3 viszkozitás értékei mindkét kúszásidőnél hasonlóak, 

azok egymással jól korreláltak. Gyakorlati megfontolásokból így a továbbiakban a 60 min 

kúszási fázisból és 15 min visszaalakulási fázisból álló ciklust alkalmaztam. A mérések 

alapján levezetett és visszaszámított ZSVcr-rec értékek a 4.13. táblázatban találhatók. 

 
4.13. táblázat. Útépítési és modifikált bitumenek kúszási, illetve 

kúszás-visszaalakulási módban meghatározott ZSV értékei, (T=+60°C) 

Aszfaltbeton keverék kódja Bitumen típusa ZSVcreep [Pa·s] ZSVcr-rec [Pa·s] 
A 25/55-65           5 359                7 457     
B 10/40-65         39 652              29 623     
C 50/70           1 262                1 229     
D 50/70              886                             * 

E 50/70           1 519                1 490     
F 35/50           2 367                4 370     
G SfB 5-50   4 653 116            304 781     
H 45/80-65      468 946              67 504     
K KSGB         17 096                9 278     
L 70/100              607                    584     
M 10/20      545 800            497 539     

*) A D jelű 50/70 típusú bitumenmintánál többszöri méréssel sem sikerült az egyciklusos kúszás-
visszaalakulási módban a viszkozitás nagyságát megállapítani, mivel a rendkívül kis 
visszaalakulási értékek szórása nagy volt, a bitumen mérhető elasztikus viselkedést nem mutatott. 
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Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a kúszási (ZSVcreep) illetve egyciklusos kúszás-

visszaalakulási (ZSVcr-rec) módban az LVE-tartományban, +60°C-on meghatározott zéró 

nyírási viszkozitási értékek között „nagyon jó” regressziós összefüggés (4.14. táblázat és 4.33. 

ábra) igazolható (R2=0,924) [Adorjányi és Füleki, 2012c]. 
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4.33. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek kúszási, illetve kúszás-visszaalakulási módban 
meghatározott ZSV értékeinek kapcsolata, (T=+60°C) 

 
A kutatás kiterjedt arra is, hogy a zéró nyírási viszkozitás értékéből vajon lehet-e 

megbízhatóan következtetni a bitumen plasztikus alakváltozására +60°C-on. Ennek érdekében 

az előzőekben tárgyalt kétféle mérési módban meghatározott ZSVcreep és ZSVcr-rec értékek, 

valamint az MSCR vizsgálatból a Burgers–modell D3 dugattyújának η3 állandója (a 

továbbiakban η3MSCR(3,2)) közötti kapcsolat feltárását végeztem el (4.34. ábra). 

 
4.14. táblázat. Útépítési és modifikált bitumenek kúszási, illetve kúszás-visszaalakulási 

módban meghatározott ZSV értékei és az η3MSCR(3,2) viszkozitás 
közötti regressziós kapcsolatok, (T=+60°C) 

y x Regressziós egyenlet R2 

ZSVcr-rec ZSVcreep y = 9,1660x0,7282 0,924 

η3MSCR(3,2) ZSVcr-rec y = 0,1694x–1974,2 0,704 

η3MSCR(3,2) ZSVcreep y = 120,32x0,3221 0,431 
 

Az MSCR vizsgálat alapján meghatározott η3MSCR(3,2) jellemző értékei a ZSVcreep és a  

ZSVcr-rec eredményei között nincs elfogadható regressziós kapcsolat, ami azzal is 

magyarázható, hogy az MSCR vizsgálat – szemben a kúszás, illetve a kúszás-visszaalakulási 

vizsgálattal – az LVE-tartományon túli feszültségekkel történik. 
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4.34. ábra. Útépítési és modifikált bitumenek kúszási, illetve kúszás-visszaalakulási módban 
meghatározott ZSV értékeinek összefüggése az η3MSCR(3,2) viszkozitással 

 
A vizsgált bitumenek e fejezetben tárgyalt teljesítményalapú jellemzőinek értéktartományát a 

4.15. táblázat tünteti fel. 

 
4.15. táblázat. A különböző bitumenek vizsgált reológiai jellemzőinek értéktartománya 

Jellemző 
paraméter 

M
ér

té
ke

gy
sé

g Kötőanyag típusa 

Útépítési bitumen
Modifikált 

bitumen 

Útépítési 
kemény 
bitumen 

KSGB 

γuna(3,2) [%] 151-724 16,6-78,7 1,1 78,0 

γreca(3,2) [%] 2,4-13,0 40,3-87,5 76,7 51,5 

Jnra(3,2) [1/kPa] 0,473-2,263 0,052-0,246 0,0035 0,244 

SSV [Pa] 6055-15916 18764-42390 52841 14440 

SVF [Pa2·s] 1,9-17,0 13,2-68,2 707,5 8,9 

η3MSCR(3,2) [Pa·s] 440-1986 2762-9457 111187 2684 

G*
0,883 [Pa] 2336-8115 5695-24931 208602 7275 

η*
0,883 [Pa·s] 442-1553 1127-4546 38640 1329 
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5. AZ AC 16 ASZFALTBETON KEVERÉKEK ALAKVÁLTO-

ZÁSI ELLENÁLLÁSA 

5.1. Az alkalmazott alapanyagok 

Az AC 16 típusú aszfaltbeton keverék mechanikai vizsgálataihoz az 5.1. táblázatban össze-

foglalt kötőanyagokkal készítettem az aszfaltkeverékeket. Célom az volt, hogy a hazai 

gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott útépítési és modifikált bitumenek szerepeljenek a 

kutatási programban. További kötőanyagként alkalmaztam a KSGB jelű, hazai gyártású, 

kémiailag stabilizált gumibitument és az SfB 5-50 jelű, Sealoflex® SBS-szel modifikált 

bitument. Az AC 16 típusú aszfaltkeverékekhez az útépítési bitumenek közül a 10/20 és a 

70/100 típusokat az ÚT 2-3.301-1:2010 előírás nem tartalmazza. E két kötőanyagot a 

bitumenjellemzők mérésekor tapasztalt kedvező teljesítményük alapján, illetve a reológiai 

skála szélesítése érdekében alkalmaztam [ÚT 2-3.301-1, 2010]. 

 

A kötőanyagok empirikus jellemzői az 5.1. táblázatban találhatók. Ezekkel készültek a 

próbatestek a WTT és a TCCT vizsgálathoz. A penetráció és a gyűrűs-golyós lágyuláspont 

vizsgálatokat öregítetlen mintákon, míg a nyíróreométeres vizsgálatokat +60°C-on és öregített 

(RTFOT) mintákon végeztem el. A vizsgálatokhoz felhasznált bitumenek jellemzői 

megfeleltek a hazai környezetben alkalmazott vonatkozó tartományoknak és a melegaszfalt 

keverékek műszaki előírásainak. [MSZ EN 13108-1, 2006]. 

 

5.1. táblázat. Az alkalmazott bitumenek típusai és alapadatai 
az AC 16 aszfaltbeton keverékek mechanikai vizsgálataihoz 

Bitumentípus 
Aszfalt-
keverék 
kódja 

Bitumen-
minta 
kódja 

Penetráció 
+25°C-on, 

0,1 mm 

Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont, 

°C 

Penetrációs
Index 

25/55-65 A PmB2842/09 48 66,2 2,0830 
10/40-65 B PmB2448/09 24 67,0 0,6650 
50/70 C B/C/1864/09 51 52,3 -0,5944 
50/70 D B/D/07 50 52,3 -0,6406 
50/70 E B/E/07 49 50,3 -1,1687 
35/50 F B/4/2012 32 57,0 -0,5787 
Sealoflex® SfB 5-50 G S-01-12-2 48 98,8 6,4132 
45/80-65 H PmB04/2012 45 80,0 4,0433 
KSGB K GB04/2012 32 63,0 0,5656 
70/100 L B/L/2012 75 47,5 -0,8662 
10/20 M B/3/2011 11 79,3 1,0527 
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A keveréktervezésnél végzett előkészítő vizsgálatok alapján, a kutatási aszfaltkeverékek 

egységesen B=4,6 m/m% bitumentartalommal és 0,3 m/m% cellulóz szálasanyag adalékkal, 

laboratóriumban készültek. A kőanyaghalmaz szemeloszlása (5.2. táblázat) és a bitumen-

tartalom minden esetben megegyezett, míg a technológiai (keverési és tömörítési) hőmér-

sékletek az alkalmazott bitumentípusoknak feleltek meg. Az AC 16 típusú kutatási 

aszfaltkeverék kőanyaghalmazának továbbbi szemeloszlási adatait részletesen az M1. 

Melléklet tartalmazza. A kutatási keveréktípus az AC 16 aszfaltbeton keverékre vonatkozó 

ÚT 2-3.301:2010 előírás szerinti szemeloszlással készült, amelynek választását annak 

többféle alkalmazhatósága indokolta, mivel az igénybevételi kategóriától függően alap-, kötő- 

és kopórétegbe egyaránt beépíthető. 

 
5.2. táblázat. Az AC 16 aszfaltbeton keverék kőanyaghalmazának szemeloszlása 

Szitanyílás mérete, mm Átesett tömeg, m/m% 
0,063 5,9
0,25 9,9

2 27,0
4 45,8

5,6 51,2
8 61,9

11,2 77,8
16 97,5

22,4 100
 

5.2. A nyomképződési jellemzők értékelése 

A különböző kötőanyagtípusokkal laboratóriumban előállított aszfaltkeverékből henger-

szegmens tömörítővel legalább két darab, 305 mm x 305 mm x 60 mm méretű próbatest 

készült, 5 v/v% hézagtartalommal, a technológiai hőmérsékletek figyelembevételével, az 

MSZ EN 12697-33:2006+A1 vizsgálati módszernek megfelelően. A WTT vizsgálatokat 

minden keverékkel két próbatesten, +60°C vizsgálati hőmérsékleten, az MSZ EN 12697-

22:2003+A1:2008 vizsgálati módszer szerint (kiskerekes készülék, B módszer, levegőn, 

10000 ciklus) végeztem, és a PRDAIR valamint a WTSAIR, [mm/1000 ciklus] értékeket 

határoztam meg [MSZ EN 12697-22, 2008]. Így az azonos bitumen- és aszfaltvizsgálati 

hőmérséklet mellett a kiválasztott paraméterek közvetlenül összevethetőek voltak egymással. 

Az 5.3. táblázatban feltüntetett WTT vizsgálati eredményeket bitumentípusoktól függően az 

5.1. ábra szemlélteti. 

 
 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.004



5. FEJEZET. AZ AC 16 ASZFALTBETON KEVERÉKEK ALAKVÁLTOZÁSI ELLENÁLLÁSA 

105 
 
 

5.3. táblázat. A WTT vizsgálat eredményei különböző bitumeneknél 

Aszfaltkeverék 
kódja 

Bitumen 
típusa 

PRDAIR [%] WTSAIR [mm/1000 ciklus] 

A 25/55-65 4,15 0,032 

B 10/40-65 3,18 0,045 

C 50/70 5,55 0,080 

D 50/70 5,84 0,069 

E 50/70 6,32 0,068 

F 35/50 5,66 0,051 

G SfB 5-50 4,17 0,035 

H 45/80-65 3,77 0,026 

K KSGB 4,63 0,034 

L 70/100 4,99 0,056 

M 10/20 1,20 0,022 
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5.1. ábra. A PRDAIR és WTSAIR alakulása a bitumentípusoktól függően, (T=+60°C) 

 
Az 5.3. táblázat eredményeiből látható, hogy a PRDAIR értékek minden esetben az ÚT 2-

3.301:2010 szerinti, kopórétegekre vonatkozó 7%-os határérték, illetve modifikált 

bitumeneknél 5%-os határérték alatt maradtak. A WTT vizsgálatok eredményeit összevetetve 

az alkalmazott kötőanyagok empirikus, illetve DSR-mérések alapján meghatározott reológiai 

jellemzőivel, összesen 3 empirikus és 37 reológiai jellemző kapcsolatát elemeztem a PRDAIR 

értékkel, amelyek eredményeit az 5.4. táblázat foglalja össze. 
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5.4. táblázat. A bitumenjellemzők és a PRDAIR regressziós kapcsolatainak minősítése, 
(T1=+20°C illetve T2=+60°C) 

Bitumenjellemzők 
Kapcsolat 

jellege 
 R2 

Kapcsolat 
minősítése

Jellemző 
típusa 

Paraméter 

Empirikus 

Penetráció 25°C-on Hatvány 0,699 Gyenge 
Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont 

Logaritmikus 0,466 Nincs 

Penetrációs index Polinomiális 0,537 Gyenge 

F
un

da
m

en
tá

li
s 

 (
T

=
+

60
°C

) 

G*
10 Exponenciális 0,844 Jó 

J*
10 Hatvány 0,760 Közepes 

G*
10/sinδ Exponenciális 0,842 Jó 
η*

10 Exponenciális 0,844 Jó 
G*

0,883 Hatvány 0,845 Jó 
J*

 0,883 Hatvány 0,845 Jó 
η*

0,883 Hatvány 0,843 Jó 
G*

3 Hatvány 0,848 Jó 
J*

3 Hatvány 0,807 Jó 
η*

3 Exponenciális 0,846 Jó 
γLVE5% Hatvány 0,574 Gyenge 
γLVE10% Hatvány 0,785 Közepes 
ZSVcreep Logaritmikus 0,500 Gyenge 
ZSVcr-rec Logaritmikus 0,645 Gyenge 

η3MSCR(3,2) Hatvány 0,875 Jó 
Jnra(0,1) Logaritmikus 0,837 Jó 
Jnra(3,2) Logaritmikus 0,842 Jó 
Jnra(6,4) Logaritmikus 0,808 Jó 

ΔJnra(0,1-3,2) Exponenciális 0,035 Nincs 
ΔJnra(3,2-6,4) Polinomiális 0,115 Nincs 
ΔJnra(0,1-6,4) Polinomiális 0,123 Nincs 
γreca(0,1) Lineáris 0,575 Gyenge 
γreca(3,2) Lineáris 0,616 Gyenge 
γreca(6,4) Lineáris 0,609 Gyenge 
γuna(0,1) Logaritmikus 0,837 Jó 
γuna(3,2) Logaritmikus 0,842 Jó 
γuna(6,4) Logaritmikus 0,808 Jó 

Δγreca(0,1-3,2) Lineáris 0,521 Gyenge 
Δγreca(3,2-6,4) Lineáris 0,634 Gyenge 
Δγreca(0,1-6,4) Lineáris 0,670 Gyenge 

SVF Hatvány 0,785 Közepes 
SSV Lineáris 0,715 Közepes 

F
un

da
m

en
-

tá
li

s,
 

(T
=

+
20

°C
) G*

10 Exponenciális 0,581 Gyenge 
G*

10/sinδ Exponenciális 0,686 Gyenge 
η*

10 Exponenciális 0,582 Gyenge 
γLVE5% Hatvány 0,854 Jó 
γLVE10% Hatvány 0,823 Jó 
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A PRDAIR és 19 bitumenparaméter között volt „jó” minősítésű a kapcsolat. Az eredmények 

alapján a bitumenek penetrációja, lágyuláspontja, valamint a PRDAIR értékek között a 

kapcsolat „gyenge” vagy nem volt kimutatható. A +60°C vizsgálati hőmérséklet mellett a 

legkedvezőbb kapcsolatokat a bitumenek G*
0,883, η3MSCR, Jnra (τ), γuna (τ) jellemzői mutatták a 

PRDAIR függvényében (5.2., 5.3. és 5.4. ábrák). 

 
A mért G* komplex modulust, a J*

 kúszásérzékenységet és az η* komplex viszkozitást a 

forgalmi terhelést közelítő 10 Hz, az aszfalt TCCT vizsgálat 3 Hz, és a WTT vizsgálat 

0,883 Hz kerékáthaladási frekvenciáján1 határoztam meg. A J*
10 jellemzőt leszámítva 

(R2=0,760) mindegyik paraméter korrelációja „jó”-nak minősült, mindhárom frekvencián a 

kapott értékek kapcsolata kedvező volt (R2>0,8). 

 
A bitumenek kúszásvizsgálataival meghatározott ZSVcreep és ZSVcr-rec kapcsolatai a PRDAIR 

értékeivel mindkét esetben gyengének bizonyultak, bár az összefüggések trend jelleget 

mutattak. A PRDAIR legkedvezőbb kapcsolata az MSCR vizsgálatokból Burgers-modellel 

meghatározott η3MSCR(3,2) viszkozitással (R2=0,875) azonosítható. Ez azt igazolja, hogy a 

Burgers-modell különálló dugattyú D3 elemének a bitumen maradó alakváltozására utaló 

η3MSCR(3,2) viszkozitás értéke támpontot nyújthat az adott kötőanyaggal készült 

aszfaltkeverék fajlagos nyommélységének becsléséhez. A kapcsolat fordított, tehát minél 

nagyobb a Burgers-modell alapján számított η3MSCR(3,2) viszkozitás értéke, annál kisebb a 

várható fajlagos nyommélység. Szintén az MSCR vizsgálatokból meghatározott fundamen-

tális alakváltozási jellemzők eredményei támasztották alá, hogy kisebb maradó alakváltozást 

és kisebb maradó kúszásérzékenységet felmutató kötőanyagokkal készült aszfaltkeverékek 

WTT vizsgálatai kisebb PRDAIR értéket eredményeztek. Köztük a logaritmikus kapcsolat 

minden esetben „jó” minősítésű volt. A fajlagos nyommélység, valamint a ΔJnra és a Δreca 

bitumenparaméterek között nem találtam igazolható kapcsolatot. Az 5.4. táblázat paraméterei 

közül az SVF értéke „közepes” (R2=0,785) összefüggést mutatott a PRDAIR értékekkel (5.2. 

ábra) [Adorjányi és Füleki, 2012b]. 

 
A WTT vizsgálatok másik paraméterének – a nyomképződési görbe kvázi-lineáris szakasza 

WTSAIR hajlásszögének – összefüggéseit a 3 empirikus és 37 fundamentális jellemzővel 5.5. 

táblázat tartalmazza. 

                                                            
1 A WTT vizsgálatnál egy terhelési ciklus frekvenciája 0,4417 Hz, a kerékáthaladás frekvenciája 

0,8833 Hz. 
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5.5. táblázat. A bitumenjellemzők és a WTSAIR regressziós kapcsolatainak minősítése, 
(T1=+20°C illetve T2=+60°C) 

Bitumenjellemzők 
Kapcsolat 

jellege 
 R2 

Kapcsolat 
minősítése

Jellemző 
típusa 

Paraméter 

Empirikus 

Penetráció 25°C-on Hatvány 0,313 Nincs 
Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont 

Polinomiális 0,764 Közepes 

Penetrációs index Polinomiális 0,742 Közepes 

F
un

da
m

en
tá

li
s,

 (
T

=
+

60
°C

) 

G*
10 Exponenciális 0,289 Nincs 

J*
10 Hatvány 0,247 Nincs 

G*
10/sinδ Hatvány 0,301 Nincs 
η*

10 Exponenciális 0,289 Nincs 
G*

0,883 Hatvány 0,403 Nincs 
J*

0,883 Hatvány 0,403 Nincs 
η*

0,883 Hatvány 0,400 Nincs 
G*

3 Hatvány 0,343 Nincs 
J*

3 Hatvány 0,343 Nincs 
η*

3 Hatvány 0,336 Nincs 
γLVE5% Hatvány 0,136 Nincs 
γLVE10% Polinomiális 0,281 Nincs 
ZSVcreep Hatvány 0,608 Gyenge 
ZSVcr-rec Hatvány 0,667 Gyenge 

η3MSCR(3,2) Hatvány 0,548 Gyenge 
Jnra(0,1) Hatvány 0,716 Közepes 
Jnra(3,2) Hatvány 0,667 Gyenge 
Jnra(6,4) Hatvány 0,661 Gyenge 

ΔJnra(0,1-3,2) Polinomiális 0,159 Nincs 
ΔJnra(3,2-6,4) Polinomiális 0,174 Nincs 
ΔJnra(0,1-6,4) Polinomiális 0,194 Nincs 
γreca(0,1) Exponenciális 0,733 Közepes 
γreca(3,2) Exponenciális 0,727 Közepes 
γreca(6,4) Hatvány 0,689 Gyenge 
γuna(0,1) Hatvány 0,716 Közepes 
γuna(3,2) Hatvány 0,670 Gyenge 
γuna(6,4) Hatvány 0,661 Gyenge 

Δγreca(0,1-3,2) Exponenciális 0,656 Gyenge 
Δγreca(3,2-6,4) Exponenciális 0,698 Gyenge 
Δγreca(0,1-6,4) Exponenciális 0,710 Közepes 

SVF Hatvány 0,444 Nincs 
SSV Hatvány 0,596 Gyenge 

F
un

da
m

en
-

tá
li

s,
 

(T
=

+
20

°C
) G*

10 Polinomiális 0,406 Nincs 
G*

10/sinδ Polinomiális 0,405 Nincs 
η*

10 Polinomiális 0,405 Nincs 
γLVE5% Exponenciális 0,420 Nincs 
γLVE10% Hatvány 0,289 Nincs 
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Az 5.6. táblázat PRDAIR és a WTSAIR, valamint a bitumenek kiemelt reológiai paraméterei 

közötti regressziós egyenleteit tartalmazza. Mivel a WTSAIR értéktartománya viszonylag szűk 

sávban mozog (0,02-0,08 mm/1000 ciklus), ezért az eredmények más paraméterek 

összefüggésében nehezen differenciálhatók, és „jó” minőségű regressziós kapcsolatot csak 

kevés esetben adtak. A WTSAIR értékei útépítési bitumeneknél 0,051-0,080 mm/1000 ciklus, 

modifikált bitumeneknél 0,026-0,045 mm/1000 ciklus és az útépítési kemény bitumennél 

0,022 mm/1000 ciklus voltak. 

 
5.6. táblázat. Az aszfaltbeton keverékek nyomképződési és a bitumenek reológiai jellemzői 

közötti regressziós összefüggések, (T=+60°C) 

Aszfaltjellemző, 
x 

Bitumenjellemző, 
y 

Regressziós egyenlet R2 
Kapcsolat 
minősítése 

PRDAIR [%] 

G*
0,883 y = 274546·x-2,4100 0,845 Jó 

η*
0,883 y = 50289·x-2,3970 0,843 Jó 

η3MSCR(3,2) y = 201771·x-3,0240 0,875 Jó 
γuna(3,2) y = 0,3635· e1,1790·x 0,842 Jó 
Jnra(3,2) y = 0,0011· e1,1790·x 0,842 Jó 

SVF y = 1195·x-3,0210 0,786 Közepes 
WTSAIR 

 [mm/1000 ciklus]
γuna(3,2) y = 6E+06·x3,5946 0,667 Gyenge 
Jnra(3,2) y = 17919·x3,5946 0,667 Gyenge 
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5.2. ábra. A feszültségviszkozitási tényező és az η3MSCR(3,2) alakulása a fajlagos 
nyommélység függvényében, (T=+60°C) 
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5.3. ábra. A 0,883Hz frekvencián mért komplex viszkozitás illetve komplex modulus 
alakulása a fajlagos nyommélység függvényében, (T=+60°C) 
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5.4. ábra. A 3,2 kPa feszültséglépcsőben meghatározott átlagos maradó alakváltozás illetve 
átlagos maradó kúszásérzékenység függése a fajlagos nyommélységtől, (T=+60°C) 

 
A nyomképződési paraméterek és a fundamentális jellemzők kapcsolatának vizsgálatakor 

igazolódott a kötőanyagok maradó alakváltozása és az azokkal készült aszfaltbeton keverékek 

PRDAIR értékei közötti egyértelmű összefüggés. Néhány tulajdonságnál „gyenge” vagy 

„közepes” minősítésű regresszió mutatkozott a WTSAIR-rel, de alapvetően az MSCR 
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vizsgálatokból meghatározott γreca visszaalakulás és a γuna maradó alakváltozás emelhető ki 

(R2>0,75) (5.5. és 5.6. ábrák). A WTSAIR, valamint a ΔJnra és a Δreca bitumenparaméterek 

között nem találtam igazolható kapcsolatot. Az útépítési bitumenek kisebb visszaalakulási 

értékeket és nagyobb WTSAIR értékeket nyújtottak, míg a modifikált bitumenek kisebb WTSAIR 

értékeket és kedvezőbb (40-80%) γreca visszaalakulást mutattak, mindhárom feszültség-

lépcsőben „közepes” minőségű regressziós kapcsolattal. A laposabb nyomképződési görbét 

eredményező modifikált bitumeneknek kisebb a maradó alakváltozása is, szemben az útépítési 

bitumenekével, amelyek 2-8-szor nagyobb maradó alakváltozást szenvedtek el és meredekebb 

nyomképződési görbét eredményeztek. Érdemes megjegyezni még, hogy a WTSAIR és a PI, 

valamint a gyűrűs-golyós lágyuláspont között „közepes” kapcsolat mutatkozott, míg a 

penetrációval nem találtam igazolható összefüggést. 
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5.5. ábra. Az útépítési és modifikált bitumenek átlagos maradó alakváltozásának 
illetve átlagos maradó kúszásérzékenységének függése a nyomképződés 

sebességétől, (T=+60°C) 
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5.6. ábra. Az útépítési és modifikált bitumenek visszaalakulásának függése a nyomképződés 
sebességétől, (T=+60°C) 

 

5.3. Triaxiális ciklikus terhelésű összenyomódási vizsgálatok (TCCT) 

5.3.1. Vizsgálati próbatestek 

A próbatestek előállításánál először hengerszegmens tömörítővel az MSZ EN 12697-

33:2006+A1 szabvány szerint 305 mm x 305 mm x 100 mm méretű lap próbatestek készültek, 

5 v/v% hézagtartalomra tömörítve, majd minden aszfaltlapból négy darab 98 mm átmérőjű 

hengert fúrtam ki a vizsgálatok elvégzéséhez [MSZ EN 12697-33, 2006]. Párhuzamosra 

csiszolás után, a vizsgálatok elvégzése előtt a próbatestek és a terhelő lapok közé 

teflonmembrán-kenőanyag rendszert (grafitpor és szilikonzsír) alkalmaztam. A hidraulikus 

univerzális aszfaltvizsgáló berendezéssel T=+60°C hőmérsékleten a TCCT vizsgálatot 

f=3 Hz, σA=375 kPa, σ3=225 kPa, p=475 kPa, q=750 kPa, a q/p=1,6 feltételek mellett 

végeztem. 

 

5.3.2. A vizsgálati eredmények összefoglalása 

A kúszási jellemzőket a teljes adatsor felhasználásával – beleértve a harmadlagos kúszás 

fázisát is – értékeltem ki. A kúszásgörbe mérési adataira mindhárom kúszásfázisra kiterjedő 

regressziós függvény illeszthető a legkisebb négyzetek módszerével. A Francken által közölt 

egyenletet módosítva a kúszásgörbét legjobban megközelítő regressziós egyenlet [Francken, 

1977; Adorjányi és Füleki, 2013]: 

 ε(n) = a · nb + c · [exp (d ·nu) –1].  (5.1) 
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A javasolt (5.1) egyenlet alkalmas a kúszásgörbe mindhárom szakaszának lefedésére, 

a továbbiakban a regressziós elemzésekhez ezt alkalmaztam. Az fc kúszássebesség a 

kúszásgörbe inflexiós pontjában az (5.1) első deriváltjának minimuma: 

 

  u1u1b dexpudcba nnn
n



 

. (5.2) 

 
Az inflexiós pont helye az 5.1. második deriváltjának zérushelyén található:  
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, (5.3) 
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 (5.4) 

 
Az aszfaltkeverékek TCCT vizsgálatának mérési adatait legjobban megközelítő ε(n) 

regressziós függvényből a kúszássebességet és a folyáshányadost vezettem le, a fázisszög 

értékeit közvetlenül a mérési adatokból vettem. Az ε(n) regressziós függvényből 

egyértelműen meg lehetett határozni az inflexiós pont helyét, míg a véges differenciák és 

mozgóátlagok módszerével simított görbén az inflexiós pont több helyen jelentkezett. A 37 

vizsgált bitumenparaméter közül hét mutatott „jó” kapcsolatot az aszfaltkeverékek 

kúszásjellemzőivel (5.7. táblázat). 

 
A Jnra kapcsolata a kúszásjellemzőkkel mindhárom feszültséglépcsőben kedvezően alakult, az 

R2 értékek a feszültséglépcsők értékeinek növekedésével párhuzamosan csökkentek. 

A legjobb regressziós összefüggéseket a bitumenek vizsgált teljesítményi jellemzői közül az 

átlagos maradó kúszásérzékenység, és az átlagos maradó alakváltozás nyújtotta. Az ezekhez 

kapcsolódó aszfalt teljesítményi jellemzők a kúszássebesség, a fázisszög és a folyáshányados 

voltak. Az aszfaltkeverékek TCCT vizsgálatai alatt az 50/70 típusú bitumenekkel készült 

próbatestek viszonylag rövid idő alatt elérték a harmadlagos kúszás fázisát, kis folyásszámot 

és nagy maradó alakváltozást mutatva az inflexiós pontban. Ezeknél a bitumeneknél ezt 

vélhetően az alkalmazott túl nagy vizsgálati feszültségek okozták. Az útépítési kemény 

bitumennél a folyásszám túl nagy volt és a vizsgálati idő a gyakorlat számára kedvezőtlenül 

sok időt vett igénybe. A többi bitumennél az alkalmazott feszültség megfelelő volt a 

vizsgálatok kedvező időtartamon belül történő elvégzésére. 
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5.7. táblázat. Az aszfaltbeton keverékek TCCT vizsgálati és a bitumenek reológiai jellemzői 
közötti regressziós kapcsolatok egyenletei, (T=+60°C) 

Aszfaltjellemző, 
x 

Bitumenjellemző, 
y 

Regressziós egyenlet R2 
Kapcsolat 
minősítése 

fc 

γuna(3,2) y = 59,3610·x1,1391 0,867 Jó 

Jnra(3,2) y = 0,1855·x1,1391 0,867 Jó 

η3MSCR(3,2) y = 3 145·x-0,8790 0,808 Jó 

SVF y = 18,7376·x-0,8821 0,732 Közepes 

φm 

γuna(3,2) y = (5,74E-18)·x13,3986 0,662 Gyenge 

Jnra(3,2) y = (1,79E-20)·x13,3986 0,662 Gyenge 

η3MSCR(3,2) y = (2,65E+19)·x-11,2174 0,727 Közepes 

SVF y = (2,14E+17)·x-11,3105 0,665 Gyenge 

εin/nin 

γuna(3,2) y = 10,3347·x1,2118 0,861 Jó 

Jnra(3,2) y = 0,0323·x1,2118 0,861 Jó 

η3MSCR(3,2) y = 12 214·x-0,9399 0,810 Jó 

SVF y = 72,1663·x-0,9351 0,722 Közepes 

γreca(0,1) y = 70,6890· e-0,0740·x 0,823 Jó 

 

5.3.3. Kúszássebesség 

Kedvező regressziós kapcsolat mutatkozott a kúszássebesség és a bitumenek egyes reológiai 

jellemzői között. Az eredményekből megállapítható, hogy a bitumenek reológiai vizsgá-

lataival meghatározott γuna és a Jnra bitumenjellemzők, illetve a különböző bitumenekkel, de 

azonos összetételű kőanyaghalmazzal készített aszfaltbeton keverékek TCCT vizsgálataiból 

meghatározott kúszássebességei között szoros kapcsolat mutatható ki (5.8. táblázat). A 

modifikált bitumenek mindkét teljesítményi jellemzőjének (γuna, Jnra) értéke kedvezőbb volt, 

mint az útépítési bitumeneké. A kisebb maradó alakváltozással és maradó 

kúszásérzékenységgel rendelkező bitumeneknél az aszfalt kúszássebességének értékei is 

kisebbek voltak (5.7. ábra). A két fő bitumencsoport az 5.7-5.10. ábrákon bemutatott 

diagramokon jól elkülöníthető egymástól. 
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5.8. táblázat. A bitumenjellemzők és az aszfaltbeton kúszássebessége közötti regressziós 

kapcsolatok minősítése, (T1=+20°C illetve T2=+60°C) 

Bitumenjellemzők Kapcsolat 
jellege 

 R2 
Kapcsolat 
minősítéseJellemző típusa Paraméter 

Empirikus 

Penetráció 25°C-on Hatvány 0,565 Gyenge 
Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont 

Hatvány 0,578 Gyenge 

Penetrációs index Polinomiális 0,414 Nincs 

F
un

da
m

en
tá

li
s,

 (
T

=
+

60
°C

) 

G*
10 Hatvány 0,540 Gyenge 

J*
10 Hatvány 0,540 Gyenge 

G*
10/sinδ Hatvány 0,565 Gyenge 
η*

10 Hatvány 0,540 Gyenge 
G*

0,883 Hatvány 0,671 Gyenge 
J*

 0,883 Hatvány 0,671 Gyenge 
η*

0,883 Hatvány 0,672 Gyenge 
G*

3 Hatvány 0,614 Gyenge 
J*

3 Hatvány 0,614 Gyenge 
η*

3 Hatvány 0,607 Gyenge 
γLVE5% Hatvány 0,282 Nincs 
γLVE10% Hatvány 0,398 Nincs 
ZSVcreep Hatvány 0,583 Gyenge 
ZSVcr-rec Hatvány 0,746 Közepes 

η3MSCR(3,2) Hatvány 0,808 Jó 
Jnra(0,1) Hatvány 0,900 Jó 
Jnra(3,2) Hatvány 0,867 Jó 
Jnra(6,4) Hatvány 0,831 Jó 

ΔJnra(0,1-3,2) Polinomiális 0,112 Nincs 
ΔJnra(3,2-6,4) Polinomiális 0,124 Nincs 
ΔJnra(0,1-6,4) Polinomiális 0,123 Nincs 
γreca(0,1) Hatvány 0,785 Közepes 
γreca(3,2) Hatvány 0,796 Közepes 
γreca(6,4) Hatvány 0,788 Közepes 
γuna(0,1) Hatvány 0,900 Jó 
γuna(3,2) Hatvány 0,867 Jó 
γuna(6,4) Hatvány 0,831 Jó 

Δγreca(0,1-3,2) Exponenciális 0,777 Közepes 
Δγreca(3,2-6,4) Exponenciális 0,766 Közepes 
Δγreca(0,1-6,4) Exponenciális 0,791 Közepes 

SVF Hatvány 0,732 Közepes 
SSV Hatvány 0,774 Közepes 

F
un

da
m

en
-

tá
li

s,
 

(T
=

+
20

°C
) G*

10 Exponenciális 0,223 Nincs 
G*

10/sinδ Exponenciális 0,276 Nincs 
η*

10 Exponenciális 0,224 Nincs 
γLVE5% Exponenciális 0,566 Gyenge 
γLVE10% Exponenciális 0,438 Nincs 
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5.7. ábra. A bitumenek átlagos maradó alakváltozásának illetve átlagos maradó 
kúszásérzékenységének kapcsolata az aszfaltbeton kúszássebességével, (T=+60°C) 

 
Az előzőekben említett három tulajdonságot együttesen tekintve az útépítési kemény bitumen 

teljesített a legkedvezőbben; alacsony kúszássebesség mellett kismértékű maradó alakváltozás 

és kúszásérzékenység jellemezte. A γuna és a Jnra paraméterek regressziós kapcsolatának 

minősítése és az R2 értékei, azok szoros matematikai összefüggése miatt megegyeznek. A 

kúszássebesség valamint a ΔJnra között nincs, de a kúszássebesség és Δreca között „közepes” 

minősítésű a kapcsolat. 

 
Az MSCR vizsgálattal a Burgers-modell segítségével visszaszámított η3MSCR(3,2) viszkozitás 

„jó” regressziós kapcsolatban (R2=0,808) áll a kúszássebességekkel is. Bár az R2 értéke kisebb 

volt a γuna és a Jnra jellemzőkhöz tartozó értékeknél, de a ZSVcreep „gyenge” (R2=0,583) illetve 

ZSVcr-rec „közepes” (R2=0,746) minősítésű hatvány kapcsolatánál kedvezőbben alakult. Ezt 

fontosnak tartom kiemelni, hiszen a három viszkozitásjellemző viszonyát az előző fejezetben 

írtam le és elemeztem. Az η3MSCR(3,2) értékei alapján a bitumenek típusai szintén 

elkülönülnek egymástól. Az összefüggést vizsgálva az 5.8. ábrából látható, hogy, modifikált 

bitumeneknél kisebb az η3MSCR(3,2) viszkozitás és a kúszássebesség értéke az útépítési 

bitumenhez viszonyítva. 
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5.8. ábra. A bitumenek η3MSCR(3,2) viszkozitásának és feszültségviszkozitási tényezőjének 
kapcsolata az aszfaltbeton kúszássebességével, (T=+60°C) 

 

5.3.4. Fázisszög 

A TCCT vizsgálatból kapott anyagjellemző – az aszfaltbeton fázisszöge – és a bitumen 

reológiai paraméterek kapcsolatát vizsgálva trend jellegű kapcsolat mutatható ki, „közepes” 

minőségű regresszióval a négy bitumenjellemzővel. A fázisszög, valamint a ΔJnra és a Δreca 

bitumenparaméterek között nem találtam igazolható kapcsolatot. 

 
A TCCT vizsgálat frekvenciáján (3 Hz) mért jellemzők regressziós kapcsolata kedvezőtlen, 

„gyenge” minősítésű volt (5.9. táblázat). A fázisszöggel a legkedvezőbb kapcsolatot az 

η3MSCR(3,2) viszkozitás nyújtotta, azonban az R2 alapján itt is csak „közepes” minősítésű volt 

(5.9. és 5.10. ábrák). 
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5.9. táblázat. A bitumenjellemzők és az aszfaltbeton fázisszöge közötti regressziós 

kapcsolatok minősítése, (T1=+20°C illetve T2=+60°C) 

Bitumenjellemzők Kapcsolat 
jellege 

 R2 
Kapcsolat 
minősítéseJellemző típusa Paraméter 

Empirikus 

Penetráció 25°C-on Hatvány 0,603 Gyenge 
Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont 

Logaritmikus 0,367 Nincs 

Penetrációs index Polinomiális 0,479 Nincs 

F
un

da
m

en
tá

li
s,

 (
T

=
+

60
°C

) 

G*
10 Hatvány 0,614 Gyenge 

J*
10 Hatvány 0,614 Gyenge 

G*
10/sinδ Hatvány 0,635 Gyenge 
η*

10 Hatvány 0,613 Gyenge 
G*

0,883 Hatvány 0,675 Gyenge 
J*

 0,883 Hatvány 0,675 Gyenge 
η*

0,883 Hatvány 0,675 Gyenge 
G*

3 Hatvány 0,657 Gyenge 
J*

3 Hatvány 0,657 Gyenge 
η*

3 Hatvány 0,658 Gyenge 
γLVE5% Hatvány 0,435 Nincs 
γLVE10% Hatvány 0,523 Gyenge 
ZSVcreep Logaritmikus 0,287 Nincs 
ZSVcr-rec Exponenciális 0,498 Nincs 

η3MSCR(3,2) Hatvány 0,727 Közepes 
Jnra(0,1) Hatvány 0,654 Gyenge 
Jnra(3,2) Hatvány 0,662 Gyenge 
Jnra(6,4) Hatvány 0,608 Gyenge 

ΔJnra(0,1-3,2) Polinomiális 0,034 Nincs 
ΔJnra(3,2-6,4) Polinomiális 0,022 Nincs 
ΔJnra(0,1-6,4) Polinomiális 0,068 Nincs 
γreca(0,1) Logaritmikus 0,377 Nincs 
γreca(3,2) Logaritmikus 0,406 Nincs 
γreca(6,4) Logaritmikus 0,414 Nincs 
γuna(0,1) Hatvány 0,654 Gyenge 
γuna(3,2) Hatvány 0,662 Gyenge 
γuna(6,4) Hatvány 0,608 Gyenge 

Δγreca(0,1-3,2) Polinomiális 0,447 Nincs 
Δγreca(3,2-6,4) Polinomiális 0,428 Nincs 
Δγreca(0,1-6,4) Polinomiális 0,440 Nincs 

SVF Hatvány 0,665 Gyenge 
SSV Exponenciális 0,571 Gyenge 

F
un

da
m

en
-

tá
li

s,
 

(T
=

+
20

°C
) G*

10 Polinomiális 0,466 Nincs 
G*

10/sinδ Exponenciális 0,502 Gyenge 
η*

10 Polinomiális 0,466 Nincs 
γLVE5% Hatvány 0,590 Gyenge 
γLVE10% Exponenciális 0,576 Gyenge 
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5.9. ábra. A bitumenek η3MSCR(3,2) viszkozitásának és feszültségviszkozitási tényezőjének 
összefüggése az aszfaltbeton fázisszögével, (T=+60°C) 

 

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,0E+04

20 22 24 26 28 30

lo
g 

J n
ra

(3
,2

) 
[1

/k
P

a]

lo
g 
γ u

na
(3

,2
) 

[%
]

φm [°]

Útépítési Modifikált Útépítési kemény

Útépítési Modifikált Útépítési kemény

 

5.10. ábra. A bitumenek átlagos maradó alakváltozásának és átlagos maradó 
kúszásérzékenységének kapcsolata az aszfaltbeton fázisszögével, (T=+60°C) 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.004



5. FEJEZET. AZ AC 16 ASZFALTBETON KEVERÉKEK ALAKVÁLTOZÁSI ELLENÁLLÁSA 

120 
 
 

5.3.5. Folyáshányados 

A folyáshányados nyolc bitumenparaméterrel mutatott „jó” minősítésű kapcsolatot. 

 
Az 5.10. táblázatból látható, hogy a γuna és Jnra értékei a feszültséglépcső növelésével párhuza-

mosan egyre kedvezőtlenebb, de még mindig „jó” minősítésű összefüggést mutattak a 

folyáshányadossal. A 0,1 kPa feszültséglépcsőben meghatározott γreca és az aszfaltbeton 

folyáshányadosának kapcsolata szintén „jó”, azonban a feszültség növekedésével ez a 

kapcsolat „közepesre” romlik. Ez azzal magyarázható, hogy a modifikált bitumenekkel 

szemben az útépítési bitumenek rugalmas viselkedése kisebb feszültségtartományban marad 

meg, nagyobb feszültséglépcsőkben (3,2 kPa, 6,4 kPa) kisebb visszaalakulást mutattak, így a 

korreláció szorossága a folyáshányadossal gyengült. 

 
A folyáshányados és a ΔJnra között nincs kapcsolat, de folyáshányados és a Δreca között 

„közepes” minősítésű az igazolható kapcsolat. 

 
Szintén „jó” összefüggés volt igazolható az η3MSCR(3,2) paraméterrel (5.10. táblázat). Az SVF 

paraméternél ugyanúgy, ahogyan a fázisszöggel és a kúszássebességgel, a folyáshányadosnál 

is csupán „közepes” minősítésű kapcsolatot találtam (5.11. és 5.12. ábra). 

 
A WTT és a TCCT vizsgálatok összefoglalásaképpen megállapítottam, hogy több bitumen- és 

aszfaltjellemző között „jó” kapcsolat mutatható ki. Az összefüggések közül ki kell emelni az 

η3MSCR, γuna és Jnra bitumenjellemzőket, amelyek a PRDAIR, az fc és az εin/nin 

aszfaltjellemzőkkel egyaránt „jó” regressziós kapcsolatot mutattak. A modifikált és útépítési 

bitumenek teljesítményi sorrendje és eloszlása a feltételezettnek megfelelően alakult, azonban 

az útépítési kemény bitumen +60°C vizsgálati hőmérsékleten mind a bitumen reológiai 

jellemzők, mind az aszfaltjellemzők vonatkozásában a legjobban teljesített. A vizsgálatok 

során előfordulhat azonban az is, hogy két eltérő összetételű, de azonos folyáshányadosú 

aszfaltkeveréknél, különböző alakváltozást és ciklusszámot kaphatunk az inflexiós pontban. 
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5.10. táblázat. A bitumenjellemzők és az aszfaltbeton folyáshányadosa közötti regressziós 
kapcsolatok minősítése, (T1=+20°C illetve T2=+60°C) 

Bitumenjellemzők Kapcsolat 
jellege 

 R2 
Kapcsolat 
minősítéseJellemző típusa Paraméter 

Empirikus 

Penetráció 25°C-on Hatvány 0,585 Gyenge 
Gyűrűs-golyós 
lágyuláspont 

Hatvány 0,580 Gyenge 

Penetrációs index Exponenciális 0,258 Nincs 

F
un

da
m

en
tá

li
s,

 (
T

=
+

60
°C

) 

G*
10 Hatvány 0,539 Gyenge 

J*
10 Hatvány 0,539 Gyenge 

G*
10/sinδ Hatvány 0,566 Gyenge 
η*

10 Hatvány 0,539 Gyenge 
G*

0,883 Hatvány 0,675 Gyenge 
J*

0,883 Hatvány 0,675 Gyenge 
η*

0,883 Hatvány 0,675 Közepes 
G*

3 Hatvány 0,615 Gyenge 
J*

3 Hatvány 0,615 Gyenge 
η*

3 Hatvány 0,608 Gyenge 
γLVE5% Hatvány 0,311 Nincs 
γLVE10% Hatvány 0,410 Nincs 
ZSVcreep Hatvány 0,566 Gyenge 
ZSVcr-rec Hatvány 0,727 Közepes 

η3MSCR(3,2) Hatvány 0,810 Jó 
Jnra(0,1) Hatvány 0,897 Jó 
Jnra(3,2) Hatvány 0,861 Jó 
Jnra(6,4) Hatvány 0,819 Jó 

ΔJnra(0,1-3,2) Polinomiális 0,126 Nincs 
ΔJnra(3,2-6,4) Polinomiális 0,152 Nincs 
ΔJnra(0,1-6,4) Polinomiális 0,161 Nincs 
γreca(0,1) Logaritmikus 0,823 Jó 
γreca(3,2) Logaritmikus 0,784 Közepes 
γreca(6,4) Hatvány 0,774 Közepes 
γuna(0,1) Hatvány 0,897 Jó 
γuna(3,2) Hatvány 0,861 Jó 
γuna(6,4) Hatvány 0,819 Jó 

Δγreca(0,1-3,2) Exponenciális 0,755 Közepes 
Δγreca(3,2-6,4) Exponenciális 0,751 Közepes 
Δγreca(0,1-6,4) Exponenciális 0,770 Közepes 

SVF Hatvány 0,722 Közepes 
SSV Hatvány 0,752 Közepes 

F
un

da
m

en
-

tá
li

s,
 

(T
=

+
20

°C
) G*

10 Exponenciális 0,228 Nincs 
G*

10/sinδ Exponenciális 0,284 Nincs 
η*

10 Exponenciális 0,229 Nincs 
γLVE5% Exponenciális 0,585 Gyenge 
γLVE10% Exponenciális 0,459 Nincs 
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5.11. ábra. A bitumenek η3MSCR(3,2) viszkozitásának és feszültségviszkozitási tényezőjének 
összefüggése az aszfaltbeton folyáshányadosával, (T=+60°C) 

 

1,0E-03

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

1,0E+03

0,1 1,0 10,0 100,0

J n
ra

(3
,2

) 
[1

/k
P

a]

lo
g
γ u

na
(3

,2
) 

[%
]

log εin/nin [(μm/m)/n]

Útépítési Modifikált Útépítési kemény

Útépítési Modifikált Útépítési kemény

 

5.12. ábra. A bitumenek átlagos maradó alakváltozásának és átlagos maradó 
kúszásérzékenységének összefüggése az aszfaltbeton folyáshányadosával, (T=+60°C) 

 

A fenti megállapítások alapján a kutatási aszfaltkeverékek tulajdonságai igazolták, hogy az 

η3MSCR (3,2), γuna és Jnra reológiai paraméterek alapján az azonos összetételű 

kőanyaghalmazzal de különböző minőségű és típusú bitumenekkel készült aszfaltkeverékek 
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teljesítménye a WTT és TCCT vizsgálatokkal előrebecsülhető. Ezáltal, az η3MSCR (3,2), γuna és 

Jnra reológiai paraméterekkel jellemzett bitumenek közül kiválasztható az aszfaltkeverékekkel 

szemben támasztott alakváltozási ellenállási követelményeket legkedvezőbben kielégítő 

kötőanyag. Fontos megjegyezni még, hogy mindhárom reológiai jellemző az MSCR 

vizsgálatból határozható meg, amely tény leegyszerűsíti a vizsgálatok körét és lerövidíti azok 

idejét. A megállapítások és eredmények kiemelt jelentőségűek az azonos minőségű (pl. 

50/70), de különböző gyártótól származó bitumenek egymással való teljesítményi 

összevetésekor. A kutatás folyamán alkalmazott módszerek alkalmasak lehetnek a 

melegviselkedési szempontból legkedvezőbb kötőanyag kiválasztására az azonos típusú 

bitumenek közül, eldöntendő, hogy azok alapján melyik bitumennel érhető el kisebb mértékű 

maradó alakváltozás. 

 

5.4. TCCT vizsgálati és a nyomképződési jellemzők összefüggései 

5.4.1. Kúszássebesség 

Amint a 1.4. ábra is mutatta, a nyomképződés és a TCCT vizsgálat jellemzőinek kapcsolatát is 

célom volt vizsgálni. Mivel az aszfaltkeverékek mindkét vizsgálathoz azonos összetételű 

kőanyaghalmazzal, és azonos kötőanyag-tartalommal készültek, illetve a két eljárás vizsgálati 

hőmérsékletei is azonosak (T=+60°C) voltak, így az azokkal kapott eredmények közvetlenül 

összevethetőek egymással. 

 
Az 5.11. táblázatban feltüntetett összefüggések „jó” minősítésű kapcsolatot mutatnak be a 

fajlagos nyommélység, illetve a kúszássebesség és a folyáshányados között. A kúszássebesség 

növekedésével mindkét nyomképződési jellemző degresszíven növekvő jelleget mutatott 

(5.13. ábra).  

 
A WTSAIR és az fc között „közepes” minőségű kapcsolat mutatható ki az adott vizsgálati 

feltételek mellett (5.11. táblázat). 
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5.11. táblázat. A WTT és a TCCT vizsgálati jellemzők kapcsolatának regressziós egyenletei 

WTT jellemzője, y TCCT jellemzője, x Regressziós egyenlet R2 

PRDAIR [%] 

fc y = 0,8521·ln(x) + 4,3426 0,801 

εin/nin y = 0,9273·ln(x) + 3,0013 0,832 

φm y = (4,7E-05)·x3,4716 0,727 

WTSAIR  
[mm/1000 ciklus] 

fc y = 0,0109·ln(x) + 0,0451 0,751 

εin/nin y = 0,0015·x + 0,0313 0,813 

φm y = (7,4E-06)·x2,6415 0,499 
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5.13. ábra. Az aszfaltbeton nyomképződési jellemzőinek és kúszássebességének 
regressziós összefüggései 

 

5.4.2. Fázisszög 

A fázisszög növekedésével a fajlagos nyommélység hatványosan növekedett, de értéke 

nagyobb szórást mutatott, így kapcsolatuk „közepes” minősítésű volt (5.14. ábra). A WTSAIR 

és a fázisszög között nem volt kimutatható kapcsolat. A WTSAIR jellemzőről már ezen fejezet 

2. szakaszában megállapítottam, hogy értékének kis terjedelme miatt nem alkalmas az 

aszfaltkeverékek megkülönböztetésére és a különböző bitumenek reológiai kapcsolatainak 

igazolására. 
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5.14. ábra. Az aszfaltbeton nyomképződési jellemzőinek és fázisszögének 
regressziós összefüggései 

 

5.4.3. Folyáshányados 

A folyáshányadossal „jó” minősítésű, lineáris összefüggés mutatható ki, amely segítheti az 

egyes jellemzők előrebecslését más vizsgálatok eredményei alapján. Ennek jelentősége a nagy 

mennyiségben rendelkezésre álló WTT vizsgálatok eredményeinek felhasználhatósága miatt 

lehet hasznos. A folyáshányados valamint a nyomképződési jellemzők közötti „jó” minősítésű 

kapcsolatot az 5.15. ábra mutatja be. A PRDAIR és a WTSAIR valamint a folyáshányados 

közötti regresszió kedvezőbbnek bizonyult, mint a melegaszfalt keverékek 

termékszabványában előírt kúszássebességgel kapott regressziós összefüggés (5.11. táblázat). 

 
Az 5.16-5.17. ábrák szemléltetik a bitumenek és az AC 16 típusú aszfaltbeton alakváltozási 

ellenállási jellemzőinek együttes alakulásának tendenciáját. 
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5.15. ábra. Az aszfaltbeton nyomképződési jellemzőinek és folyáshányadosának 
regressziós összefüggései 

 

1,0E-02

1,0E-01

1,0E+00

1,0E+01

1,0E+02

fc [(μm/m)/n] PRDAIR [%]                 εin/nin [(μm/m)/n]

 

5.16. ábra. A kúszássebesség, a fajlagos nyommélység és a folyáshányados alakulása 
bitumentípusok szerint, (T=+60°C) 
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5.17. ábra. A kúszássebesség, a fajlagos nyommélység és a bitumen maradó alakváltozásának 
alakulása bitumentípusok szerint, (T=+60°C) 

 
Az 5.16. ábra jól szemlélteti, hogy a TCCT vizsgálatból kapott kúszássebesség és 

folyáshányados alakulási trendje hasonló, viszont a fajlagos nyommélység a logaritmikus 

tengelyen nem differenciálja kellőképpen a keverékek teljesítményét. A kúszássebesség a 

nyommélységgel (R2=0,801), illetve a folyáshányadossal (R2=0,832) is „jó” regressziót 

mutatott. Az 5.16. ábra alapján az is megállapítható, hogy az útépítési és a modifikált 

bitumenek jellemzőinek értékei lépcsősen elkülönülnek egymástól a kúszásjellemzők alapján, 

míg ez a csoportosítás a nyommélység alapján kevésbé mutatkozik meg. Az 5.17. ábrán 

hasonlóan alakulnak a jellemzők értékei, azonban a bitumen γuna maradó alakváltozása 

értékénél fogva kedvezőbb lehetőséget ad az egyes bitumenek megkülönböztetésére. A γuna 

regressziója a nyommélységgel „jó” (R2=0,842) annak ellenére, hogy az ábrán a logaritmikus 

lépték miatt a kapcsolat nehezen azonosítható. A kúszássebesség és a maradó alakváltozás 

kapcsolata szintén „jó”, és erősebb is, mint az előző két jellemzőé (R2=0,867). 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.004



6. FEJEZET. AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

128 
 
 

6. AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA 

6.1. A kutatás tudományos eredményeinek összegzése 

Az aszfaltburkolatok magas nyári hőmérsékleten keletkező plasztikus alakváltozása 

napjainkban is gyakran előforduló, a forgalombiztonságot károsan befolyásoló, költségesen 

javítható hiba. A nemzetközi szakirodalom elemzéséből levonható következtetés, hogy az 

útburkolatok alakváltozási ellenállásának javítása az aszfaltkeverékek és a bitumenek 

teljesítmény alapú jellemzőinek mélyebb megismerésével és a közöttük lévő kapcsolatok 

kutatásával lehetséges. A kutatás célja, különböző bitumenek elsősorban teljesítmény alapú 

reológiai paraméterei és az aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási ellenállási 

jellemzői közötti kapcsolatok feltárása és igazolása volt. 

 
Emellett a bitumenek néhány összetettebb empirikus paramétere, mint a penetrációs index, 

vagy a részben konvencionális alapú nomogrammal (Van der Poel-nomogram) becsülhető 

merevségi modulusa és a DSR-mérésekből származtatott merevségi modulusa közötti 

kapcsolatok használhatóságának korlátjait is kimutattam. Meghatároztam, hogy a különböző 

típusú bitumenek kétféle módon levezethető merevségi modulusai között milyen eltérések 

jelentkeznek, a regressziós kapcsolatok típusát és szorosságát a frekvencia függvényében 

bitumentípusonként állapítottam meg. 

 
A jellemző frekvenciákon nagyszámú mérés alapján összefüggéseket állapítottam meg az 

útépítési és modifikált bitumenek penetrációs indexe és az LVE-tartományban végzett DSR-

mérésekből nyert reológiai paraméterei között. 

 
Rámutattam arra, hogy a ZSV meghatározásának problémái kúszási módban a modifikált 

bitumeneknél és az útépítési kemény bitumeneknél az állandó folyásállapot elérésével és 

azonosításával összefüggően milyen mérési nehézségekre vezethetők vissza. A ZSV 

meghatározására dolgoztam ki az egyciklusos kúszás-visszaalakulási vizsgálat módszerét, 

amelynek alapján a ZSV értéke a reológiai modellből visszaszámítható. 

 
A bitumenek paramétereinek értékelését az LVE-tartományon kívül a több feszültséglépcsős 

kúszás-visszaalakulási vizsgálatokból (MSCR) nyert adatok alapján végeztem, a kutatást 

kiterjesztve a mérési eredményekből közvetlenül levezethető alakváltozási paraméterek 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.004



6. FEJEZET. AZ ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

129 
 
 

megállapítására, a Burgers-modell elemeinek visszaszámítására, valamint a modell átlagos 

relatív hibájának elemzésére a feszültségszinttől és bitumentípusoktól függően. 

 
Laboratóriumi vizsgálatok alapján öt aszfalt- és harminchét bitumenjellemző kapcsolatát 

regresszióanalízissel elemezve kimutattam, hogy az alakváltozási ellenállási követelmények 

kielégítéséhez megfelelő bitumen kiválasztása milyen teljesítményi paraméterekkel 

lehetséges. 

 
Értékeltem a nyomképződési jellemzők alkalmasságát az aszfaltbeton keverékek alakváltozási 

ellenállásuk szerinti megkülönböztetésére, és megállapítottam ezek összefüggéseit a bitume-

nek reológiai paramétereivel. Az aszfaltbeton keverékek TCCT vizsgálati eredményeiből 

meghatároztam, hogy a kúszássebesség, a folyáshányados és a fázisszög a bitumenek mely 

reológiai paramétereivel állnak minősíthető kapcsolatban, és megadtam az ezek közötti 

korrelációs összefüggéseket. Feltártam az aszfaltbeton keverékek nyomképződési jellemzői és 

a TCCT vizsgálatokból levezetett kúszási paraméterek közötti összefüggéseket is, amelyek 

segítenek tájékozódni az aszfaltbeton keverékek fundamentális, teljesítményalapú 

értékelésénél. 

 
A kutatás előzőekben összefoglalt eredményeit a következő tudományos tézisekben fogalmaz-

tam meg. 

 

1. Téziscsoport. A bitumenek DSR-mérésekkel, és empirikus alapon levezetett 

paramétereinek összefüggései 

1.1. Tézis. A bitumenmodulusok összefüggései 

Megállapítottam, hogy a bitumenek empirikus és reológiai paraméterei alapján meghatározott 

merevségi modulusai között, a nehézgépjárművek sebességének közelítőleg megfelelő 10 Hz 

vizsgálati frekvencián és +20°C vizsgálati hőmérsékleten, útépítési bitumeneknél a regresszió 

polinomiális és „nagyon jó” (R2=0,921), míg modifikált bitumeneknél lineáris a kapcsolat, és 

erőssége „közepes” (R2=0,776). 

 
A bitumenek empirikus és reológiai paraméterei segítségével meghatározott merevségi 

modulusai között a 0,1-30 Hz frekvenciatartományban modifikált bitumeneknél szintén 

lineáris, míg útépítési bitumeneknél másodfokú polinomiális regressziós kapcsolatot mutattam 

ki a frekvencia függvényében. Megállapítottam, hogy a bitumenek empirikus alapú és DSR-
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mérésekből levezetett modulusai közötti korreláció szorossága a frekvencia növekedésével 

degresszíven gyengül (R2=0,966-ről R2=0,777-ra). 

 
Jelentős számú bitumenminta vizsgálatával igazoltam, hogy a Van der Poel-nomogramból 

nyert modulusokhoz képest a DSR-mérésekkel modifikált bitumeneknél nagyobb, útépítési 

bitumeneknél kisebb modulusértékeket kapunk. 

 

1.2. Tézis. A bitumenek penetrációs indexének és reológiai jellemzőinek összefüggései az 

LVE-tartományban 

Megállapítottam, hogy +20°C vizsgálati hőmérséklet, 10 Hz frekvencia, illetve +60°C vizsgá-

lati hőmérséklet, és 3 Hz frekvencia mellett a penetrációs index és a modifikált bitumenek 

egyes reológiai jellemzői (G*, G’, G”, η*
, η’, η”, δ, G*/sinδ) között nincs korreláció (R2=0,095-

0,284). Útépítési bitumeneknél a penetrációs index és egyes reológiai jellemzők (G*, G’, η*, 

η”, G*/sinδ) között +20°C hőmérsékleten, 10 Hz frekvencián „jó” és „nagyon jó” minősítésű 

lineáris regressziót állapítottam meg (R2=0,806-0,901). Az útépítési bitumenek penetrációs 

indexe valamint tárolási modulusa és fázisszöge között +60°C hőmérsékleten és 3 Hz 

frekvencián „jó” minősítésű exponenciális (R2=0,801-0,807), a PI és a többi paraméter között 

(G*, G”, G*/sinδ, η*
, η’, η”) pedig „közepes” minősítésű exponenciális regressziót igazoltam 

(R2=0,784-0,794). Megállapítottam, hogy a hőmérséklet növekedésével a csökkenő frekvencia 

ellenére a regressziós kapcsolat gyengül, és lineárisból exponenciálissá változik. 

 

2. Tézis. A zéró nyírási viszkozitás meghatározása kúszási módban 

Megállapítottam, hogy DSR-méréssel kúszási módban, a hazai útépítési gyakorlatban alkal-

mazott bitumenek zéró nyírási viszkozitása: 

– útépítési kemény bitumeneknél hosszú idejű (12 h-24 h) mérésekkel sem határozható 

meg; 

– útépítési bitumeneknél meghatározható, mivel az állandó folyásállapot rövid idő alatt 

elérhető; 

– modifikált bitumeneknél meghatározható, de az állandó folyásállapot 10 h-12 h utáni 

bekövetkezése időigényessé teszi a mérést. 

 
Számításokkal és a mérési eredmények alapján igazoltam, hogy útépítési kemény bitumenek-

nél és modifikált bitumeneknél nagypontosságú mérésekkel sem kaphatók megfelelő ered-
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mények, mivel a ZSV értékében a kúszásérzékenység kismértékű (egy tizedes jeggyel) válto-

zása is jelentős különbséget okoz. 

 
A zéró nyírási viszkozitás meghatározására a mérési tapasztalatok alapján új vizsgálati 

módszert dolgoztam ki, amelynél a mintát a dinamikus nyíróreométerrel az LVE-

tartományban kúszás-visszaalakulási módban vizsgáljuk. A vizsgálat 60 min kúszási fázisból 

és a tehermentesítést követő 15 min visszaalakulási fázisból áll. A zéró nyírási viszkozitás a 

kúszási és visszaalakulási fázis ideje alatt rögzített alakváltozási adatokból a Burgers-modell 

szerinti η3 viszkozitásként kapható meg. Ennek a ZSVcr-rec jelölést adtam, megkülönböztetve 

az eltérő mérési módokban meghatározott η3 értékektől. Megállapítottam, hogy az általam 

kidolgozott, rövidebb időigényű egyciklusos kúszás-visszaalakulási módban kapott ZSVcr-rec 

és a CEN/TS módszer szerint meghatározott ZSVcreep jellemzők között „nagyon jó” 

minősítésű, lineáris regresszió van (R2=0,924). 

 

3. Tézis. Több feszültséglépcsős kúszás-visszaalakulási vizsgálat (MSCR) reológiai 

modelljének átlagos relatív hibája 

Az MSCR vizsgálat mérési adatait a Burgers-féle reológiai modell alapján elemezve meg-

állapítottam, hogy a modell átlagos relatív hibája adott vizsgálati hőmérsékleten (+60°C) függ 

a bitumentípustól és a vizsgálati feszültség (0,1 kPa, 3,2 kPa és 6,4 kPa) értékétől: 

– a feszültség növekedésével a modell átlagos relatív hibája minden vizsgált bitumennél 

csökkent; 

– a modifikált és útépítési kemény bitumeneknél az átlagos relatív hiba nagyobb, mint az 

útépítési bitumeneknél. 

 
A maradó alakváltozást jellemző D3 dugattyú állandójának (η3MSCR) átlagos relatív hibája 

modifikált és útépítési kemény bitumenek körében nagyobb, mint az útépítési bitumeneknél. 

 

4. Tézis. Bitumenek reológiai paramétereinek kapcsolata az aszfaltbeton keverékek 

nyomképződési jellemzőivel 

Megállapítottam, hogy az AC 16 típusú keverékek fajlagos nyommélysége (+60°C-on) „jó” 

minősítésű korrelációban áll a bitumenek 

 f= 0,883 Hz frekvencián mért G*
0,883 komplex modulusával (R2=0,845); 

 az η*
0,883 komplex viszkozitásával (R2=0,843); 
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 az η3MSCR(3,2) viszkozitásával (R2=0,875); 

 a γuna(3,2) átlagos maradó alakváltozásával (R2=0,842), és a Jnra(3,2) átlagos maradó 

kúszásérzékenységével (R2=0,842). 

 
A fajlagos nyommélység növekedésével a γuna(3,2) és a Jnra(3,2) értéke exponenciálisan 

növekszik, G*
0,883, η

*
0,883 és η3MSCR(3,2) jellemzők értékei hatvány regresszió szerint 

csökkennek. 

 
Igazoltam, hogy a nyomképződés sebességének korrelációja 

 a γuna(3,2) és a Jnra(3,2) jellemzőkkel „gyenge” (R2=0,667); 

 az Δreca paraméterrel „közepes” (R2=0,710). 

 
Megállapítottam, hogy a nyomképződés sebessége alapján az aszfaltbeton keverékek nem 

különböztethetők meg kellőképpen a bitumenek reológiai jellemzőivel való egyértelmű 

kapcsolat kimutatásához. 

 

5. Tézis. Bitumenek reológiai paramétereinek kapcsolata az aszfaltbeton keverékek 

TCCT vizsgálati jellemzőivel 

Megállapítottam, hogy a kúszásgörbe mindhárom fázisára kiterjedő (n) tengelyirányú 

fajlagos összenyomódást kifejező függvény illesztése a Francken-féle kúszásgörbe 

modelljének módosításával érhető el: 

 
 ε(n) = a · nb + c · [exp (d · nu) – 1] (5.1) 

 
ahol a, b, c, d és u a keverékre jellemző anyagparaméterek. 

 
Az aszfaltbeton keverékek fázisszöge, valamint a bitumenek η3MSCR(3,2) jellemzője között 

„közepes” minősítésű kapcsolatot mutattam ki (R2=0,727). 

 
Megállapítottam, hogy a korreláció minősége az aszfaltbeton keverékek folyáshányadosa és 

 a γuna(3,2), a Jnra(3,2), az η3MSCR(3,2), valamint a γreca(0,1) bitumenjellemzők között „jó” 

minősítésű (R2=0,810-0,861); 

 a Δreca(0,1-3,2) bitumenjellemző között „közepes” (R2=0,755). 

A vizsgálati feszültség növekedésével a γuna a folyáshányadossal gyengülő korrelációt 

mutatott. 
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Megállapítottam, hogy a korreláció minősége az aszfaltbeton keverékek kúszássebessége és 

 a γuna(3,2), a Jnra(3,2) valamint az η3MSCR(3,2) bitumenjellemzők között„jó”, (R2=0,808-

0,867); 

 a bitumenek ZSVcreep nyírási viszkozitása között „gyenge”, (R2=0,583), illetve a 

ZSVcr-rec között „közepes” (R2=0,746); 

 a bitumenek Δreca(0,1-3,2) jellemzője között „közepes” minőségű (R2=0,777). 

 
A bitumenek reológiai és az aszfaltbeton keverékek alakváltozási ellenállási paraméterei 

közötti összefüggések feltárásával igazoltam, hogy az azonos összetételű kőanyaghalmazzal 

rendelkező aszfaltbeton keverékek teljesítménye a bitumenek η3MSCR(3,2), γuna(3,2) és Jnra(3,2) 

jellemzői alapján kedvezően előrebecsülhető. Ezáltal, a bitumenek tárgyalt reológiai 

paramétereinek segítségével, az aszfaltbeton keverékek alakváltozási ellenállási 

követelményeit legjobban kielégítő bitumentípus választható ki. 

 

6. Tézis. Az aszfaltbeton keverékek WTT és TCCT vizsgálati jellemzőinek kapcsolata 

„Jó” minősítésű, degresszíven növekvő logaritmikus regressziót igazoltam a fajlagos 

nyommélység, illetve a kúszássebesség és a folyáshányados között (R2=0,801-0,832). 

 
„Jó” minősítésű, lineáris regressziót igazoltam a folyáshányados és a WTSAIR értéke között 

(R2=0,813). 

 
Az aszfaltbeton fázisszöge és a nyomképződési jellemzők között igazolható kapcsolat nem 

volt kimutatható. 

 
A megállapított összefüggések elősegíthetik a tájékozódást a paraméterek értékének 

előrebecslésénél más vizsgálatok eredményei alapján. Ennek jelentősége a korábban is 

szabványos és nagymennyiségben rendelkezésre álló WTT vizsgálatok eredményeinek 

felhasználása szempontjából hasznos lehet. 

 
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a folyáshányados mindkét nyomképződési 

jellemzővel kedvező korrelációs összefüggést mutatott. Mindemellett a kúszássebesség és a 

nyomképződési jellemzők között csak gyengébb regressziót tudtam meghatározni. 

 
A feltárt összefüggések azt mutatják, hogy célszerű az útépítési bitumenek és a modifikált 

bitumenek értékelését külön csoportban végezni. 
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6.2. További kutatási lehetőségek 

A bitumenek reológiai jellemzői és az aszfaltkeverékek alakváltozási teljesítménye közötti 

regressziós összefüggések szorosságát számos tényező befolyásolja, melyek feltárása további 

kutatások célja lehet. Az értekezésben a bitumenek reológiai jellemzőinek meghatározása 

részben a Burgers-modellből visszaszámítással történt, amelynek átlagos relatív hibája 

bitumentípustól függően változott; egyes modifikált bitumeneknél nagyobbra adódott, 

befolyásolva ezzel a regresszió minőségét. Egyes modifikált bitumeneknél más reológiai 

modellek alkalmazása a relatív hiba csökkentésének érdekében még kedvezőbb lehet. 

 
Az eddigi kutatásokból látható, a továbbiakban célravezető a modifikált bitumenek 

különválasztása az útépítési (nem modifikált) bitumenektől, mind a bitumenjellemzők, mind a 

velük készült aszfaltkeverékek tulajdonságainak kutatásánál. 

 
A teljesítményi tulajdonságokat befolyásoló sok változó miatt jelenleg még nem hozták létre 

az aszfaltkeverékek egységes anyagmodelljét. További lépések szükségesek az aszfalttípusok 

szerinti ilyen irányú kutatásokhoz. 

 
Az értekezésben különböző típusú bitumenek és egy AC 16 típusú aszfaltbeton keverék 

alakváltozási jellemzői kaptak hangsúlyt, a következtetések erre a típusra érvényesek. A 

szakirodalom feldolgozásából látható, mint arra több szerző is rámutatott, hogy a kötőanyag 

hatása, viselkedése keverékfüggő. Az útépítési gyakorlatban az aszfaltkeverék-típusok széles 

skálán változnak, jelenleg az európai termékszabványban az aszfaltbeton (AC) keverékeken 

kívül a zúzalékvázas masztixaszfalt (SMA), a porózus aszfalt (PA), az érdesített homokaszfalt 

(HRA), aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM), az öntött aszfalt (MA) említhető 

meg a további kutatások céljaira. 

 
Ezek a melegaszfalt típusok jelentős teljesítményi eltéréseket mutatnak fel, kőanyaghalmazuk 

összetétele, szemeloszlási görbéik különbözősége, térfogat-összetételük és az alkalmazott 

kötőanyagtípus függvényében. Az aszfaltkeverékek teljesítményi jellemzőit a különböző 

bitumentípusok mellett, az eltérő származású kőtermékek jelentősen befolyásolják, ezek 

hatásai és a kőtermékek teljesítményi paramétereinek figyelembevétele nem kevésbé fontos 

szempontja lehet a további kutatásoknak. 

 
Az értekezésben a bitumenek és az aszfaltbeton keverékek teljesítményalapú paramétereinek 

kapcsolatait laboratóriumi vizsgálatok alapján határoztam meg. További kutatásokkal, in situ 
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végrehajtott extra nagykerekes berendezésekkel (pl. ALF) végzett nyomképződési 

vizsgálatokkal, illetve kísérleti útszakaszok megfigyelésével, nemcsak az anyagparaméterek 

közötti összefüggések támaszthatók alá, hanem a pályaszerkezet rétegfelépítésének hatásai is 

vizsgálhatóak lennének. 

 
Az alakváltozási ellenállás csak az egyike az aszfaltkeverékek megkövetelt teljesítményi 

jellemzőinek, melyet a jelen értekezés tárgyalt. A további kutatások folyamán célszerű a többi 

teljesítményi jellemző (pl. fáradás, komplex modulus) egymásra hatásának feltárása az 

élettartam folyamán a forgalmi igények, környezeti hatások, nem utolsó sorban a gazdasági 

eredményesség értékelése mellett. 
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1. Burgers-modell [Burgers, 1935] 

A modell rugók és dugattyúk soros és párhuzamos kapcsolásaiból áll (F1. ábra). 

 

 
F1. ábra. A Burgers-modell felépítése 
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ahol γ az alakváltozás, [1]; τ0 a nyírófeszültség, [Pa]; G0 és G1 a rugó elemek nyírási 

modulusai, [Pa]; η1 a Maxwell- vagy Kelvin-Voigt-elem nyírási viszkozitása, [Pa·s]; η0 a zéró 

nyírási viszkozitás, [Pa·s]; t a vizsgálati idő [s]. Az elméleti feltételezés alapján – miszerint a 

bitumen az állandósult folyásállapotban van, így csak a Burgers-modell viszkózus része 

változik – a zéró nyírási viszkozitás a modell segítségével becsülhető a mérés utolsó 

15 percének adatai alapján. 
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ahol J15min-before-end a mért kúszásérzékenység a terhelés megszűnése előtt 15 perccel, [1/Pa]; 

Jend a mért kúszásérzékenység a kúszási szakasz végén, [1/Pa]; Δt = 900 másodperc a mért 

időintervallum a két érték mérése között, [s]. 
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2. Carreau-modell [Carreau et al., 1968, Binard et al., 2004] 

A Carreau-modell az állandósult folyásállapotban meghatározott bitumen viszkozitás értéke 

alapján becsli a zéró nyírási viszkozitás értékét. A modell a bitumen harmadik alakváltozási 

fázisára illesztése után így a zéró nyírási viszkozitás értéke a következő képlet alapján 

számítható: 
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ahol η a viszkozitás adott nyírássebesség mellett, [Pa·s]; η0 a zéró nyírási viszkozitás, [Pa·s]; 

γ=dγ/dt a nyírássebesség az állandósult folyásállapotban, [1/s]; λ az anyagra jellemző 

paraméter idő mértékegységgel, [s]; n mértékegység nélküli anyagra jellemző paraméter, [-]. 

3. Carreau-modell [Carreau et al., 1968, Binard et al., 2004] 

A frekvenciasöprés során mért viszkozitási adatokból a Carreau-modellel szintén 

meghatározható a zéró nyírási viszkozitás az alábbi egyenletből: 
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ahol η a viszkozitás az adott szögfrekvencia mellett, [Pa·s]; η0 a zéró nyírási viszkozitás, 

[Pa·s]; η∞ a végtelen nagy nyírássebességhez tartozó viszkozitás, [Pa·s]; K az anyagra 

jellemző paraméter idő mértékegységgel, [s]; ω az oszcillációs frekvencia, [rad/s]; m 

mértékegység nélküli anyagra jellemző paraméter, [-]. 

4. Carreau/Yasuda-modell [Mezger, 2006] 
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ahol η a viszkozitás adott nyírássebesség mellett, [Pa·s]; η0 a zéró nyírási viszkozitás, [Pa·s]; 

η∞ a végtelen nagy nyírássebességhez tartozó viszkozitás, [Pa·s]; γ a nyírássebesség, [1/s]; λ 

az anyagra jellemző paraméter idő mértékegységgel, [s]; p1 a Yasuda-kitevő mértékegység 
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nélkül, [-]; p az anyag viselkedése nyírás hatására (nyírásra vékonyodó (p<1) vagy vastagodó 

(p>1)), [-]. 

5. Oszcillációs elvű frekvenciasöprés módszere [Ferry, 1980] 

A bitumenek viselkedését csökkenő viszkozitás jellemzi növekvő frekvencia mellett, két jól 

definiált határérték között: az egyik a zéró nyírási viszkozitás (η0), amely a zérus 

frekvenciához tartozó érték, míg a másik a végtelen nagy nyírássebességhez tartozó 

viszkozitás vagy határviszkozitás (η∞), amely a végtelenül nagy frekvenciához tartozik. 

 
Adott frekvenciaterület mellett a zéró nyírási viszkozitás a veszteségi érzékenységhez (J”(ω)) 

kapcsolódóan írható fel: 
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ahol J” a veszteségi kúszásérzékenység, [1/Pa]; Jde a késleltetett rugalmas kúszásérzékenység, 

[1/Pa];  ω az oszcillációs frekvencia, [rad/s]; η0 a zéró nyírási viszkozitás, [Pa·s]; t az idő, [s]. 

Következtetésképpen, mikor az oszcillációs frekvencia a zérushoz tart, akkor a zéró nyírási 

viszkozitás a következő egyenlettel határozható meg: 
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A zéró nyírási viszkozitás oszcillációs méréssel való meghatározásához széles 

frekvenciaspektrumú mérésre van szükség, a műszer frekvenciamérési tartományának alsó 

határát kihasználva. Azután a mérési adatokból, különböző modellek görbeillesztését 

felhasználva extrapolációval megkapható a zéró frekvenciához tartozó viszkozitás értéke. 

Minél kisebb a frekvenciatartomány alsó határa, a modellekkel annál nagyobb pontossággal 

határozható meg a zéró nyírási viszkozitás értéke. 
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6. Cross-modell [De Visser et al., 2004] 

A modell az adott szögfrekvencia mellett a viszkozitást az η0 zéró nyírási és az η∞ végtelen 

nagy nyírássebességhez tartozó viszkozitások segítségével az alábbi négyparaméteres 

egyenlettel határozza meg: 
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ahol η(ω) a viszkozitás az adott szögfrekvencia mellett, [Pa·s]; η0 a zéró nyírási viszkozitás, 

[Pa·s]; η∞ a végtelen nagy nyírássebességhez tartozó viszkozitás, [Pa·s]; K az anyagra 

jellemző paraméter idő mértékegységgel, [s]; ω az oszcillációs frekvencia, [rad/s]; m 

mértékegység nélküli anyagra jellemző paraméter, [-]. 

7. „Cross 0”-modell (Cross/Sybilski) [Sybilski, 1996; De Visser et al., 2004] 

A háromparaméteres modell a frekvenciasöprés adataira illeszt görbét, amely alapján a 

f= 0 Hz frekvenciához tartozó viszkozitás extrapolálható, mint zéró nyírási viszkozitás az 

alábbi képlet alapján. Feltételezi, hogy η∞ a végtelen nyírássebességhez tartozó viszkozitás az 

η0 zéró nyírási viszkozitáshoz képest rendkívül csekély mértékű, így azt elhanyagolható 

nagyságúnak tekinti. 
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ahol η a viszkozitás az adott szögfrekvencia mellett, [Pa·s]; η0 a zéró nyírási viszkozitás, 

[Pa·s]; K az anyagra jellemző paraméter idő mértékegységgel, [s]; ω az oszcillációs 

frekvencia, [rad/s]; m mértékegység nélküli anyagra jellemző paraméter, [-]. 
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M1. MELLÉKLET 

Az AC 16 kutatási aszfaltbeton keverék 
kőanyaghalmazának jellemzői 
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A kőanyaghalmazt az M1.1. táblázatban felsorolt uzsabányai bazalt zúzottkő termékek és 

dorogi mészkőliszt alkották, melynek szemeloszlását a M1.2. táblázat tartalmazza és az 

M1.1. ábra szemlélteti. A szemeloszlás egyaránt megfelelt az ÚT 2-3.301:2010 előírásban 

szereplő normál és fokozott igénybevételű AC 16 kopó-, kötő- és alaprétegek határértékeinek 

is [ÚT 2-3.301, 2010]. 

 
M1.1. táblázat. A kőanyaghalmazt alkotó kőtermékek adatai és részarányai 

Anyag megnevezése/jele 
részaránya 

Származási hely 
m/m% 

Mészkőliszt 8,0 Dorog 
NZ 0/2 21,0 

Uzsabánya 
KZ 2/4 16,0 
KZ 4/8 16,0 
KZ 8/11 16,0 
KZ 11/16 23,0 

 
M1.2. táblázat. Az alkalmazott kőanyaghalmaz szemeloszlása 

Szitanyílás 
mérete, d, mm 

Átesett tömeg, 
m/m% 

Előírt határértékek 
átesett, m/m% 

0.063 5.9 5 – 9 
0.125 8.0 – 
0.25 9.9 – 
1.0 17.5 – 
2.0 27.0 25 – 43 
4.0 45.8 – 
5.6 51.2 – 
8.0 61.9 – 
11.2 77.8 – 
16.0 97.5 90 – 100 
22.4 100.0 100 
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M1.1. ábra. A kutatási AC 16 aszfaltbeton keverék kőanyaghalmazának szemeloszlása 
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M2. MELLÉKLET 

Az AC 16 kutatási aszfaltbeton keverékek  

kúszásgörbéinek állandói 
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M2.1. táblázat. A kúszásgörbék állandói 

Aszfaltbeton 
keverék kódja 

Bitumen 
típusjele 

Bitumenminta 
laboratóriumi 

kódja 

Regressziós egyenlet állandói 
R2 

a b c d u 

A 25/55-65 PmB2842/09 7178 0,17 0,71 0,52 0,28 0,9981
B 10/40-65 PmB2448/09 10230 0,13 0,12 0,55 0,28 0,9961
C 50/70 B/C/1864/09 8673 0,21 0,08 0,10 0,58 0,9946
D 50/70 B/D/07 7900 0,23 50,00 0,17 0,45 0,9975
E 50/70 B/E/07 21100 0,10 25,35 0,26 0,41 0,9573
F 35/50 B/4/2012 8196 0,22 0,01 0,67 0,32 0,9963
G SfB 5-50 S-01-12-2 11750 0,16 0,40 0,42 0,31 0,9935
H 45/80-65 PmB04/2012 10187 0,16 0,22 0,18 0,40 0,9932
K KSGB GB04/2012 7537 0,20 0,97 0,29 0,33 0,9971
L 70/100 B/L/2012 10304 0,21 1,00 0,23 0,43 0,9941
M 10/20 B/3/2011 6750 0,14 10,38 0,14 0,39 0,9970
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