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I. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA
Az értekezés készítése során elsıdleges célom a hımérséklet, illetve a
terhelési idı aszfaltkeverékek merevségére gyakorolt hatásának vizsgálata
volt.
A hazai gyakorlat már korábban is a keverékek egyik legfontosabb
jellemzıjének

a

merevséget

tartotta,

amely

szemléletet

a

hazai

nagymodulusú keverékek közelmúltbeli megjelenése, majd a fundamentális
vizsgálatok

preferálása

megerısített.

Tovább

a

magyar

fokozza

a

mőszaki

merevséggel

szabályozásban
kapcsolatos

csak

kérdések

aktualitását az analitikus pályaszerkezet méretezéssel kapcsolatos hazai
kutatásoknak napjainkban tapasztalható felerısödése is.
Jelenleg azonban az aszfalt merevségének megítélésére egy kijelölt
hımérsékleten meghatározott egyetlen érték szolgál. Így vizsgálataim
során arra fókuszáltam, hogy az eltérı hımérsékleten és különbözı
terhelések mellett végzett merevségi vizsgálatok eredményei milyen más
formában elemezhetık. A nemzetközi irodalmat áttekintve egyértelmővé
vált, hogy a korábbi aggályok megválaszolását követıen és élve a
számítástechnika fejlıdése által nyújtott lehetıségekkel a reológiából
ismert hımérséklet-idı hasonlósági elv (Time Temperature Superposition
Principle)

alkalmazása

egy

jól

használható

eszközt

jelent

az

aszfaltkeverékek viselkedésének tanulmányozása során.
A vizsgálataimat így ezen elv köré építve elıször a frekvenciatartományban
értelmezett komplex modulus meghatározhatóságát

vizsgáltam

hazai

keverékek esetén, majd a gyakorlat számára kényelmesebben használható
merevségi adatok mestergörbe formájában történı feldolgozását, illetve
ezen adatok prognosztizálhatóságát tanulmányoztam.
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II. A KUTATÁSI MUNKA RÖVID LEÍRÁSA
Az értekezés felépítése kapcsán törekedtem arra, hogy az egyes fejezetek
- lehetıség szerint - akár önmagukban is értelmezhetıek legyenek. A
fejezetek

felépítése

során

elıször

-

lehetıség

szerint

nemzetközi

kitekintéssel egybekötve - ismertettem a vizsgált terület elméleti hátterét,
majd

a

fejezetek

második

felében

tárgyaltam

a

saját

vizsgálati

eredményeimet. A fejezeteket minden esetben egy rövid összefoglalással
zártam.
Az értekezés öt fı fejezetre épül.
A bevezetı 1. fejezetet követıen a 2. fejezet az aszfaltkeverékek anyagi
tulajdonságaival

kapcsolatos

azon

alapvetı

mechanikai,

elsısorban

reológiai ismereteinket tekinti át, amelyeket a késıbbi vizsgálataim során
felhasználtam.

Ezekre

alapozva

hazai

aszfaltkeverékek

vizsgálati

eredményeinek felhasználásával ismertettem az ún. Huet-Sayegh modellt,
amely segítségével túl azon, hogy a hagyományos reológiai modellekhez
képest pontosabb becslés adható a merevségre vonatkozóan, a modell
alapján

a

keverék

viselkedése

a

szokásos

idıtartomány

mellett

frekvenciatartományban is leírható. Alkalmazásával a keverékek közötti
különbségek finomabb vizsgálata lehetséges, túl azon, hogy lehetıvé válik
a különbözı hımérséklet és terhelési szinthez tartozó összes vizsgálati
eredmény együttes ábrázolhatósága, ezáltal elemezhetısége; különbözı, a
vizsgálati tartományon kívül esı terhelési frekvenciákhoz nagy pontosságú
becslés adható a komplex modulus értékére vonatkozóan.
A 3. fejezet elsı részében a hımérséklet-idı hasonlósági elv elvi alapjai, az
eltolási tényezık meghatározásának lehetséges variációi találhatók. A
fejezet

második

részében

hazai

keverékek

vizsgálati

eredményére

támaszkodva mutattam be a mestergörbe-szerkesztés egy lehetséges
formáját az ún. szigmoid modell segítségével. A rendelkezésemre álló
adatok alapján vizsgáltam a mestergörbe segítségével a nem vizsgált
hımérsékleti tartományokban várható merevségek prognosztizálhatóságát,
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megbízhatóságát.

A

mestergörbe

meghatározás segítségével a keverék olyan egyedi azonosítója teremthetı
meg,

amely

mind

az

aszfaltgyártás

mind

a

beépítés

során

a

minıségbiztosítási rendszerek egyik alapja lehet.
Az értekezés 4. fejezete az aszfaltkeverékek merevségének számítás útján
történı meghatározhatóságával kapcsolatos vizsgálataimat tartalmazza. A
fejezet elsı felében áttekintettem az itthon is jól ismert modelleket a
kezdetektıl a közelmúltban kidolgozott Hirsch modellig bezárólag, majd a
fejezet második részében az ún. Witczak-féle modell segítségével több
keverékre

vonatkozóan

elvégzett

merevségbecslések

pontosságát

hasonlítottam össze egyrészt a mért értékkel, másrészt a Shell Bands
szoftver segítségével elvégzett becslésekkel.
A gazdaságos, de megfelelı teljesítıképességő keverékek elıállítása
érdekében rendkívül hasznos lenne már a keveréktervezés fázisában
valamilyen elızetes információ birtokában lenni a késıbb legyártott
keverékek merevségét illetıen. Tekintettel arra, hogy a Witczak-féle
modell, az ismert modellek közül egyedüliként a merevségbecslés során
szemeloszlási paramétereket is felhasznál, az 5. fejezetben nagyszámú
laboratóriumi vizsgálati eredmény felhasználásával azt vizsgáltam, hogy a
modell a különbözı kıvázzal és bitumentartalommal elıállított keverékek
merevségét milyen pontossággal képes elırejelezni.
A Witczak-féle merevségbecslı modell megteremtette továbbá annak
lehetıségét, hogy az input adatokat valószínőségi változóként kezelve, a
merevséget

sztochasztikus

jellemzıként

vizsgáljam.

A

Monte-Carlo

módszer segítségével szimuláltam a merevségek gyakorisági hisztogramját
és

igazoltam,

determinisztikus

hogy

a

értékként

merevség
határozható

várható
meg,

alakulása
ezáltal

a

nemcsak

keverıtelepi

gyártásingadozás hatásának elmélyültebb tanulmányozására is alkalmas.
Az értekezést egy rövid összegzı fejezet zárja.
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III. TÉZISEK

1. TÉZIS
Hazai aszfaltkeverékeken igazoltam, hogy a Huet-Sayegh modell
segítségével az aszfaltkeverékek terhelési idı és hımérsékletfüggı
viselkedése nagy pontossággal leírható, ezáltal az aszfaltkeverékek
különbözı frekvencián és hımérsékleten végzett vizsgálatai
közvetlenül
összehasonlíthatók,
illetve
olyan
frekvenciatartományok tanulmányozhatók, amelyek kísérletileg
nem, vagy csak nehezen valósíthatóak meg.
(16)

A Huet-Sayegh modell pontosságát hazai aszfaltkeverékeken
vizsgáltam, az optimalizációt az Excel program Solver
moduljának segítségével elvégezve. Az eredmények (1. ábra)
illeszkedése a mért értékekre megfelelı, a mért és becsült
merevségek, illetve fázisszögek determinációs együtthatója
(R2) minden esetben 0,98 feletti. Ez a szoros korreláció
elsısorban a fázisszögek esetén hasznos, lévén más modellek
(pl. Burgers, vagy az általánosított Maxwell vagy Kelvin
modell) nem képesek ilyen pontosságra.

1. ábra: A Huet-Sayegh modell számítások eredményének ábrázolása

Az aszfaltkeverékek teljes hımérsékleti skálán megfigyelt
fizikai viselkedésének rögzítése alapvetıen fontos például a
pályaszerkezet méretezı szoftverek számára, hiszen a
6
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modellek segítségével algoritmus teremthetı a terhelési
frekvencia, a merevség, a fázisszög és a hımérséklet között.
A mérési adatok pontos matematikai leírása mellett azt is
vizsgáltam, hogy a modellszámítás a nem vizsgált
tartományra vonatkozóan mennyire pontos becslést képes
adni.
Ennek érdekében 3 és 10 Hz terhelési frekvencia mellett mért
merevségi értékekre készítettem el a vizsgált keverékek ColeCole diagramját, és az így nyert adatok alapján prognózist
készítettem 1 és 30 Hz frekvenciájú terhelési szintre
vonatkozóan.
A 2. ábra a Huet-Sayegh modellel egy keverék egy
hımérsékleten meghatározott Cole-Cole görbéjén az 1 és a
30 Hz terhelésen mért és ezen terhelési szintekre
prognosztizált merevség értékeit ábrázolja.

2. ábra: A modellszámítás összehasonlítása a mért értékekkel

A számításokat és a méréseket -10 és 30° C közötti
hımérsékleti tartományokban elvégezve igazoltam, hogy a
modell csökkentett vizsgálati darabszám esetén is megırzi
pontosságát és a vizsgálati tartományon kívül esı frekvencia
tartományra vonatkozóan is megbízható prognózist képes
adni.
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2. TÉZIS
Hazai aszfaltkeverékeken igazoltam, hogy a szigmoid modell
segítségével az aszfaltkeverékek idı és hımérsékletfüggı
viselkedése nagy pontossággal leírható, ezáltal az aszfaltkeverékek
különbözı frekvencián és hımérsékleten végzett vizsgálatai
közvetlenül
összehasonlíthatók,
illetve
olyan
hımérsékleti
tartományok is tanulmányozhatók, amelyek kísérletileg nem, vagy
csak nehezen valósíthatók meg.
(2), (3), (18)

A hımérséklet-modulus és az idı-modulus görbék alakjának
hasonlósága arra enged következtetni, hogy mind a
hımérséklet, mind az idı azonos irányú reológiai változásokat
okoz, ami megteremti a két mennyiség egymásba
konvertálhatóságának lehetıségét. Ez a konvertálás az ún.
mestergörbe meghatározásával valósítható meg.
A vizsgált keverékekre vonatkozóan a mestergörbék
meghatározása során az Arrhenius-féle eltolási tényezıt
alkalmaztam, és az így kapott pontsorra szigmoid alakú
függvényt (1) illesztettem.

(1)
Ahol:
E*
α, β, δ, γ
fr

= komplex modulus (MPa)
= keverékre jellemzı konstans paraméterek
= redukált frekvencia (Hz)

A 3. ábra a különbözı keverékek esetén meghatározott
mestergörbéket mutatja, amelyek segítségével lehetıvé válik
a mért izotermák összevont kezelése és a keverékek komplex
összehasonlítása.
A mestergörbék kapcsán megvizsgáltam továbbá, hogy a
mestergörbék segítségével milyen megbízható becslések
adhatók a nem vizsgált hımérsékletekhez tartozó merevségértékekre.
Csökkentve
a
mestergörbe-szerkesztéshez
felhasznált izotermákat, a vizsgált keverékek esetén a
mestergörbéket a 0, 10, 15 és 20 °C-on mért merevségek
segítségével szerkesztettem meg. Az így nyert mestergörbék
azonban
ettıl
eltérı
hımérsékleti
tartományra
is
kiterjeszthetık a 4. ábrán ábrázoltak szerint. A mestergörbék
8
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segítségével a -10 illetve a +30 °C-ra becsült illetve a mért
merevségértékek közötti korrelációt vizsgálva igazoltam, hogy
mind az alacsony, mind a közepes hımérsékleti tartományra
vonatkozóan a mestergörbe segítségével a merevségre
pontos prognózis készíthetı mind a négy vizsgált terhelési
szinten.

3. ábra: A különbözı keverékek mestergörbéinek ábrázolása

4. ábra: A nem vizsgált hımérsékleti tartományhoz tartozó merevségek becslése
mestergörbe segítségével

9

Aszfaltkeverékek merevsége a terhelési idı,
a hımérséklet és a kıváz szemeloszlásának függvényében

PhD tézisek
Tóth Csaba

3. TÉZIS
A Witczak-féle merevség-elırejelzı modellt vizsgálva igazoltam,
hogy a modell pontossága egyéb, hazánkban jelenleg alkalmazott
becslı képletekkel megegyezı vagy annál jobb.
(20)
A merevségek idı- és eszközigényes laboratóriumi vizsgálatai
mellett szükség van gyorsabb és egyszerőbb eljárások
alkalmazására is. Ennek érdekében a hazánkban ezidáig
kevéssé ismert és elterjedt Witczak modell segítségével azt
vizsgáltam, hogy milyen pontos becslés adható a modell
segítségével a keverékek merevségét illetıen.
A számításokat több hazai keverék esetén elvégeztem és az
eredményeket összevetettem egyrészt a mért értékekkel,
másrészt a Shell Bands eljárással becsült értékekkel (5.
ábra).

5. ábra: A modellszámítás összehasonlítása a mért értékekkel

A vizsgált négy keverék esetén a mért és becsült értékek
között meghatározott determinációs együtthatók (R2) 0,89 –
0,96 között voltak. Az eredmények alátámasztották, hogy a
Witczak modell pontossága az általam vizsgált keverékek
esetén a hazánkban jelenleg elterjedten alkalmazott Shell
Bands becslı képlettel megegyezı vagy annál jobb.
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4. TÉZIS
Nagyszámú vizsgálatsorozattal igazoltam, hogy az IT-CY vizsgálat
során
a
felfutási
célidı
változtatással
frekvenciaterhelés
szimulálható és az így nyert adatok szoros korrelációban vannak a
Witczak merevségelırejelzı modell prognosztizált értékeivel.
(2), (20)
Különbözı hımérsékleteken IT-CY (indirekt húzó) és 2PB-TR
(kétpontos trapézhajlító) módszerrel meghatározva az
aszfaltkeverék merevségét igazoltam, hogy rendkívül szoros
kapcsolat figyelhetı meg a felfutási idık és a vizsgálati
frekvenciaértékek között (6. ábra).

6. ábra: A felfutási idı és terhelési frekvencia közötti kapcsolat meghatározása

Ennek segítségével minden vizsgálati hımérsékletre egy
átszámítási szorzót határoztam meg, amelynek segítségével
az IT-CY vizsgálatok különbözı felfutási célidıit meg tudtam
feleltetni egy-egy terhelési frekvenciának.
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Az eljárásnak köszönhetıen lehetıségem volt a Witczak
modell pontosságát három keverék esetén nagyszámú
merevségvizsgálati adatsoron vizsgálni. A vizsgálatokat négy
hımérsékleten és négy terhelési szinten elvégezve, azok
száma keverékenként 144 volt, azaz a modellt 432 db IT-CY
merevség vizsgálati eredményen teszteltem.
A merevség becslést a referenciaként használt Shell Bands
eljárással is összevetettem. Az 1. táblázat adatai alapján
látható, hogy a modell mind a három keverék esetén
pontosabb volt, mint a hazánkban elterjedten alkalmazott
Shell Bands eljárás.
AC 22 KÖTİ (F) AC 22 KÖTİ (F) SMA 11 KOPÓ (F)
MODELL
50/70

10/40-65

25/55-65

Shell Bands

28,16%

19,14%

32,24%

Witczak

12,56%

11,11%

19,12%

1. táblázat: A különbözı becslı módszerek átlagos hibaszázaléka keverékenként

5. TÉZIS
Nagyszámú vizsgálatsorozattal igazoltam, hogy a felfutási célidı
változtatásával végzett IT-CY vizsgálatok merevségértékei alapján
megszerkeszthetık
a
keverékek
mestergörbéi,
ezáltal
az
aszfaltkeverékek különbözı terhelésen és hımérsékleten végzett
vizsgálatai közvetlenül összehasonlíthatók, elemezhetık.
(2), (20)
A négy hımérsékleten és négy terhelési szinten elvégzett 432
db
IT-CY
merevség
adatok
lehetıvé
tették,
hogy
megszerkesztve azok mestergörbéit, vizsgáljam a különbözı
kıvázak, illetve kötıanyagtartalmak merevségre gyakorolt
hatását.
A vizsgálat megtervezése során ennek érdekében a kıvázak
megtervezése mindhárom keverék esetén úgy történt, hogy a
3-3 db szemeloszlás megegyezzen a keverékre korábban
elıírt hazai alsó- és felsı határgörbékkel, illetve a két
határgörbe középértékével. A kiértékelés azt a nem várt
eredményt hozta mindhárom keverék esetén, hogy az alsó
határgörbére tervezett keverékek merevsége minden esetben
szignifikánsan alacsonyabb a másik két kıvázhoz tartozó
12
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keverék merevségénél, továbbá a középértékhez és a felsı
határgörbéhez rendelt keverékek merevségei között nem volt
érdemi merevség különbség kimutatható.
A különbözı szemeloszlású keverékek mért merevség
adatsora megteremtette annak a lehetıségét is, hogy a
Witczak modellt tovább vizsgáljam abból a szempontból, hogy
mennyire képes a szemeloszlás változásának merevségre
gyakorolt hatását elırejelezni. A vizsgálatok igazolták, hogy
a modell meglepıen pontosan reagál a szemeloszlásváltozásokra, és a 7. ábrán láthatóak szerint a becsült
merevségek alapján megszerkesztett mestergörbék alakja
megegyezik
a
mért
értékek
alapján
meghatározott
mestergörbékkel.

7. ábra: A különbözı kıvázú keverékek mért illetve a Witczak modell alapján
becsült merevségek mestergörbéinek összehasonlítása
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6. TÉZIS
A Monte-Carlo szimulációt alkalmazva igazoltam, hogy
féle
modell
segítségével
az
aszfaltkeverékek
sztochasztikus változóként is megadható, ezáltal a
aszfaltkeverék
gyártásingadozásának
elemzése
alkalmazható.

a Witczakmerevsége
modell az
során
is

(1), (20), (21)
Az aszfaltgyártás során a gyártott összetétel az elıírt
követelményekhez képest eltér, akörül különbözı mértékben
szór, így a gyártásban szükségszerően meglévı ingadozásnak
magára a kész aszfaltkeverék merevségére gyakorolt hatását
is elemeztem.
A Witczak-féle merevség becslı modell alkalmazása során, az
input adatokat valószínőségi változóként kezelve, a
merevséget sztochasztikus jellemzıként vizsgáltam. A
szimuláció
során
12
keverék
merevségének
sőrőségfüggvényét határoztam meg a 8. ábrán látható
szimulált gyakorisági hisztogramok alapján, az input adatok
várható értékét és szórását a hazai szemeloszlási és keverék
összetételi követelmények alapján megadva.

8. ábra: AC 22 kötı (F) keverék merevség szimulált gyakorisági hisztogramja

A Monte-Carlo szimuláció segítségével elvégzett vizsgálatok
alátámasztják azon elméleti várakozást, miszerint a modell
segítségével a merevség várható alakulása nem csak
determinisztikus
értékként
határozható
meg,
így
a
keverıtelepi
gyártásingadozás
hatásának
elmélyültebb
tanulmányozására is alkalmas.
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