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1 Előzmények 

Az útpályaszerkezet az egyik legkomplexebb építőmérnöki szerkezet. Ennek oka, 

hogy a szerkezete több rétegből tevődik össze, az egyes rétegek különböző anyagokból 

épülnek föl és mindez rendszerint a földművön fekszik. Nehezíti a méretezési körülményeket, 

hogy egyrészt az egyes rétegek terhelésre adott válasza eltérő, másrészt hogy a hidraulikus 

kötőanyagú alaprétegek a termikus igénybevételek következtében anyagi folytonossági hiányt 

generálnak a szerkezetben, illetve a tervezett bővítések már építésükkor inhomogén 

csatlakozást jelentenek. 

Az aszfalt pályaszerkezeti rétegek további igen fontos jellemzője, hogy a 

pályaszerkezeti rétegek anyagi jellemzői a hőmérséklettől nagymértékben függenek. Az egyes 

rétegek hőmérséklete, illetve ennek megfelelően anyagi jellemzője időben ezért folyamatosan 

változik, ami a pályaszerkezet modellezését, méretezését tovább bonyolítja. 

1.1 Célkitűzések 

Az útpályaszerkezet tönkremeneteli formái a pályaszerkezet felépítésétől, és az 

igénybevétel módjától nagymértékben függenek. Mivel az aszfaltkeverékek terheléssel, 

igénybevétellel szembeni ellenállása, viselkedése hőmérsékletfüggő, ezért jelenleg három 

jellegzetes hőmérséklet-tartományhoz rendelik a tönkremeneteli formákat: 

 alacsony hőmérséklet (<0°C): repedésképződés az aszfaltburkolatban; 

 közepes hőmérséklet (5 – 15°C): az aszfaltkeverékek fáradása; 

 magas hőmérséklet (>30°C): plasztikus deformációs hajlam 

(keréknyomképződés). 

A környezetbe helyezett, és igénybevétellel terhelt pályaszerkezeteken a fenti 

tönkremeneteli formák együttesen, illetve egymásra hatással vannak jelen, azonban a jelenlegi 

gyakorlatban alkalmazott vizsgálataink külön-külön próbálják meg leírni a pályaszerkezet 

viselkedését a különböző hőmérsékleti tartományokban. 

Jelen értekezés az aszfalt pályaszerkezetek teherbírási fáradását vizsgálja. A fáradási 

tönkremenetel vizsgálatát nem koncentráltuk a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a közepes 

hőmérsékleti tartományra. A disszertációban igazolni szeretnénk, hogy az aszfalt 
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pályaszerkezeti rétegek teherbírási fáradását nem elegendő az ú.n. ekvivalens hőmérsékleti 

értéken figyelembe venni. 

A teherbírási fáradást alapvetően befolyásolják a pályaszerkezeti rétegek geometriai 

adatai, anyagi tulajdonságai, az egyes szerkezeti elemek egymásra hatása, együttdolgozása és 

a forgalom. Mivel az aszfalt pályaszerkezeti rétegek anyagi tulajdonságait a hőmérséklet (és 

az ezt meghatározó klimatikus viszonyok) nagymértékben befolyásolja, ezért e hatás 

jelentősége nem kérdéses a pályaszerkezet méretezésével foglalkozó mérnökök számára. 

Az alábbiakban részletezett értekezésben a méretezési folyamat egyik fontos 

részelemét, a pályaszerkezet fáradásra történő méretezését vizsgáljuk meg a 

hőmérsékletváltozás szempontjából. Bemutatjuk az anyagi tulajdonság hőmérsékletfüggő 

meghatározásának fontosságát és megvizsgáljuk, hogy a fáradás szempontjából mely 

hőmérsékleti értékek, és ennek megfelelően mely időszakok tekinthetőek mértékadónak. 

Elemezzük továbbá, hogy a hőmérséklet és a pályaszerkezetben keletkező igénybevételek 

milyen kapcsolatban állnak egymással. 

Az útgazdálkodási rendszerek nem működhetnek megbízható információk nélkül. Az 

információszolgáltatásnak azonban különböző minőségi szintjei vannak, az Információ 

Minőségi Szint (Infromation Quality Level, IQL) koncepciója alapján [Gáspár, 2005]. Célul 

tűzzük ki ezért egy olyan összefüggés kidolgozását, amely a fáradási méretezés tekintetében a 

magasabb döntéshozó szinteknek is megfelelő minőségű információt szolgáltathat. 

Nem foglalkozunk külön az alépítmény méretezésével, annak tulajdonságait az 

időben állandónak vesszük, tekintve, hogy a kivitelezés és üzemeltetés során a méretezési 

értékek elérése és szinten tartása megvalósítható, illetve megvalósítandó. Szem előtt tartjuk, 

azonban kizárólag technológiai szempontból foglalkozunk az aszfaltrétegek deformációs 

kérdéseivel, mivel az erre történő méretezés meghaladja jelen munka kereteit. 

1.2 Az analitikus pályaszerkezet méretezés kialakulása, a hőmérséklet eloszlás 

vizsgálatának jelentősége 

Az útépítések modern időszaka, és ezzel az útgazdálkodás új kora a II. Világháborút 

követően, az 1940-es évek végén kezdődött. Az 1958-61-ben lezajlott AASHO kísérletek a 

számos tudományos eredménnyel szolgáltak, és az útgazdálkodás alapjaihoz rengeteg adatot 

szolgáltattak, amelyek: a szolgáltatási szint, a hosszirányú egyenetlenség, az ekvivalens 

tengely koncepciója, az anyagi és a szerkezeti tulajdonságok leírása [Haas, 2001]. Az útügyi 
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szervezetek felismerték annak a szükségességét, hogy a pályaszerkezetek tervezésnek, 

kivitelezésének és fenntartásának tevékenységeit egymással összefüggésben kezeljék [Gáspár, 

2003]. 

Az útpálya forgalomtechnikai, illetve pályaszerkezeti méretezése, a forgalmi és 

klimatikus viszonyok figyelembe vételével, tényleges kivitelezése és fenntartása egymással 

összefüggő, illetve egymásra ható alrendszerekből áll, melyek komplex műszaki-gazdasági 

elemzése szükséges és indokolt (1.1. ábra, [Haas, 2001]). 

vastagság

hőmérséklet típus

csapadék tulajdonság

sugárzás

fagyás-olvadás ciklusok alépítményi jellemzők

ütemezés

módszerek

az építmény minősége

eljárás
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terhek sebesség ütemezés minőség
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1.1. ábra: Az útgazdálkodás komplex rendszere 

Amint azt az 1.1. ábra is szemlélteti, már a szerkezet tervezése során figyelemmel 

kell lennünk mind a kivitelezés, mind a későbbi fenntartás kérdéseire, nem szemlélhetjük 

ezeket elkülönülten, az oda-vissza hatások figyelmen kívül hagyásával. 

Az útpályaszerkezet az idő előrehaladásával okszerűen egy leromlási folyamaton 

megy keresztül, ahol a rongálódási folyamat sebessége az egyes leromlási fázisokban nem 

egyenletes. A burkolathibák továbbterjedésre hajlamosak. A pályaszerkezet teherbírási 

fáradását jellemző leromlási lánc pl.: alakváltozás→repedés→mozaikos törés→kátyú 

[Schváb, 1983]. A pályaszerkezet méretezés során a leromlási folyamatnak csupán az első két 

tagját az alakváltozás→repedés folyamatot tudja kezelni, a későbbi folyamatot a fenntartás 

kérdéskörébe utalja. Ugyanilyen folyamatot a plasztikus alakváltozásokra, vagy a termikus 

húzó-igénybevételekből kialakuló repedésekre is felírhatunk. 
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Az analitikus pályaszerkezet méretezés alkalmazásának igénye az építőgépek és 

építőanyag gyártó gépek teljesítményének, illetve az ezek által biztosított termelési 

volumenek növekedésének is köszönhető, hiszen a termelési növekedések magukban 

hordozzák a gazdaságosság kérdését is. A magas termelési szint mellett is megbízhatóan jó 

minőségben előállított útépítésben használt anyagok gazdaságosságának kérdését alapvetően 

az értékelemzésen keresztül lehet megvilágítani. Az értékelemzés a teljesítmény és ennek a 

teljesítménynek az eléréséhez szükséges költségek hányadosát veszi alapul (1.1. egyenlet): 

KÖLTSÉGEK
NYTELJESÍTMÉÉRTÉK =  1.1. egyenlet

A teljesítmény mérése előtt azonban mindenképpen szükséges tisztázni, hogy milyen 

funkció betöltésében kell az adott anyagnak, szerkezetnek az adott teljesítményt elérnie. Az 

analitikus pályaszerkezet méretezés során a pályaszerkezet teljesítményét meg lehet határozni, 

figyelembe véve a szerkezeti jellemezők változatosságát (vastagság, merevségi modulus, 

rétegtapadás, stb.), illetve az igénybevételek sokféleségét (tengelytípusok, időbeli és térbeli 

tehereloszlások, klimatikus viszonyok, stb.). 

A pályaszerkezetek tényleges teljesítményének megfigyelése, és a prognosztizált, 

laboratóriumi körülmények között becsült adatok széles körű elemzése azért szükséges, hogy 

az analitikus méretezésben jelenleg használt algoritmusok az útpályaszerkezetek 

méretezésében mindennapossá váljanak. 

Az első analitikus méretezési eljárás már 1926-ban megjelent, melyet Westergaard 

[Westergaard, 1926] alkalmazott beton pályaszerkezetekhez, ezt néhány évtizeddel később 

követte Burmister [Burmister, 1943] munkája, mely jelentős fejlődést indított el a 

pályaszerkezetek elemzésében. 

A pályaszerkezetek analitikus méretezése - ahogy azt már említettük - magával hozta 

az anyagi paraméterek (pontosabb) meghatározásának szükségességét, mivel a többrétegű 

rendszernek tekinthető útpályát, a rétegek geometriai adatai, merevségi modulusa, a Poisson 

tényezője, valamint a rétegek közötti kapcsolatokat jellemző paraméterek segítségével lehet 

csak hűen leírni. 

A hajlékony, aszfaltrétegek alkalmazásával felépített pályaszerkezetek leírásának 

egyik legnagyobb nehézsége, a viszkoelasztikus anyag hőmérsékletfüggésének problémája, 

már ekkortájt felvetődött. 
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1954-ben Van der Poel [Van der Poel, 1954] egy jól alkalmazható módszert 

fejlesztett ki, melynek alapján az aszfaltkeverék merevsége a bitumen merevségének 

függvényében nomogrammok alapján meghatározhatóvá vált. Heukelom és Klomp 

[Heukelom and Klomp, 1964] alacsonyabb szabadhézag tartalmú aszfalt keverékekre 

dolgozott ki egy eljárást, mely a Van der Poel nomogrammokat felhasználva számítja az 

aszfaltkeverék merevségét. Ezt az eljárást terjesztette ki Van Draat és Sommer [Van Draat 

and Sommer, 1965] 1965-ben magasabb szabadhézag tartalmú keverékekre. Ekkortájt 

azonban még a pályaszerkezetben keletkező alakváltozások és feszültségek értékeit nem 

használták, mivel az anyagokban (rétegekben) adott alakváltozáshoz illetve feszültségszinthez 

megengedett igénybevételeket még nem tudták definiálni. 

1955-ben fogalmazta meg Hveem a fáradás gondolatát, amikor a pályaszerkezet 

(fáradási) repedéseit az ismételt terhelésnek, vagyis a fáradási jelenségnek tulajdonította 

[Hveem, 1955]. Ez alapozta meg a fáradási tulajdonságok kutatását, mely terület első művelői 

közé tartozott Pell, valamint Monismith és társai [Pell, 1962; Monismith, Secor and 

Blackmer, 1970]. 

Az analitikus pályaszerkezet méretezés iránti érdeklődés először az USA-ban 

mutatkozott meg. Ezt alátámasztja, hogy 1962-ben rendezték az első nemzetközi konferenciát 

az aszfalt pályaszerkezetek tervezése témakörben, mely részben az AASHO kísérletek 

megvitatásának fóruma is volt egyben. Ennek a konferenciának az időpontjára tehető a 

születésnapja az analitikus megközelítésű pályaszerkezet méretezésnek. 

Az AASHO kísérletek igen nagy hatással voltak az analitikus pályaszerkezet 

méretezésre, és a bizonyos értelemben a fejlődés irányát is meghatározták, mivel nem csak 

egy hosszú időn át végrehajtott, jól megtervezett kísérlet rejlik az AASHO tesztekben, hanem 

az a példamutató dokumentációs tevékenység is, amellyel a pályaszerkezetek viselkedésére 

vonatkozó igen részletes adatokat összegyűjtötték és a későbbi kutatók számára is 

hozzáférhetővé tették. Az USA mellett az Egyesült Királyságban is folytattak útkísérleteket és 

megfigyeléseket, melynek célja a pályaszerkezetek hosszú távú viselkedésének elemzése volt, 

tényleges forgalmi körülmények és környezeti jellemzők között [Lee, Croney, 1962]. 

Az AASHO kísérleteket követő rövid időszakban alapvetően táblázatok és 

grafikonok alapján végeztek analitikus pályaszerkezet méretezést. Ekkor került előtérbe 

Burmister 1940-es években kidolgozott elmélete a többrétegű rendszerekre vonatkozóan 

[Burmister, 1945]. Burmister megoldását több kutató a 2 és 3 rétegű rendszerek elemzésére a 

gyakorlati számítások végrehajtására használta, ekkor azonban még korlátokkal és viszonylag 
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körülményesen [Monismith, 2004]. A nehézségektől eltekintve azonban több kutató 

egymástól függetlenül bemutatta, hogy milyen módon lehet alkalmazni a többrétegű 

rendszereket a pályaszerkezet igénybevételeinek számítására [Whiffin, Lister, 1962.; Skok, 

Finn, 1962]. 

A számítástechnika gyors fejlődésének köszönhetően a számítógépes programok 

alkalmazása egyre gyakoribbá vált. A jól ismert BISTRO programot 1968-ban tették közzé, 

de számos más számítógépeken futtatható program látott napvilágot a különböző kutatóhelyek 

munkája nyomán. 

A vázolt fejlődési folyamat eredményeképpen az 1977-es nemzetközi konferencián 

már anyagjellemzőket, határ igénybevételek meghatározására alkalmas módszereket, valamint 

számos komplex méretezési eljárást és rész problémák megoldását is ismertettek a széles 

körűen bemutatott kutatási eredmények között a konferencia résztvevői. Az anyagjellemzők 

meghatározását „siettette”, az a tény, hogy bár a Burmister által lefektetett alapok elméletileg 

használhatóak voltak, azonban az anyagjellemzőknek, mint bemenő paramétereknek a hiánya 

a gyakorlati alkalmazást hátráltatta [Whiffin, Lister, 1962]. 

Az 1. fejezetben összefoglaltuk a disszertáció célkitűzéseit, valamint a 

pályaszerkezet méretezés történeti fejlődését, utalva az egyes méretezési koncepciók 

előnyeire és hiányosságaira. A 2. fejezetben a méretezési koncepciók közül az analitikus 

pályaszerkezet méretezés koncepcióját mutatjuk be, és a disszertációban ezt a koncepciót 

fogjuk mindvégig követni. 



 16

2 Analitikus pályaszerkezet méretezés 

A méretezés során a különböző kutatók az aszfaltrétegek fáradását, illetve az 

aszfaltrétegek és kötőanyag nélküli rétegek folyamatos deformációját vették figyelembe, a 

forgalom a környezet és az alkalmazott építőanyagok függvényében. A pályaszerkezeti 

modellekben számított mértékadó igénybevételeket hasonlították össze a különböző 

megengedett igénybevételekkel. A megengedett igénybevételek meghatározására tett 

kísérletek az 1970-es és 80-as években igen sok eredményt szolgáltattak. Ezek 

felhasználásával ugyan különböző függvényekkel, de mindig a terhelési ciklusszám 

függvényében írták le a viselkedést. 

A méretezés blokk diagrammja kutatóhelyenként eltérő, néhány esetben méretezési 

koncepcióbeli különbséget is jelent, de alapvetően az alábbi kiinduló adatokat tartalmazza a 

2.1. ábra szerint: 

 forgalom ill. annak leírására szolgáló paraméterek 

 a szerkezetet leíró anyagparaméterek 

 a környezet, mely rétegtől függően hőmérséklet, vagy víztartalmi viszonyokat 

jelent [Shook, Finn, Witczak, Monismith,, 1982] 

forgalom, a forgalom 
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meghatározása, illetve 
átszámítása 
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belül
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gazdaságossági vizsgálat

végső méretezés

ütemezett kiépítés van nincs ütemezett kiépítés

 

2.1. ábra: A pályaszerkezet méretezés algoritmusa 
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A kutatók sok esetben arra a következtetésre jutottak, hogy ha a laboratóriumi 

fáradásvizsgálatok eredményeit közvetlenül felhasználják a Miner féle kumulatív fáradási 

hipotézis alapján számított károsodás számításához, a vizsgált pályaszerkezetek élettartama 

néhány évre adódik csupán. Ez a valósághoz képest akár egy nagyságrenddel kisebb 

élettartamot is eredményezhet, amely eredmény a mérnöki megfontolásokkal nincs 

összhangban. Az ellentmondások oka a számítások végrehajtása során tett egyszerűsítésekben 

rejlik, melyek az alábbiak: 

1. A hajlékony pályaszerkezetek elasztikusan viselkednek, azaz a feszültségeket és 

alakváltozásokat a különböző rétegekben a lineárisan rugalmas anyagmodellek 

alapján számítják. 

2. Minden kerék ugyanazon a vonalon halad végig, az egymást követő járművek 

kerekei egymáshoz képest az út tengelyéhez viszonyítva oldalirányban nem 

térnek el. 

3. Az aszfaltkeverékek teljesítménye csupán a hosszirányú megnyúlástól függ, a 

függőleges megnyúlások és összenyomódások nem befolyásolják a viselkedését. 

4. A hőmérséklet változása, és a terhelőerő spektruma kis mértékben befolyásolja az 

aszfaltkeverékek megengedett megnyúlását. 

5. Az aszfaltkeverék tulajdonságainak és jellemzőinek időbeni változása, és ennek 

hatása a viselkedésre nem jelentős. 

6. Az egymást követő terhelő kerekek elhaladása között nem zajlik le az 

aszfaltrétegben egyfajta gyógyuló hatás (healing effect). [Raithby, Sterling, 1972] 

A disszertációban az analitikus pályaszerkezet méretezés alapjait figyelembe véve 

igyekszünk olyan komplex rendszert létrehozni, amely az itt felvázolt hiányosságokat 

bizonyos mértékig kezelni tudja. Ennek részleteit a későbbi fejezetekben fogjuk részletesen 

kifejteni. 
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3 A pályaszerkezeti modellek input adatai 

3.1 Rétegtulajdonságok, keverék tulajdonságok 

A laboratóriumi vizsgálatok általában a különböző aszfaltkeverékek eltérő 

tulajdonságainak megállapítására alkalmas eljárások, melyek nem csak a keveréktervezés 

fázisához nélkülözhetetlen (tulajdonságot leíró) mérőszámok meghatározásához szükségesek, 

hanem input adatot szolgáltatnak a méretezési eljárásokhoz is, melyek alapján a 

pályaszerkezetek hosszú távú viselkedését lehet megbecsülni. 

Az aszfalt keverékek egyik legfőbb jellemzője a keverék merevségi modulusa 

(stiffness modulus). Ezt az anyagi paramétert többféle módon, szabványosított vizsgálatok 

segítségével lehet meghatározni. 

3.1.1 A merevségi modulus meghatározása számítással 

A merevségi modulus meghatározására alkalmazott vizsgálatok felépítése igen eltérő 

lehet. A 80-as évek elejéig többnyire hasáb alakú próbatesteken határozták meg az értékét, és 

a fáradási tulajdonságokat is ilyen próbatesteken vizsgálták. Elterjedt volt a 

3-pontos hajlító berendezés, mellyel a merevségi modulus meghatározása különböző 

hőmérsékleteken és frekvenciákon lehetséges volt. Ezeknek az eszközöknek az 

alkalmazásával szolgáltatott eredmények azonban kizárólag kutatási munkákhoz kerültek 

felhasználásra, az iparhoz kötött felhasználás a magas időigény miatt gyakorlatilag kizárt volt. 

Egy 3-pontos hajlító berendezéssel egy nap alatt egy próbatest vizsgálata volt lehetséges 

[Nunn, 1996]. 

Az 90-es évek elején a merevség meghatározására alkalmas közvetett húzóvizsgálat 

(ITT – Indirect Tensile Test) elvégzéséhez szükséges eszköz kereskedelmi forgalomba került, 

mely eszközzel már gazdaságosan és viszonylag könnyen meg lehetett határozni az 

aszfaltkeverékek merevségi modulusát. Az egyszerű végrehajthatóság, a viszonylag egyszerű 

próbatest készítési mód miatt ezt a hengeres próbatesteken végzett vizsgálatot alkalmazzák a 

legelterjedtebben a merevség megállapítására [Fairhurst, Kosla, Kim, 1990]. 

A keverék merevségét alapvetően befolyásolja a keverék összetétele, a terhelési idő 

és a hőmérséklet. Különböző kutató műhelyek az aszfaltkeverék merevségi modulusának 
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prognosztizálására regressziós összefüggéseket dolgoztak ki, melyek közül a legismertebbeket 

az alábbiakban foglaljuk össze: 

Asphalt Institute módszer [Witczak, 1978.] 
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 3.1. egyenlet

ahol 

Emix  az aszfaltkeverék merevségi modulusa [psi]; 

P200  a 200-as szitán átesett adalékanyag [tömegszázalék]; 

f  terhelési frekvencia; 

Vv  szabadhézag tartalom [térfogatszázalék]; 

η  bitumen viszkozitás 70 F hőmérsékleten; 

Pac  bitumentartalom [tömegszázalék]; 

tp  hőmérséklet [F]. 

University of Nottingham módszer [Brown, Brunton, Pell, 1982] 
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5,25,2571  3.2. egyenlet

ahol 

Sm  az aszfaltkeverék merevségi modulusa [MPa]; 

Sb  a bitumen merevsége [MPa]; 

VMA  szabadhézag tartalom [térfogatszázalék]. 
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CRR (Centre de Recherches Routières, Bruxelles) módszer [Verstraeten, 

Romain, Veverka, 1977] 
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101010 log11,01(13,0exp135,11loglog 3.5. egyenlet

ahol 

E*  az aszfaltkeverék merevségi modulusa [MPa]; 

R*(fr) a redukált modulus, melynek értéke 0 és 1 között változik [-]; 

E∞  az aszfaltkeverék nagyon alacsony hőmérsékleten értelmezett 

merevségi modulusa [MPa]; 

VA  az adalékanyag [térfogatszázalék]; 

VL  a bitumentartalom [térfogatszázalék]; 

v  szabadhézag tartalom [térfogatszázalék]; 

F*  a bitumen redukált nyírási modulusa [MPa]. 

A bemutatott előrebecslő képletek széles körű laboratóriumi vizsgálatokon 

alapulnak, ezért bizonyos határok között, előzetes tervezéshez elegendő információt 

nyújtanak. A ténylegesen mért merevségi modulusok használatakor azonban eltérések 

adódhatnak, ahogy azt hazai és külföldi kutatások is már alátámasztották [Quintus, Rauhut, 

Kennedy, 1982; Adorjányi, 1998], továbbá a merevségi modulus meghatározásának módja is 

jelentősen befolyásolhatja annak értékét [Ambrus, Pallós, 1999]. 

Az előrebecslő képletek nem adnak továbbá információt a keverékek merevségének 

hőmérséklet függésére vonatkozólag, amely jelenség a pályaszerkezetben értelmezett 

tényleges merevségi tulajdonságokat jelentősen befolyásolja. Az aszfalt pályaszerkezetekben 
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egy év folyamán a hőmérséklet akár 50-60 °C terjedelmet is elérheti, mely az aszfalt réteg 

merevségi modulusát akár 10-20 szorosára változtathatja meg. [Croney, Bulman,1972.] illetve 

a keverék összetétel függvényében az egyes keverékek között jelentős különbségek 

adódhatnak. [Lundstrom, Di Benedetto, Ulf Isacsson, 2004]. 

3.1.2 A merevségi modulus hőmérsékletfüggésének laboratóriumi vizsgálatai 

Amint azt bemutattuk, a merevségi modulus 3.1.1 pont szerint különböző 

összefüggések alapján számítható. A merevségi modulust pályaszerkezeti modellek 

felállításához használtuk fel a későbbiekben bemutatott számításainkhoz, ezért néhány, 

Magyarországon jellemzően alkalmazott aszfaltkeverék merevségi modulusát meghatároztuk. 

A merevségi modulusok értékei azonos aszfalttípus esetében eltérhetnek, mivel ahogy azt a 

3.1.1 pontban áttekintettük, a merevségi modulust egyébként azonos körülmények között 

befolyásolja a 

 kőváz – bitumen – szabadhézag tartalom, 

 a kőváz és a bitumen típusa, 

 és a tömörségi fok. 

Az aszfaltkeverékek 2005 és 2006 évi útépítési helyszínekről származnak, az 

ömlesztett mintákat a mintavétel szabályait figyelembe véve vettük. A laboratóriumba 

szállított mintákból szabványos tömörítési móddal Marshall próbatesteket készítettünk, az 

MSZ EN 12697-30:2004 szabvány szerint 2*50 ütéssel, fatuskós Marshall döngölővel. 

3.1.2.1 A merevségi modulus meghatározásának módja IT-CY vizsgálattal 

Az IT-CY vizsgálat az aszfalt próbatest indirekt húzó merevségi modulusának 

értékét lehet meghatározni. A vizsgálat végrehajtásának módját az MSZ EN 12697-26 

szabvány rögzíti. A vizsgálat alapja, hogy a henger alakú próbatestre az egyik átmérő mentén 

nyomást gyakorlunk (3.1. ábra), eközben mérjük a – Poisson-hatás miatt bekövetkező – 

keresztirányú megnyúlást. Az anyag merevségi modulusa a nyomóerő és a megnyúlás közötti 

függvény. 
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3.1. ábra: A merevségi modulus meghatározása indirekt húzó vizsgálattal 

A vizsgálatnál a felfutási célidőt, és a vízszintes tengely irányú cél-deformációt adjuk 

meg, majd a berendezés ennek megfelelő nagyságú nyomóerőt ad át a próbatestre, egymás 

után 5 alkalommal. A felfutási idő, melyet a lüktető terhelés indulásától kezdve mérünk, nem 

más, mint a terhelés növekedési ideje nulláról a csúcsértékre, és melynek értéke 124±4 ms. A 

terhelés félszinuszos hullámú (vagy ahhoz hasonló) kell, hogy legyen, a 3.2. ábra szerint. Egy 

próbatest esetében két, egymásra közel merőleges átmérő mentén kell elvégezni a vizsgálatot, 

melyek átlaga adja a merevség értékét. A vizsgálatokat Ø100 mm átmérőjű próbatesteken 

hajtottuk végre. 

 

3.2. ábra: Az indirekt húzó vizsgálat terhelési jellege 
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Legalább 10 kondicionáló impulzust kell alkalmazni ahhoz, hogy a berendezés képes 

legyen a terhelés nagyságát és idejét az elérendő vízszintes átmérőirányú alakváltozáshoz és 

felfutási időhöz igazítani. Öt további terhelési impulzust kell adni a próbatestre, és mindegyik 

impulzus esetén meg kell mérni, és fel kell jegyezni az alkalmazott terhelés és a vízszintes 

átmérőirányú elmozdulás időbeni változását. Az 5 terhelési impulzus méréseiből a mért 

merevségi modulus értékét minden egyes terhelési impulzusra az alábbi 3.6. egyenlettel kell 

meghatározni. 

)(
)27,0(

hz
FSm ∗

+∗
=

ν

 
3.6. egyenlet

ahol 

Sm  a mért merevségi modulus, [MPa]; 

F  az alkalmazott függőleges teher csúcsértéke [N]; 

z  a vízszintes alakváltozásnak a terhelési ciklusban elért amplitúdója 

[mm]; 

h  a próbatest vastagságának középértéke [mm]; 

µ  a Poisson-tényező [-]. 

Az aszfaltkeverékek viszkózus tulajdonságai miatt az alakváltozás maximuma 

időben a feszültség maximumának kialakulása után következik be, mely időbeli eltolódást 

nevezzük fázisszögnek. Az időbeli eltolódás miatt a merevség meghatározása többféle módon 

lehetséges, mivel a vízszintes alakváltozásnak a terhelési ciklusban elért amplitúdóját többféle 

képen lehet értelmezni. A 3.3. ábra szerint a kiértékelés módját tekintve eltérés van az 

amerikai (ASTM) és a nottingham-i (NAT – Nottingham Asphalt Tester) értelmezések között 

[Nunn, 1996]. Az MSZ EN szabvány a NAT értelmezését rögzíti, ezért eredményeinket ennek 

megfelelően számítottuk ki. 
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3.3. ábra: A merevségi modulus értelmezése a NAT és ASTM módszer szerint 

3.1.2.2 IT-CY vizsgálat ismételhetősége különböző hőmérsékleteken 

Az aszfaltkeverékek merevségének hőmérsékleti és terhelési frekvencia függésére 

már a hazai és nemzetközi vizsgálatok is rámutattak [Gschwendt, Poliacek, 1982; Karoliny, 

2002; Leutner, Wellner, 2007]. 

Egy adott keverék merevségének több hőmérsékleti értéken történő 

meghatározásához elvileg jelentős számú próbatest készítése szükséges. Vizsgálatokat 

végeztünk annak eldöntésére, hogy egy adott keverékből készített azonos próbatesten, más-

más hőmérsékleti értékeken az IT-CY merevség vizsgálat ismételhető-e, és ha igen, milyen 

biztonsággal. Az ismételhetőség vizsgálathoz AB-11/F és K-22/F keveréket alkalmaztunk, 

mely keverékek mindegyikéből 21-21 db próbatestet készítettünk. Az első vizsgálati sorozat 

elvégzését követően a próbatesteket legalább 1 napig pihentettük, majd a második vizsgálati 

sorozatnak megfelelő hőmérsékleti értékek mellett a vizsgálatot ugyanazon vizsgáló személy, 

az első vizsgálati sorozattal megegyező körülmények között hajtotta végre, a 3.1. táblázat 

szerint. A vizsgálati eredményeket a 3.4. ábra diagramján foglaltuk össze. 
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1. vizsgálati sorozat 2. vizsgálati sorozat
L 1-3 -20 25
L 4-6 -5 40
L 7-9 10 55
L 10-12 25 -20
L 13-15 40
L 16-18 55 -5
L 19-21 10
K 1-3 -20 25
K 4-6 -5 40
K 7-9 10 55
K 10-12 25 -20
K 13-15 40
K 16-18 55 -5
K 19-21 10

vizsgálati hőmérséklet (°C)

AB-11/F

K-22/F

próbatest 
kódjakeverék

 

3.1. táblázat: Ugyanazon próbatesteken ismételt IT-CY vizsgálat 

Az ismételhetőség jobb megítélésének érdekében a 3.5. ábra az abszolút merevségi 

értékek különbségét, a 3.6. ábra pedig a két mérési sorozat egymáshoz viszonyított relatív 

eltérését mutatja be. A legnagyobb relatív eltérés az AB-11/F keverék esetében 55°C 

hőmérsékleten tapasztalható, azonban ez abszolút értékben csupán 29 MPa érték különbséget 

jelent. A bemutatott vizsgálatsorozat alapján az IT-CY vizsgálat ugyanazon próbatesten 

végzett ismételhetőségét bizonyítottuk, így a további keverékek esetében ugyanazon próbatest 

halmazon, és különböző hőmérsékleti értékeken hajtottuk végre a merevség vizsgálatokat. 
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IT-CY merevség változása AB-11/F és K-22/F keverékeken
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3.4. ábra: Az IT-CY vizsgálat ismételhetősége, a merevségi modulus hőmérsékletfüggő 
változása 

IT-CY ismételt vizsgálatainak abszolút különbsége
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3.5. ábra: Ismételt IT-CY vizsgálatok abszolút különbsége 
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IT-CY ismételt vizsgálatainak relatív különbsége AB-11/F és K-22/F keverékek estében
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3.6. ábra: Ismételt IT-CY vizsgálatok relatív különbsége 

3.1.2.3 A különböző aszfaltkeverékek merevségi modulusának vizsgálata, különböző 

hőmérsékleteken 

A 4. fejezetben be fogjuk mutatni a különböző, hőmérsékletfüggő pályaszerkezeti 

modellek felállítását, melyhez szükséges ismernünk a különböző aszfaltkeverékek 

merevségének hőmérséklettől függő változását. Ennek eléréséhez különböző aszfaltkeveréken 

és különböző hőmérsékleti értékeken vizsgálatuk meg a merevség értékeit. 

A vizsgálatba 10 különböző építési helyszínről származó keveréket vontunk be. 

Az 3.1.2.2 pontban ismertettük az ugyanazon próbatesteken elvégzett ismételhetőségi 

vizsgálatot. Ennek eredményeit felhasználva nem készítettünk minden hőmérsékleti értékhez 

különböző próbatest sorozatot, a különböző hőmérsékletű vizsgálatokat egy adott 

aszfaltkeverék esetében ugyanazon a próbatest csoporton hajtottuk végre. Minden keverék 

esetében ez a csoport 3-3 próbatestet tartalmazott. Kopóréteget alkotó keverékekből egy 

konvencionális AB-8, két konvencionális AB-12, egy modifikált bitumennel készült 

mAB-12/F, illetve egy normál bitumennel készült AB-11/F, valamint egy mZMA-12 

használtunk föl. Kötőréteget alkotó keverékekből egy K-20/F, valamint K-22/F, egy 

modifikált bitumennel készült mK-20/F, illetve egy szintén modifikált bitumennel készült, 
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nagymodulusú mK-20/NM keveréket vontunk be a vizsgálatokba. Kötőréteg esetében tehát 

konvencionális keveréket nem vizsgáltunk. 

Az első vizsgálati sorozatban 10°C, 25°C, 40°C és 50°C hőmérsékleten vizsgáltuk 

meg a keverékekből készített próbatesteket a 3.2. táblázat szerint. A 3.2. táblázat a vizsgálati 

eredményeket is összefoglalja. Az eredményeket diagram formájában a 3.7. ábra, a magasabb 

hőmérsékleti tartományt jobb bontásban a 3.8. ábra mutatja be. 

A merevség változása a hőmérséklet függvényében a pozitív hőmérsékleti tartományon vizsgálva
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3.7. ábra: Különböző aszfaltkeverékek merevség vizsgálata 
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A merevség változása a hőmérséklet függvényében a pozitív hőmérsékleti tartományon vizsgálva
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3.8. ábra: Különböző aszfaltkeverékek merevség vizsgálata magas hőmérsékleti tartományban 

A második vizsgálati sorozatban a 10°C, 25°C, 40°C és 50°C hőmérsékleti pontok 

mellett -20°C, illetve két keverék esetében -10°C hőmérsékleten is megvizsgáltuk a 

merevséget. Már alacsony, 0°C közeli hőmérsékleten is méréstechnikai gondokat lépnek föl, 

az elmozdulás érzékelőkön kicsapódó és megfagyó pára miatt, ezért négy keveréket tudtunk 

csak megvizsgálni ebben a mérési sorozatban. A méréstechnikai nehézségek miatt a 

vizsgálatokat körültekintően és gondosan kellett végrehajtani. 

A második vizsgálati sorozat eredményeit szintén a 3.2. táblázatban foglaltuk össze. 

A görbék futásának jellegét a 3.9. ábra, magasabb hőmérsékleti tartományban 3.10. ábra 

mutatja be. 10°C hőmérséklet alatt a különböző keverékek merevségváltozása lineáris, ezért 

ebben a hőmérsékleti tartományban egyenest fektettünk a mérési pontokra. A +10°C alatti 

hőmérsékleten mért értékekre illesztett egyenesek egyenleteit a négy keverékre a 3.3. 

táblázatban foglaltunk össze. 
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A merevség változása a hőmérséklet függvényében a teljes hőmérsékleti spektrumon 
vizsgálva
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3.9. ábra: Különböző aszfaltkeverékek merevség vizsgálata 

A merevség változása a hőmérséklet függvényében a teljes hőmérsékleti spektrumon 
vizsgálva
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3.10. ábra: Különböző aszfaltkeverékek merevség vizsgálata magas hőmérsékleti 
tartományban 
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átlag szórás átlag szórás
10 12 704 207 -20 33 408 3 569
25 3 016 144 10 12 735 1 949
40 629 158 25 3 892 444
50 214 12 40 1 319 217
10 12 846 579 50 604 77
25 2 918 185 -20 33 420 1 750
40 697 17 -10 24 645 1 263
50 307 72 10 11 993 657
10 14 699 632 25 3 894 245
25 5 525 149 40 742 62
40 1 305 47 55 175 26
50 435 85 -20 43 070 1 613
10 11 311 531 10 20 462 880
25 3 853 134 25 7 351 388
40 1 253 138 40 1 769 95
50 719 105 50 978 162
10 17 565 2 371 -20 36 977 2 404
25 5 568 318 -10 29 319 2 412
40 1 571 200 10 15 960 581
50 712 114 25 4 981 125
10 12 636 2 066 40 1 283 91
25 5 503 573 55 386 40
40 2 014 217
50 927 143

AB-8, 2. szakasz

AB-12 (A), 2. szakasz

AB-12 (B), 2. szakasz

mZMA-12, 2. szakasz

mK-20/F, 2. szakasz

mK-20/NM, 2. szakasz

mAB-12/F, 1. szakasz

mAB-12/F, 2. szakasz

K-20/F, 1. szakasz

K-20/F, 2. szakasz

K-22/F, 1. szakasz

K-22/F, 2. szakasz

AB-11/F, 1. szakasz

AB-11/F, 2. szakasz

hőmérséklet
merevség (MPa)

1. vizsgálati sorozat 2. vizsgálati sorozat
merevség (MPa)

keverék hőmérséklet keverék

 

3.2. táblázat: A merevségvizsgálat hőmérsékletei és eredményei 

hőmérsékleti tartomány -20°C - +10°C

keverék merevségváltozás egyenlete a 
hőmérséklet függvényében

AB-11/F y = -702,56x + 18669

mAB-12/F y = -689,09x + 19626

K-20/F y = -753,58x + 27998

K-22/F y = -695,88x + 22779  

3.3. táblázat: A merevségi modulus változása a negatív hőmérsékleti tartományon 

A különböző típus pályaszerkezetek modellezéséhez a számítási korlátok felmérését 

követően négy keveréket választottunk ki. Az egyes keverékek hőmérséklet szerint változó 

merevségét leíró függvényeket (a korreláció szorosságát jelző együtthatóval együtt) két 

hőmérsékleti tartományra határoztuk meg (-20°C – +10°C első szakasz, valamint  

+10°C – +55°C második szakasz). 
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Az AB-11/F és K-22/F keverékek esetében a regressziós összefüggést az 

ismételhetőségi vizsgálat eredményeire történő illesztéssel számítottuk. Méréstechnikai okok 

miatt az mZMA-12 és mK-20/NM keverékek esetében nem készült vizsgálat a -20°C-os 

hőmérsékleti tartományban (ezek nem esetek bele a negatív hőmérséklet értékek mellet 

történő mérésbe, ezért a négy, negatív hőmérsékleten történő, korábbi mérési eredményt 

felhasználva k=-700,0 lineáris együtthatót alkalmaztunk ennek a két keveréknek az esetében). 

A lineáris függvény konstansainak értékét a 2. szakaszra (T > +10°C) illesztett regressziós 

görbe alapján számítottuk. 

A hőmérséklettől függő pályaszerkezeti modellek felállításához tehát négy 

aszfaltkeverék típust használtunk, melyek merevségi értékeit a hőmérséklet függvényében 

regressziós összefüggések segítségével határoztuk meg. A laboratóriumi vizsgálatok alapján a 

-20°C – +10°C (első szakasz) közötti tartományban lineáris egyenes illesztést 

alkalmazhatunk, a +10°C - +55°C (második szakasz) közötti szakaszban harmadfokú 

polinommal lehet a merevség-hőmérséklet közötti kapcsolatot jól megközelíteni. Mivel az R2, 

korrelációs együttható minden esetben 0,99 fölötti értéket vett föl, így függvénykapcsolatként 

leírt összefüggések alkalmazhatóságát igazoltnak tekintjük. A függvényeket a 3.4. táblázatban 

foglalunk össze. 

hőmérsékleti tartomány -20°C - +10°C

keverék merevségváltozás egyenlete a 
hőmérséklet függvényében

merevségváltozás egyenlete a hőmérséklet 
függvényében R2

AB-11/F y = -702,56x + 18669 y = -0,1167x3 + 19,743x2 - 1117,2x + 21307 1.00

K-22/F y = -695,88x + 22779 y = -0,2212x3 + 32,771x2 - 1663,3x + 29537 1.00

mK-20/NM y = -700x + 19636 y = -0,0785x3 + 13,984x2 - 888,43x + 20201 1.00

mZMA-12 y = -700x + 18311 y = -0,1498x3 + 22,031x2 - 1122,2x + 20480 1.00

+10°C - +55°C

 

3.4. táblázat: A merevségi modulus változását leíró egyenletek különböző aszfaltkeverékek 
esetén 

Fontos tény, hogy a keveréket az ekvivalens hőmérsékleten mért és értelmezett 

merevségi modulusa bizonyos mértékig reprezentálhatja, a merevségi modulus hőmérséklet 

szerinti változása azonban hatással van a pályaszerkezet méretezésére. 
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A modellalkotáshoz alkalmazott keverékek
merevségi modulusának a változása
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3.11. ábra: A modellalkotáshoz alkalmazott merevségfüggvények jellege 

3.2 A pályaszerkezet hőmérséklete 

3.2.1 A pályaszerkezet hőmérsékletét befolyásoló tényezők 

A pályaszerkezet teljes függőleges hőmérséklet eloszlásának elemzése összetett 

feladat. A pályaszerkezet függőleges hőmérséklet eloszlása alapvetően függ az időjárási 

körülményektől, az alépítmény és a pályaszerkezeti rétegek termofizikai tulajdonságaitól. Az 

időjárási körülmények a pillanatnyi atmoszférikus állapotoktól függenek, és ennek 

megfelelően minden pillanatban változó paraméterekkel lehetséges csak a leírásuk. 

A hőháztartás szempontjából a pályaszerkezet felületén bekövetkező 

hőmérsékletmozgás a 3.7. egyenlettel adható meg [Arand, Lorenzl, 1994]: 

0=++ LBQ  3.7. egyenlet

ahol 

Q  a sugárzási mérleg [W/m2]; 

B  energiaáramlás a talaj felé [W/m2]; 

L  energiaáramlás a levegő felé [W/m2]. 
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A sugárzási mérleg (Q) a következő tényezők szerint határozható meg: 

)1()1( LggaK MMMGGQ εε −−+−−−=  3.8. egyenlet

ahol 

G  a globális sugárzás, [W/m2]; 

Ma  emisszió, [W/m2]; 

Mg  visszaverődés, [W/m2]; 

εK  a rövidhullámú sugárzás abszorpciós együtthatója, [-]; 

εL  a hosszúhullámú sugárzás abszorpciós együtthatója, [-], a 3.12. ábra 

[Krebs, Böllinger, 1981] alapján. 

L

Bsugárzási egyensúly

 

3.12. ábra: A pályaszerkezet hőmérsékletét befolyásoló tényezők 

A hőháztartás egyensúlyának összefüggéseit felhasználva a klimatikus viszonyok 

figyelembe vételével a pályaszerkezet hőmérséklete adott mélységben elvileg 

meghatározható, ahol a számítás pontossága nagymértékben függ a modelltől. 

A rövid (néhány percen, illetve órán belül bekövetkező változások) és hosszú távú 

(néhány napon, illetve hónapon belül bekövetkező változások) időjárási körülmények 

váltakozásának megfelelően a pályaszerkezet függőleges hőmérsékletének eloszlása 
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folyamatosan ingadozik. Az ingadozást azonban nem csupán az időjárási körülmények 

közvetlen változása okozza. A pályaszerkezet hőmérsékletváltozására hatással van az 

altalajban és az alépítményben tárolt hőenergia is. A léghőmérséklet, a napfénybesugárzás, a 

csapadék, a szél azok a tényezők, melyek az útkörnyezet klímáját alapvetően meghatározzák. 

E tényezők a mikro- és makroklimatikus viszonyoktól függenek, melyek a földrajzi szélesség, 

a tengerszint feletti magasság, a besugárzás és az árnyékoltság, illetve a környező domborzati 

viszonyok által befolyásoltak. 

A léghőmérséklet önmagában nem ad elegendő információt a pályaszerkezet 

hőmérsékletére vonatkozóan, mivel a pályaszerkezet hőmérséklete (adott mélységben) nem 

csak a léghőmérséklettől, hanem az abszorbeált napsugárzástól is függ. Az energia átadása az 

útpálya felületére a levegőn keresztül történik meg. Ennek megfelelően az útburkolat 

felületének hőmérséklete jelentősen eltérhet a léghőmérséklettől. Az útpálya felülete a 

hősugárzás és konvekción keresztül a közvetlen környezetében lévő légréteget melegíti, ezért 

a napsugárzás intenzitása és időtartama nem csak az útfelület hőmérséklet eloszlását 

befolyásolja. A napfénybesugárzás az egész pályaszerkezet hőmérséklet eloszlásának 

legfontosabb eleme [Dysli, Engel, 1982]. 

Besugárzás alatt elektromágneses hullámok segítségével történő energiaáramlást 

értünk, ennek megfelelően a mértékegysége W/m2 értékben kerül megadásra. A nap évszaktól 

függő beesési szöge miatt nyáron a vízszinteshez, míg télen a függőlegeshez közeli felületek 

kapnak több besugárzást [Häckel H., 1993]. Földrajzi elhelyezkedés szerint az északi lejtőket 

mindig kisebb besugárzás éri, mint a déli lejtőket. A pályaszerkezet függőleges hőmérséklet 

eloszlása tehát függ: 

 a léghőmérséklettől, 

 a besugárzástól, 

 az építőanyagok termofizikai jellemzőitől, 

 a felület szóró, elnyelő és reflektáló tulajdonságától, 

 a szél intenzitásától. 

Ebben a fejezetben összegeztük, hogy milyen hatások befolyásolják a pályaszerkezet 

függőleges hőmérséklet eloszlását, a továbbiakban azonban az egyes befolyásoló elemek 

külön-külön hatásával nem foglalkozunk, kizárólag az egyes elemek hatásának 

összességeként adódó tényleges hőmérséklet eloszlásokat vesszük figyelembe. 
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3.2.2 Hőmérsékletmérő eszköz telepítése 

A H-TPA Kft. innovációs tevékenysége keretében az aszfalt pályaszerkezetben 

ébredő tényleges igénybevételeket szerette volna mérni, ténylegesen terhelt burkolati rétegek 

alatt elhelyezett nyúlásérzékelő bélyegekkel. Ehhez olyan forgalom alatt álló pályaszerkezet 

volt szükséges, ahol a tengelyterhelések és az áthaladások száma viszonylag pontosan 

meghatározható, és a mérési adatokat gyűjtő eszköz biztonságosan elhelyezhető. A MASZ 

Kft. Illatos úti aszfaltkeverő telepének teljes átépítése, melynek során új belső úthálózat 

kiépítése vált szükségessé, alkalmas helyszínként adódott. A nyúlásmérő bélyegek mellett egy 

függőleges hőmérsékletérzékelő elhelyezése is megtörtént a burkolatban. A nyúlásérzékelők 

működése nem bizonyult folyamatosnak és egyértelműnek. A hiba okainak feltárásának 

folyamata még nem záródott le, ezért a nyúlásmérő bélyegek által mért értékeket jelen 

disszertációban nem használjuk fel. 

A mérések helyszíne a vasbeton silók D-i, napsütötte oldalára esik, így a termikus 

igénybevételek oldaláról a nagy forgalmú közutak valós terhelését kapja az útszakasz. A 

mérőeszközök elhelyezését nehezítette, hogy a telepen feszített határidejű átadással építési 

munka folyt és az építés különböző technológiai szakaszaihoz teljes mértékben igazodni 

kellett. A mérőeszközök elhelyezését teljes mértékben jelen munka szerzője koordinálta. A 

hivatkozott szelvények megadásakor a 0+000 szelvénynek a csőposta akna D-Ny-i sarkának 

az úttengelyre merőlegesen vetített pontját vettük. A szelvényezés innen D-i irányban történt. 

A laboratóriumi és helyszíni vizsgálatokat a H-TPA Kft. Budapesti Laboratóriuma végezte. A 

helyszín keresztmetszetét a 3.13. ábra mutatja be. 

 

3.13. ábra: A kísérleti szakasz keresztmetszeti elrendezése 
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A földmű a hőmérséklet érzékelők keresztmetszetében 

Az altalaj U=4,1 egyenlőtlenségi együtthatóval rendelkező homok, ρdmax=1,81 g/cm3 

legnagyobb száraz térfogatsűrűséggel, wopt=8,5 tömeg százalék optimális víztartalommal. A 

beépítés során a beépítési víztartalmat nem mértük, azt azonban mindenképpen meg lehetett 

állapítani, hogy a földmű tükör nem volt elázva. Az építés száraz, napos körülmények között 

történt. Az altalaj talajmechanikai vizsgálatát a TBT/2006/04/0684 ikt. számú jegyzőkönyv 

tartalmazza. Az altalaj teherbírása: 

0+003 szelvény E2=29 MPa,  Tt=2,4; 

0+007 szelvény E2=30 MPa,  Tt=2,5  (iktsz.: TBT/2006/04/0685) 

Teherbírást javító réteg építése a hőmérsékletérzékelők keresztmetszetében 

A teherbírást javító rétege tervezett vastagsága 30 cm. Anyaga 0/80 zúzottkő, 

U=28,3, jól graduált építőanyag (iktsz.:TBT/2006/04/0754). A javítóréteg teherbírása: 

0+003 szelvény E2=75 MPa,  Tt=2,0; 

0+007 szelvény E2=54 MPa,  Tt=1,8 (iktsz.: TBT/2006/04/0686) 

A Ckt réteg építése a hőmérsékletérzékelők keresztmetszetében 

A Ckt réteget teherbírását (5 napos korban) mérték: 

0+003 szelvény E2=417 MPa,  Tt=1,9; 

0+007 szelvény E2=592 MPa,  Tt=1,2 (iktsz.:TBT/2006/04/0755). 

A pályaszerkezet teljes felépítését a 3.5. táblázat mutatja be. 

réteg vastagság
AB-12/F 4 cm
K-20/F 6 cm
JU-35/F 9 cm
Ckt 20 cm
0/80 ZA zúzottkő alap 30 cm
földmunka tükörszint -  

3.5. táblázat: A kísérleti szakasz pályaszerkezetének felépítése 
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3.2.3 A hőmérsékletérzékelő és adatgyűjtő rendszer 

A nyúlásmérők és hőmérsékletérzékelők kábeleit a szegély melletti zöld területen 

elhelyezett zárt és vízhatlan doboz gyűjti (CSAB – CSoportos Analóg Bemenet), mely a 

térszínből kiemelkedik, elhelyezkedésével azonban sem a gyalogos, sem a járműforgalmat 

nem zavarja. 

A két CSAB egy kábelen továbbítja a mérési eredményeket az adatgyűjtőhöz, melyet 

a forgalom által okozott esetleges mechanikai behatások (véletlen ráhajtás, stb.) miatt 

vasbeton aknában kellett elhelyezni. Az adatrögzítő működéséhez szükséges energiát napelem 

szolgáltatja, amely a betonaknára került felerősítésre. 

A mérési eredmények továbbítását végző GSM adapter elhelyezése a vasbeton 

aknában történik, melynek kialakítását a mellékletben elhelyezett ábra szemlélteti. 

A mérődobozokba futó kábeleket műanyag védőcsőbe helyeztük el min. 30 cm 

mélységben. A hőmérsékletet mérő eszközt, amely egy BSS-03 típusú talajszonda, a 

pályaszerkezetben kellett elhelyezni, mely a teljes pályaszerkezet építését követően 

történhetett meg, mivel a hőmérséklet érzékelő eszköz egy 12 mm átmérőjű rúd alakú elem, 

mely az adott projekt keretében a hőmérsékletet 6 mélységben méri. A mérési mélységek az 

útburkolat felszínétől számítva: 0 cm; -2 cm; -7 cm; -14 cm; -29 cm; -49 cm. A hőmérséklet 

érzékelő elhelyezése során a pályaszerkezeti rétegeket 20 mm átmérőjű fúróval 60 cm 

mélységig átfúrtuk, majd ebbe a furatba kellett belehelyezni a 12 mm átmérőjű hőmérséklet 

érzékelőt. A burkolat felszínétől számított 30 cm mélységig 40 mm-es furatot készítettünk, 

mellyel a rúd alakú hőmérsékletmérő elem behelyezést és a műgyantával való kiöntést 

könnyítettük meg. A hőmérséklet érzékelő jeltovábbító kábelét szintén a burkolatban kell a 

kiemelt szegély alatt, a szegélyen túlra vezetni. Ehhez szükséges volt a burkolat megvágása 

10 mm szélességben. Az ellenőrzések után a hőmérséklet érzékelő és a furat fala közötti rést 

kétkomponensű műgyantával kellett kiönteni. A műgyanta tulajdonságai teherbírás és 

alakváltozás szempontjából megegyeznek az aszfalt tulajdonságaival, így a ragasztó sem a 

vízzárást, sem a teherbírást nem befolyásolja kedvezőtlenül. 

A hőmérsékletérzékelőt a szegélytől 170 cm távolságban, a járművek várható 

hosszirányú tengelyében helyeztük el. A pályaszerkezetben mért hőmérsékletekkel 

egyidejűleg a léghőmérsékleti értékek is rögzítésre kerültek. A léghőmérséklet mérését végző 

eszköz a talaj fölött 2,0 m magasságban került elhelyezésre, mely megfelel annak az 

egyezményes magasságnak, ahol a felszín hatása mérsékelhető [Baros, Bíróné, Szegedi, Dr., 
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Tóth, 2006]. A hőmérő sugárzásvédelmének, és egyben szellőzöttségének biztosítására 

alkalmas Stevenson-féle, vagy angol-típusú hőmérőház elhelyezésére nem volt a terepen 

lehetőség, ezért a hőmérő eleme egy fehérre festett, pagoda formájú árnyékoló elemmel került 

lefedésre, mely biztosítja, hogy ténylegesen a léghőmérséklet mérése történjék meg és a 

mérési eredményeket a szél, illetve a besugárzás ne befolyásolja. A mérőállomás kialakítását 

a mellékletben elhelyezett ábrák mutatják be. 

A hőmérők belső felbontása 0,0625°C míg a kimenet 0,1°C pontosságú. A hőmérő 

kalibrálása a beépítés előtt az alábbi módon történt: a glykolba merített hőmérőnek állandó 

keverés mellett 10°C-onként felveszik a karakterisztikáját, majd 10 mérési pontra 

(-30 - +60°C) a legkisebb négyzetek módszerével egyenest illesztenek, azaz meghatározzák 

az Y = m*X + B elméleti egyenest. Az X az eszköz által kiadott érték, Y a fizikai paraméter 

SI rendszerben megadott értéke, "m" neve linearitási hiba, míg "B" az offset hiba. Ideális 

esetben m=1 és B=0. Mivel az eszközben mikrokontroller van, a fenti egyenletből mérés 

közben azonnal meghatározható és számítható a fizikai érték. 

A felbontás és az eszköz által kiadott érték eltérésével (0,0625°C -> 0,1°C) lehet 

garantálni, hogy az esetleges kerekítési hibák után a pontosság 0.1°C. A módszer nyilvánvaló 

előnye, hogy a kalibrációs értékek az eszközben vannak letárolva, azaz teljes az eszköz 

cserekompatibilitása. 

Az útpályaszerkezetben elhelyezett mérőállomás minden 10. percben rögzítette a 

léghőmérsékleten túl a pályaszerkezet hőmérsékletét a már említett 0 cm; -2 cm; -7 cm; -14 

cm; -29 cm; -49 cm mélységekben. 24 óra alatt ennek megfelelően 144 adatsor került 

rögzítésre. A mérőállomás a mért és rögzített adatokat GSM adapteren keresztül, minden 

héten két alkalommal email üzenetként juttatta el számomra. Az adatok MS Access 

adatbázisban kerültek tárolásra. 

A mérőállomás energetikai szempontból önellátó rendszerként került kialakításra, az 

építési projekt említett kivitelezési nehézségei miatt. Az energiát egy megfelelően méretezett 

napelem és akkumulátor szolgáltatta, nappal, a napsütésből származó energiát az akkumulátor 

tárolta. A rendszer a legrosszabb téli napállást figyelembe véve került méretezésre. 

A mérőállomásról származó adatokat a H-TPA Kft. beleegyezésével használtam fel a 

disszertáció készítéséhez. 
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3.2.4 Hőmérsékleti adatok gyűjtése 

A pályaszerkezetben a hőmérséklet függőleges eloszlása gyakorlatilag percről percre 

változik. Ennek következménye, hogy az aszfaltkeverékekből felépített pályaszerkezetben 

keletkező igénybevételek, melyek a járműkerekek által okozott terhelőerőből származnak 

szintén ugyanilyen gyakorisággal változnak. 

A mérőeszköz által a pályaszerkezetben 0 cm; -2 cm; -7 cm; -14 cm; -29 cm; -49 cm 

mélységben 6 adatot 10 perces gyakorisággal rögzítette, mellyel párhuzamosan, ugyanilyen 

gyakorisággal a léghőmérséklet adatmentése is megtörtént. 24 óra alatt így 144 rekord, 365 

nap alatt 52560 rekord került elvileg rögzítésre. A rendszer működését biztosító akkumulátor 

2006. november 23-án meghibásodott, a pótlása december 20-án történt meg, ekkor 

indulhatott újra a mérés és a mérési eredmények továbbítása. A kiesett mérési adatsorokat 

ezért pótolni kellett. A kiesett időszak első felét az időszakot megelőzően mért adatokkal, a 

második felét az időszakot követő adatokkal pótoltuk. A novemberi és decemberi időszak az 

évszakhoz képest azonban egyenletesen enyhének bizonyult, ezért a 3.6. táblázatban 

összefoglalt helyettesítésekkel éltünk. 

hiányzó mérési eredmények 
(dátum)

helyettesítő mérési eredmények 
(dátum) napok száma

nov. 23. - nov. 29. nov. 16-22 7

nov. 30. - dec. 6. nov. 16-22 7

dec. 7. - dec.13. dec. 21. - 27. 7

dec. 14. - dec. 20. dec. 21. - 27. 7  

3.6. táblázat: A helyettesített mérési időszakok 

Az OMSZ honlapján található elemzés szerint 2006-ban az országos évi 

középhőmérséklet 10,3 °C volt, ami 0,6°C-kal meghaladta az 1961-90-es 30 éves átlagot. Az 

országon belül 6,2°C és 12,2°C között alakultak az évi középhőmérséklet értékek (3.14. ábra). 
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3.14. ábra:Magyarország középhőmérséklete (°C) 2006-ban 

A hőmérsékleti küszöbnapok száma 2006-ban nagyjából a sokévi átlagnak 

megfelelően alakult: a meleg küszöbnapok száma némileg meghaladta a normálértékeket, a 

hideg küszöbnapok száma pedig valamivel elmaradt azoktól. 2006-ban országos átlagban 29 

nap volt téli, 1 nappal több mint a szokásos, és 11 nap zord, ami a szokásosnak megfelelő 

érték. Nulla fok alatti hőmérséklet 95 napon fordult elő - a 30 éves átlagérték 97 nap. 2006-

ban 71 nyári nap volt, ami 2 nappal több, mint a szokásos. A hőségnapok száma 29 volt, ami 

13 nappal haladja meg az átlagos 16-ot. 2006-ban 1 forró napunk volt, ami megfelel az 1961-

1990-es időszak átlagának. 

A 2007. évben a február, folytatva a megelőző időszak tendenciáját, melegebb volt, 

mint a sokévi átlag, országos átlagban mintegy 3,9°C-kal. A hónap során, országos átlagban 

csak 1 nap napi középhőmérséklete maradt az átlag alatt, február nagy részében az átlagot 1-6 

fokkal meghaladó napi középhőmérsékleteket mértek. Május is melegebb volt a sokévi 

átlagnál, országosan mintegy 2,0 fokkal. Az átlagot meghaladó havi középhőmérséklet a 

szokásosnál akár 6-7 fokkal melegebb hónap közepi és végi időszakoknak volt köszönhető. 

Július melegebb volt az átlagnál, országosan 2,5 fokkal. A szokásosnál melegebb havi 

középhőmérséklet túlnyomórészt a hónap második harmadában tapasztalt hőhullámnak volt 

köszönhető. Augusztus is melegebb volt az átlagnál, országosan mintegy 2,4°C-kal. Az átlag 

feletti havi középhőmérséklet a hónap kétharmadában tapasztalható, az átlagnál akár 8-10 
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fokkal melegebb időszakoknak volt köszönhető. Az országon belül ugyanakkor a sokévi 

átlaghoz viszonyítva markáns eltérések mutatkoztak az augusztusi hőmérsékletben [OMSZ, 

2007]. Összefoglalva: a megfigyelések a sokévi átlagnál kissé magasabb hőmérsékleteket 

mutatnak, ezt a tényt a számítási eredmények kiértékelésénél figyelembe fogjuk venni. 

3.2.5 A mért hőmérsékleti adatok elemzése a pályaszerkezetben keletkező 

igénybevételek számításához 

A 3.2.1 pontban összefoglaltak alapján látható, hogy a klimatikus viszonyok egy 

adott földrajzi helyen pillanatról pillanatra változnak. Az anyagok tulajdonságainak 

megfelelően így a pályaszerkezet egyes rétegeinek hőmérséklete is ennek megfelelően 

folyamatosan változik. 

A léghőmérsékletben tapasztalható ingadozások, melyek a mikro- és makroklíma 

következményei, szintén megjelennek a pályaszerkezet különböző mélységeiben, azonban 

minden esetben 

 csillapítottan, és 

 időben eltolva. 

A csillapítás és időbeli eltolódás (fáziskésés) mértéke az anyagok termofizikai 

tulajdonságának, és a mélységnek a függvényei. Ezt a csillapítást és fáziskésést szemlélteti 

januári klímaviszonyokra a 3.15. ábra, valamint augusztusi klímaviszonyokra a 3.17. ábra. A 

méretezés szempontjából azonban indifferens számunkra a fáziskésés, számítási 

modellünkben az azonos időpillanatokhoz tartozó, mélység szerint változó hőmérsékleti 

értékek ismerete szükséges. A 3.15. ábra adatait egy januári napon jellemző klímaviszonyokra 

ilyen módon a 3.16. ábra, a 3.17. ábra adatait egy augusztusi napon jellemző 

klímaviszonyokra a 3.18. ábra mutatja be. 
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A pályaszerkezet és a léghőmréséklet változása az idő függvényében, január
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3.15. ábra: Példa a pályaszerkezet-hőmérséklet és a léghőmérséklet változására egy januári 
napon 

Függőleges hőmérsékleteloszlás, január 

-4

-2

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
mélység (cm)

hő
m

ér
sé

kl
et

 (°
C

)

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

 

3.16. ábra: Példa a függőleges hőmérséklet eloszlásra egy januári napon 
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A pályaszerkezet és a léghőmréséklet változása az idő függvényében, augusztus
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3.17. ábra: Példa a pályaszerkezet-hőmérséklet és a léghőmérséklet változására egy 
augusztusi napon 
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3.18. ábra: Példa a függőleges hőmérséklet eloszlásra egy augusztusi napon 
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3.2.6 Mértékadó hőmérsékletek kiválasztása 

A pályaszerkezet hőmérsékletének folyamatos változásának leírására, a változó 

hőmérséklet egy, vagy néhány jellemző konkrét hőmérsékleti értékére történő 

konvertálásának lehetőségét megvizsgáltuk. Többféle módszer került kipróbálásra, hogy 

milyen módon lehet összevonni hőmérsékletmérési eredményeket, szem előtt tartva, hogy az 

igen gyakori 10 perces mérési eredmények által szolgáltatott információ tartalma ne 

csökkenjen. Egy próbaszámítást mutat be a 3.7. táblázat, amely egy januári nap 24 órás 

mérési sorozatának statisztikai kiértékelését tartalmazza. Jól látható, hogy a januárban 

jellemző viszonylag kis ingadozás sem engedi meg a mérési eredmények mélység szerinti 

átlagolását, mivel a hőmérsékletmérési eredmények, tekintve a variációs együttható értékét, 

gyakorlatilag 29 cm-es mélységtől tekinthetőek homogénnek [Köves, Párniczky, 1973]. 

Hasonló próbaszámítást mutat be a 3.8. táblázat, ahol egy teljes januári hét mérési 

eredményeinek statisztikai kiértékelését közöljük. A hét minden napjának azonos órában mért 

értékeit számítottuk ki a különböző mélységekben, minden órára vonatkozóan. A nagyszámú 

adat miatt ebből az 1., 6., 12., 18., valamint 24. órára vonatkozó eredményeket mutatjuk be. 

Látható, hogy egy hét azonos órában rögzített mérési eredményei sem átlagolhatóak, az 

értékek igen magas szórása miatt. Ezt a számértékekkel alátámasztott megállapítást már a 

3.16. ábra, valamit a 3.18. ábra jellege is előrevetítette. 

0 cm 2 cm 7 cm 14 cm 29 cm 49 cm
átlag -0,1 0,5 0,9 1,7 2,9 4,5

szórás 3,9 3,1 1,9 1,2 0,5 0,4
variációs együttható 28,0 6,8 2,1 0,7 0,2 0,1

egy januári napon belül mért hőmérsékletek statisztikai kiértékelése

jellemző
mélység

 

3.7. táblázat: Példa a függőleges hőmérséklet eloszlás egy napon belül történő 
kiértékelhetőségére 
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0 cm 2 cm 7 cm 14 cm 29 cm 49 cm
átlag -0,5 0,2 1,0 1,8 2,8 3,7

szórás 2,2 2,1 1,7 1,4 1,1 0,9
variációs együttható -4,5 10,8 1,8 0,8 0,4 0,2

átlag -1,2 -0,5 0,2 1,1 2,4 3,6
szórás 2,1 2,0 1,7 1,4 1,1 0,9

variációs együttható -1,8 -4,0 6,7 1,3 0,5 0,2
átlag 4,2 3,4 1,7 1,4 1,9 3,3

szórás 4,7 3,9 2,6 1,8 1,2 0,9
variációs együttható 1,1 1,1 1,5 1,3 0,6 0,3

átlag 1,9 2,8 3,4 3,6 3,2 3,5
szórás 2,5 2,5 2,4 2,1 1,4 0,7

variációs együttható 1,3 0,9 0,7 0,6 0,4 0,2
átlag -0,5 0,3 1,1 2,0 3,0 3,8

szórás 2,8 2,6 2,2 1,9 1,4 0,8
variációs együttható -5,6 8,2 2,0 1,0 0,5 0,2

egy januári héten belül az adott órában mért hőmérsékletek statisztikai kiértékelése
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3.8. táblázat: Példa a függőleges hőmérséklet eloszlás egy héten belül történő 
kiértékelhetőségére 

A pályaszerkezetben uralkodó hőmérsékletek függőleges eloszlásának leírása olyan 

módon is lehetséges, hogy egy választott hőmérsékleti tartományon belül megfigyelésre kerül, 

hogy a csoporton belül a függőleges hőmérsékleti eloszlást leíró görbék milyen relatív 

gyakorisággal esnek a tartományon belülre. Ekkor az összetartozó függőleges hőmérsékleti 

értékeket a pályaszerkezet hőmérséklete szerint rendezik sorba és az adott hőmérsékleti 

tartományt a sorban az első függőleges hőmérsékleti görbe határolja le. A hőmérsékleti 

tartomány felső határát is az első görbe adja meg, olyan módon, hogy azt önmagával 

párhuzamosan a felső határra kell tolni (3.19. ábra, [Wistuba, Litzka, Blab, 2003]). 

reprezentatív hőmérsékleti eloszlás

a reprezentatív hőmérsékleteloszlás 
érvényességi határa

egy tetszőleges hőmérsékleti eloszlás az 
érvényességi határon belül

következő reprezentatív 
hőmérsékleteloszlás a következő 
érvényességi határon belül

hőmérséklet

m
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3.19. ábra: A reprezentatív függőleges hőmérséklet eloszlás meghatározásának osztrák 
módszere az egyes eloszlások kötegelésével 
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Ekkor a mértékadó függőleges hőmérséklet eloszlást az a csoport adja, amely 

tartományon belül a leggyakrabban fordulnak elő a függőleges eloszlást leíró görbék 

[Wistuba, 2002]. A tartomány szélességének kijelölésével a számítás pontossága változik, 

hiszen minél szélesebb a tartomány, annál kevesebb mértékadó görbét kell meghatározni, 

azonban ekkor a görbe kevésbé reprezentálja a sokaságot. 

Fenti megfontolásokat figyelembe véve, a pályaszerkezeti modellek felállítása során 

a 10 perces mérési gyakoriságból származó hőmérsékletértékeket felhasználva két mód 

adódik a modellek felállítására: 

 egy olyan reprezentatív hőmérsékleti érték kiszámítása, mely a megközelítés 

pontossága szerint napi, heti, vagy havi átlagértékkel jellemzi a tényleges 

hőmérséklet eloszlást, csökkentve ezzel a lehetséges pályaszerkezeti modellek 

számát; 

 minden egyes függőleges hőmérsékleti eloszláshoz egy-egy modell 

hozzárendelése. 

Ahogy a 3.7. táblázat, valamint a 3.8. táblázat adatai alapján látszik, a hőmérséklet 

eloszlások számának csökkentése heti, vagy napi átlagok számításával csak úgy lehetséges, 

hogy az a számítási eredmények pontosságát jelentősen befolyásolja. A pályaszerkezet 

részletes leírására azonban olyan megfelelő számú pályaszerkezeti modell felállítása 

szükséges, amely a 

 napi, 

 heti, 

 havi, illetve 

 az évi hőmérsékletingadozásokat képes figyelembe venni. 

Megkíséreltünk minden egyes függőleges hőmérsékleti eloszláshoz egy-egy modellt 

hozzárendelni. A mérőállomás minden egyes napon 144 db, ennek megfelelően egy évben 

52.560 db mérési sorozatot rögzített. Ilyen mennyiségű modell felállítása már gyakorlati 

akadályokba ütközött, ezért a modellek számának csökkentését itt is meg kellett vizsgálni, 

annak figyelembe vételével, hogy 

 az átlagolások következtében információt ne veszítsünk a pályaszerkezet 

viselkedését illetően; 
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 az igénybevételek számításához használt Shell-Bisar szoftver projekteket kezel, 

ahol minden egyes projektben maximálisan 10 féle pályaszerkezet megadására 

van lehetőség, a projektek száma azonban elvileg nincs korlátozva. 

Ezen feltevések alapján, illetve a korábban bemutatott hőmérséklet átlagolási 

lehetőségek során szerzett tapasztalatok alapján látható volt, hogy egy napon belül nem 

lehetséges minden napszak egybevonása, sőt, a napfelkeltét követően még az egy órán belül 

végrehajtott átlagolások is kérdésesnek tűntek. Szem előtt kellett tartani, hogy egy napon 

belül a 10 egész számú többszörösének megfelelő pályaszerkezeti modellt állítsunk föl. 10 

modell felállítása azonban több óra átlagolását követelte volna meg, amely mint láttuk 

információvesztéshez vezet, 30 modell pedig a 24 órát kitevő napban órán belüli átlagolással 

járt volna, így praktikusan a 20 modell felállítása tűnt célszerűnek. Ebben az esetben azonban 

továbbra is kérdéses maradt, hogy a nappali órákban az órák átlagolása nem okoz-e 

adatvesztést, illetve, hogy melyek legyenek azok az órák, amelyek összevonhatóak lesznek. 

3.2.7 A napszakok szerinti lehatárolás 

A számítás meggyorsítására, illetve a feltevés helyességének ellenőrzésére gyors és 

egyszerű ellenőrzési eljárást kellett keresni, mely célra az Ivanov által alkalmazott 

egyenértékű rugalmas alakváltozási modulus értékének meghatározása kínálkozott. Ennek 

megfelelően egy előzetes érzékenység vizsgálatot végeztünk, mely során nem a 10 percenként 

mért hőmérsékleti értékeket átlagoltuk, hanem minden 10 perces hőmérséklet eloszláshoz 

hozzárendeltük az adott réteg hőmérsékletfüggő merevségi modulusát a 3.1 pont szerint 

meghatározva és az így felépített pályaszerkezettel számoltunk tovább. Ez a módszer 

gyakorlati segítséget nyújtott abban, hogy milyen időbeli határok között lehetséges a 

hőmérsékleti értékeket átlagolni anélkül, hogy a pályaszerkezet időbeli változására nézve 

információt veszítenénk. Az érzékenységvizsgálatot a K forgalmi terhelési osztályban épített 

aszfalt pályaszerkezetre alkalmazva végeztük el, a rétegfelépítést a 3.9. táblázat szerint vettük 

figyelembe. 
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vastagság (cm) keverék rugalmassági modulus

4 AB-11/F hőmérsékletfüggő

7 K22/F hőmérsékletfüggő

8 K22/F hőmérsékletfüggő

8 K22/F hőmérsékletfüggő

- - E=80 MPa  

3.9. táblázat: Pályaszerkezeti modell a napszakok szerinti lehatároláshoz 

A számításhoz az Ivanov által közölt ismert összefüggést használtuk föl a 3.9. 

egyenlet szerint [Nemesdy, 1967]. Az összefüggést a többrétegű rendszerre rétegről rétegre 

alkalmaztuk, a 3.9. táblázatban szereplő pályaszerkezet felépítésre, ahol meghatároztuk az 

egyenértékű felületi modulus értékét. 
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3.9. egyenlet

ahol 

Eegyenértékű  az egyenértékű felületi modulus; 

E0   a meglévő végtelen féltér felületi modulusa; 

E1   a réteg merevségi modulusa Ivanov szerint számítva; 

D   a terhelőtárcsa átmérője; 

α   konstans, értéke 1. 

Gyakorlati oldalról szemléletesebb képet kaphatunk a pályaszerkezetről, ha a 

számított felületi modulus helyett a számított behajlás értékeket is feltüntetjük. A kétrétegű 

rendszer lehajlását a 3.10. egyenlet alapján számíthatjuk ki 

űegyenértékE
pDs ∗=

α
π

2
 3.10. egyenlet

A januári hőmérsékleti viszonyok esetére a 3.20. ábra, az augusztusi hőmérsékleti 

viszonyok esetére a 3.21. ábra mutat példát a 10 perces mérési eredmények alapján számított, 
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és a 10 perces mérési eredményeknek egy órán belül átlagolt értékeire vonatkozóan, egy nap 

időtartamot tekintve. Látható, hogy az 1 órás átlagolások a nappali időszakokra megfelelő 

értékeket szolgáltatnak. Megjegyezzük, hogy a felületi modulus és a behajlás változása a 

napfelkeltét követő időszakokban kisebb, mint a hajnali és késő esti órákban, mégis a 0-4 óra 

közötti időszak, illetve a 22-24 óra közötti időszak hőmérsékleti értékinek átlagolással történő 

összevonását választottuk, mivel ezekben az időszakokban a forgalom intenzitása – ahogy azt 

a későbbiekben látni fogjuk - a többi napszakhoz képest kisebb. 

A számított felületi modulus és a számított behajlás változása egy napon belül, 10 perces 
hőmérsékleti eredmények, és óraátlagok alapján, januári nap
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3.20. ábra: A felületi modulus és a behajlás változása az idő függvényében, január 
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A számított felületi modulus és a számított behajlás változása egy napon belül, 10 perces 
hőmérsékleti eredmények, és óraátlagok alapján, augusztusi nap
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3.21. ábra: A felületi modulus és a behajlás változása az idő függvényében, augusztus 

Ivanov módszere szerint minden 10 perces hőmérsékletmérési értékre kiszámítottuk 

a felületi modulus és a behajlás értékét a 3.9. egyenlet, valamint a 3.10. egyenlet alapján, a 

3.9. táblázatban szereplő pályaszerkezet felépítésre. Az éjszakai 0-4 óra közötti 4*6=24 

egyedi értéket, illetve a 22-24 óra közötti 2*6=12 egyedi értéket átlagoltuk, a többi órára 

számított 6 értékből szintén átlagértéket képeztünk. Ennek megfelelően egy 24 órás periódust 

20 felületi modulussal tudtunk jellemezni, amely felületi modulusok értéke jellemzi a 

pályaszerkezetet behajlás szempontjából is. 

Fenti számítási mód alapján 365 napra vonatkozóan 7300 felületi modulus érték állt 

rendelkezésre. Az egymást követő felületi modulus értékek különbségét kiszámítottuk, majd a 

különbséget a követő értékhez viszonyítottuk, melynek alapján az egymást követő értékek 

százalékos eltérését határoztuk meg. Az esetek 90 %-ában az eltérés nem haladta meg a 8 %-

ot, a százalékos eltérések 20 %-nál nagyobb eltérést pedig egyetlen egy esetben mutattak, 

ennek százalékos gyakorisága elenyésző. Az eltérések relatív gyakoriságát a 3.22. ábra 

mutatja be. 
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Az egymást időben követő átlagolt felületi modulusok közötti eltérések aránya
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3.22. ábra: A felületi modulusok százalékos eltérésének gyakorisága 

A 3.22. ábra elemzése alapján azt találtuk, hogy 24 órán belül minimális 

adatvesztéssel 20 vizsgálati időszak felállítása megfelelő a további elemzések szempontjából. 

A fentiekben bemutatott, előzetes számítással igazolt, a további számításokhoz 

alkalmazott összevont időszakokat a 3.10. táblázat foglalja össze. 

A későbbi részletes modellalkotásnál a kiválasztott időhatárokon belüli hőmérsékleti 

értékek átlagolásával is ugyanarra a pályaszerkezeti modellre jutottunk volna, az adatbázisok 

felépítése miatt azonban megtartottuk az eredeti számítási módot, és az egyes rétegek 

merevségi modulusát átlagoltuk a meghatározott időszakon belül. 
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óra (tól) óra (ig)
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5 2
5 6 3
6 7 4
7 8 5
8 9 6
9 10 7
10 11 8
11 12 9
12 13 10
13 14 11
14 15 12
15 16 13
16 17 14
17 18 15
18 19 16
19 20 17
20 21 18
21 22 19
22 23
23 24

1

20

idő osztályköz 24 
órán belül

 

3.10. táblázat: Időközök lehatárolása a részletes pályaszerkezeti modellek felállításához 

3.2.8 A hőmérsékletmérési eredmények alkalmazása a pályaszerkezeti 

modellekhez 

A 3.16. ábra, valamint a 3.18. ábra szemléltette a függőleges hőmérséklet 

eloszlásokat egy adott időpillanathoz rendelve. Ugyanazon hőmérsékletmérési eredményekből 

a különböző felépítésű, tehát rétegenként más-más középsíkkal rendelkező pályaszerkezeti 

rétegekből felépített pályaszerkezethez más-más hőmérsékleti értékeket kellett hozzárendelni. 

A hőmérsékletmérő érzékelői a pályaszerkezet magasabb rétegeiben sűrűbben, még mélyebb 

rétegeiben ritkábban kerültek elhelyezésre, ezért a klimatikus hatások következtében a felső 

rétegekben a hőmérséklet csillapítatlansága, illetve az abból származó hatások nem vesztek el 

a mérési adatokban. 

A mélységi értelemben 6 ponttal jellemzett hőmérséklet eloszlás így jól determinálttá 

vált, a 6 mért értékre a mélység függvényében regressziós egyenes volt illeszthető. Mind a 

6*24*365=52.560 mérési eredményre elvégeztük a regresszió számítást, ahol az együtthatók 

értékeinek, és az R2 értékeinek a kiolvasása és adatbázisban történő rögzítése is megtörtént. A 

regressziós összefüggést minden esetben egy harmadfokú polinom kielégítette, 246 esetben 

maradt a korrelációs együttható 0,8 alatt, 173 esetben pedig 0,7 alatt, amely az esetek ca. 0,5-

0,5%-át teszi ki. Az R2 relatív eloszlását az összes mérési esetet nézve a 3.23. ábra mutatja be. 
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Az itt bemutatott elemzés alapján a pályaszerkezet egyes rétegeinek középsíkjában 

értelmezett hőmérsékletet a regressziós függvények alkalmazásával határoztuk meg. Ezt fel 

fogjuk használni a hőmérsékletfüggő pályaszerkezeti modellek alkotásánál. 

R2 értékeinek relatív megoszlása
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3.23. ábra: A függőleges hőmérséklet eloszlásra illesztett harmadfokú polinom R2 
együtthatóinak relatív megoszlása 
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4 Modellalkotás 

A 3.1, illetve 3.2 pontokban a hőmérséklet függvényében a pályaszerkezet egyes 

rétegeinek méretezés szempontjából egyik legfőbb input adatának, a merevségi modulusnak a 

meghatározását mutattuk be. 

A számításaink során figyelembe fogjuk venni, hogy az aszfalt pályaszerkezet a 

hőmérséklet függvényében folyamatosan változik. 

A hőmérséklet függvényében ezek alapján különböző keverékekből, és különböző 

alaprétegből felépített pályaszerkezetek vizsgálata lehetségessé vált. A számításaink során 

egyfelől bármely időpillanatban meg tudjuk határozni adott mélységben a hőmérsékletet, 

illetve ennek a hőmérsékletnek a függvényében meghatározható az adott keverék merevségi 

modulusa. Az adott keverék merevségi modulusát tehát jelentősen befolyásolja, hogy a réteget 

alkotó keverék milyen mélységben helyezkedik el. 

Számításainkban a hazai gyakorlatban alkalmazott típus pályaszerkezeteket vettük 

alapul, C, D, E valamint K forgalmi terhelési osztályban. Kétféle típus pályaszerkezetet 

vizsgálatunk, a teljes aszfalt pályaszerkezetet, illetve a 150 mm CKt alaprétegre épített aszfalt 

pályaszerkezetet. AZ ÚT 2-1.202:2005 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és 

megerősítése”című Útügyi Műszak Előírás rögzíti az adott pályaszerkezet típusok esetében az 

aszfaltrétegek vastagságát, valamint az ÚT 2-3.301:2006 „Útépítési aszfaltkeverékek és út-

pályaszerkezeti aszfaltrétegek” című Útügyi Műszak Előírás pedig megadja az egyes 

alkalmazható aszfaltkeverékek minimális és maximális építési vastagságát. 

Az általunk kidolgozott modellalkotás algoritmusát a 4.1. ábra, az algoritmus 

gyakorlati alkalmazására példát a 4.2. ábra mutat be. 
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típus pályaszerkezet rétegrendjének 
meghatározása

az egyes rétegek súlyvonalának 
meghatározása

10 percenként mért hőmérsékleti 
értékek és a mélység közötti 

regressziós összefüggés keresése

aszfaltkeverékek merevségének és 
a hőmérséklet közötti regresszió 

keresése

a regressziós összefüggés alapján 
az egyes rétegek súlyvonalában a 

hőmérséklet meghatározása

a súlyvonalban meghatározott 
hőmérséklet alapján a keverék 
merevségének meghatározása a 
regressziós összefüggés alapján

hőmérsékletfüggő pályaszerkezeti 
modell rögzítése alakváltozás 

számításhoz

 

4.1. ábra: Pályaszerkezeti modellalkotás algoritmusa 

mélység (h) 0 cm

T(AB-11/F)=f(h) E(AB-11/F)=f(T)

T(mK-20/NM)=f(h) E(mK-20/NM)=f(T)

T(K-22/F)=f(h) E(K-22/F)=f(T)

hőmérsékletfüggő pályaszerkezeti 
modell rögzítése

a hőmérséklet (T) 
függvényében az egyes 
aszfalt pályaszerkezeti 

rétegek merevségének (E) 
meghatározása

az egyes pályaszerkezeti 
rétegek súlyvonalának 

felszíntől mért 
távolságának (h), majd a 
távolság függvényében az 

egyes rétegek 
súlyvonalában a 

hőmérséklet értékének (T) 
meghatározása

19 cm

2 cm

9 cm

10 cm K-22/F

- földmű

4 cm AB-11/F

10 cm mK-20/NM

 

4.2. ábra: Példa a pályaszerkezeti modellalkotás alkalmazására 
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Az említett két Útügyi Műszak Előírás alapján a pályaszerkezeti variánsokat 4 

különböző aszfaltkeverék alkalmazásával állítottuk fel. A keverék jelölése során az 

ÚT 2-3.301:2002, valamint az ÚT 2-3.301:2006 jelöléseit alkalmaztuk, annak megfelelően, 

hogy a keverék mely gyártási évből származott. Ennek a jelölésnek a számítási 

végeredmények szemszögéből nincs jelentősége, csupán a 3.1 pontban bemutatott 

vizsgálatok, és az ott vizsgált aszfalttípusok jelölésével kívántunk konzekvensek maradni. A 4 

különböző aszfaltkeverék az AB-11/F, K-22/F, mK-20/NM, valamint az mZMA-12. A 

különböző keverékből 3 kombinációt alkalmazva (I., II., III. típus) határoztuk meg a 

pályaszerkezet típus és a forgalmi terhelési kategória szerint a felépítést, melyet a 4.1. 

táblázatban mutatunk be. A 4.1. táblázat tartalmazza a számítások során alkalmazott saját 

adatbázis jelöléseket is. Egy pályaszerkezet variánst egy adatbázisban helyeztünk el, és ennek 

megfelelően minden adatbázist más-más kóddal jelöltünk. A pályaszerkezet felépítési 

koncepciót a CKt alaprétegű pályaszerkezet esetében a C forgalmi terhelési osztályban nem 

tudtuk betartani, mivel az aszfalt pályaszerkezet vastagságát nem lehetett 3 réteg 

technológiailag lehetséges minimális vastagságára felbontani. Ebben az esetben az alapréteget 

hagytuk el, és a kötő- és kopóréteg maradt meg a pályaszerkezetben. 

RSC=1,5 RSC=1,5 RSC=1,5 RSC=10^10 RSC=1,5 RSC=10^10 RSC=1,5

I. AB-11/F K22/F K22/F 19 22 25 13a 13b 10a 10b

II. AB-11/F mK20/NM K22/F 20 23 26 14a 14b 11a 11b

III. mZMA-12 mK20/NM K22/F 21 24 27 15a 15b 12a 12b

RSC=1,5 RSC=1,5 RSC=1,5 RSC=10^10 RSC=1,5 RSC=10^10 RSC=1,5

I. AB-11/F K22/F K22/F 28 31 34 - 16a - 16b

II. AB-11/F mK20/NM K22/F 29 32 35 - 17a - 17b

III. mZMA-12 mK20/NM K22/F 30 33 36 - 18a - 18b

150 mm vastag CKt alapréteggel épített 
pályaszerkezet

teljes aszfalt pályaszerkezet

fm=40 MPa

K

K

(8 rétegbe bontva)
C D E K

típus

E

adatbázis kódja
fm=40 Mpa; Eckt=5.000 Mpa, RSC=1,5

adatbázis kódja
alsó rétegkötőrétegkopóréteg

(Eckt=15.000 MPa)
C D K

 

4.1. táblázat: Pályaszerkezeti rétegfelépítések és az adatbázisok jelölése 



 58

A K forgalmi terhelési kategóriában néhány pályaszerkezet variációt csupán az 

előzetes számításokhoz alkalmaztuk a 10.3 pont szerint. Ezek az alábbiak: 

 8 aszfaltrétegből felállított pályaszerkezet (10a, 11a, 12a, 10b, 11b, 12b 

variációk) 

 az aszfalt szerkezet és a végtelen féltér között fennálló teljes elcsúszó 

kapcsolatot (RSC=10^10m) feltételező pályaszerkezet (13a, 14a, 15a variációk), 

illetve 

 a CKt alapréteg esetében ECKt=15.000 MPa rugalmassági modulussal számolt 

pályaszerkezet (16b, 17b, 18b variációk). 

Az előzetes számításokhoz alkalmazott felépítés típusokat a 4.1. táblázatban 

szürkével kiemeltük. A részletes pályaszerkezet variációkat teljes aszfalt pályaszerkezetre a 

4.3. ábra, CKt alaprétegű pályaszerkezetre a 4.4. ábra mutatja be. 

A részletes számításokhoz használt modellek alkotása során a következő fő 

szempontok szerint jártunk el: 

 A földmű tükörszint (végtelen féltér) felületi modulusa minden esetben 40 MPa 

értéket vett föl [ÚT 2.1-202:2005]; 

 Az aszfaltrétegek között minden esetben teljes tapadást vettünk figyelembe 

[Nemesdy ,1992]; 

 A BISAR egyik igen fontos lehetősége, hogy a program rétegek közötti 

részleges tapadást figyelembe tudja venni. Az aszfaltréteg és földmű, az 

aszfaltréteg és CKt réteg, valamint a CKt réteg és földmű között minden esetben 

részleges tapadással számoltunk. A részleges tapadás figyelembevételére a 

BISAR alkotói a ’shear spring compliance’ koncepcióját dolgozták ki, mely 

során azzal a közelítéssel élnek, hogy két felület között egy végtelenül vékony 

réteg helyezkedik el, amely egy rugóállandóval írható le. Ennek a fizikai 

jelentése az, hogy a nyírási igénybevétel a felületen a két réteg relatív 

elmozdulását eredményezi. Ez a felületen ható feszültséggel egyenes 

arányosságban van. Az elcsúszás mértéke a terhelő felület nagyságától függ, 

mivel nem anyagtulajdonsághoz köthető. A terhelőtárcsa 100-szoros értéke a 

program alkotói szerint már teljes elcsúszást jelent. A részleges csúszást a 
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’Reduced Spring Compliance, RSC’ (mértékegysége [m]) felhasználásával adtuk 

meg, és RSC =1,5m értékkel számoltunk; 

 A CKt réteg rugalmassági modulusát minden esetben 5.000 MPa értékűnek 

vettük fel [Nemesdy ,1992]; 

 A Poisson tényező különböző anyagok esetében elviekben eltérő értéket vesz 

föl, azonban a meghatározása igen nehéz, mivel értéke feszültség-, illetve 

hőmérsékletfüggő. Mivel számos kutató arra a megállapításra jutott, hogy a 

Poisson tényező változtatása az elsődleges méretezési paramétereket (szemcsés 

rétegek függőleges alakváltozása, aszfalt rétegek vízszintes alakváltozása) csak 

kis mértékben befolyásolja [De Jong, Peutz, Korswagen, 1973], ezért minden 

réteg Poisson tényezőjét 0,35 értékkel vettük figyelembe; 

 Az igénybevétel számítás során a terhelő erő mértéke F=50 kN, mely r=0,1575 

m sugarú körtárcsán egyenletesen oszlik meg és vízszintes komponense nincs. 

A 4. fejezetben az általunk alkalmazott modellalkotás módját mutattuk be különböző 

pályaszerkezet varinások esetére. Az ilyen módon felállított modellekben a terhelőerő 

hatására létrejövő igénybevételek számítását az 5. fejezetben részletezzük. 
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típus

forgalmi 
terhelési 
osztály

4 cm

7 cm

7 cm

-

vastagság vastagság

AB-11/F

K-22/F

K-22/F

földmű

4 cm AB-11/F

7 cm mK-20/NM

K-22/F

- földmű

7 cm

vastagság

7 cm K-22/F

- földmű

4 cm AB-11/F

- földmű

4 cm AB-11/F 4 cm

K-22/F

mZMA-12

9 cm K-22/F 9 cm mK-20/NM 9 cm

-

mK-20/NM

8 cm K-22/F 8 cm K-22/F 8 cm

földmű

4 cm AB-11/F 4 cm AB-11/F 4 cm

-

mZMA-12

10 cm K-22/F 10 cm mK-20/NM 10 cm mK-20/NM

10 cm K-22/F 10 cm K-22/F 10 cm K-22/F

-- földmű - földmű

4 cm AB-11/F 4 cm AB-11/F 4 cm mZMA-12

7 cm mK-20/NM 7 cm mK-20/NM

8 cm8 cm K-22/F

8 cm

földmű

K-22/F 8 cm K-22/F

- földmű - földmű -

mK-20/NM

7 cm K-22/F

8 cm K-22/F 8 cmmK-20/NM

földmű

földmű

II.

4 cm mZMA-12

7 cm mK-20/NM

teljes aszfalt pályaszerkezet

III.

keverék

K

E

D

C

I.

keverék keverék

 

4.3. ábra: Részletes pályaszerkezeti variációk, teljes aszfalt pályaszerkezet 
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típus

forgalmi 
terhelési 
osztály

III.

keverék

K

E

D

C

I.

keverék keverék

II.

4 cm mZMA-12

9 cm mK-20/NM

10 cmK-22/F K-22/F

10 cm K-22/F

10 cm K-22/F

CKt

- földmű - földmű - földmű

CKt 15 cm15 cm15 cm CKt

10 cm

mZMA-12

10 cm mK-20/NM 10 cm mK-20/NM

földmű

4 cm AB-11/F 4 cm AB-11/F 4 cm

-- földmű - földmű

mK-20/NM

8 cm K-22/F 8 cm K-22/F 8 cm K-22/F

mZMA-12

8 cm K-22/F 8 cm mK-20/NM 8 cm

AB-11/F 4 cm

- földmű

15 cm

-

4 cm AB-11/F 4 cm

földmű

mZMA-12

K-22/F

CKt

K-22/F 7 cm mK-20/NMmK-20/NM 7 cm

3 cm AB-11/F 3 cm

CKt 15 cm

K-22/F 7 cm

3 cm AB-11/F

- földmű

15 cm CKt

7 cm

vastagság

15 cm CKt

- földmű

CKt

- földmű

15 cm

4 cm AB-11/F

9 cm mK-20/NM

-

vastagság vastagság

AB-11/F

K-22/F

CKt

földmű

4 cm

9 cm

15 cm

7 cm K-22/F 7 cm

CKt

150 mm vastagságú CKt alapréteggel épített aszfalt pályaszerkezet

CKt 15 cm15 cm CKt 15 cm

 

4.4. ábra: Részletes pályaszerkezeti variációk, CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet 
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5 Igénybevételek (alakváltozások) számítása a különböző pályaszerkezeti 

modellekben 

5.1 Az igénybevételek meghatározásának módja 

Jelenleg az útpályaszerkezetekben keletkező igénybevételek meghatározásának az 

egyik legelterjedtebb és legmegbízhatóbb módja a számítógépes programok alkalmazása. 

Jelenleg több olyan szoftver áll rendelkezésre (pl. BISAR, ALIZÉ, CHEVRON, CIRCLY, 

WIPI, NOAH), amelyek segítségével rugalmas állapot feltételezésével a rétegek tetszőleges 

pontjában, vagy a réteghatárokon a feszültségek, alakváltozások, behajlások számíthatók. 

[Adorjányi, 1999, Antunes, Francken, 2000]. A méretezési modellek alapján a SHELL – 

BISAR 3.0 szoftver segítségével végeztük el a különböző pályaszerkezeti rétegek 

igénybevételeinek meghatározását. A Shell Kutatóközpont az 1970-es években dolgozta ki 

nagyszámítógépre a BISAR (BItumen Structures Analysis in Roads) programot, melyet a 

Shell Pavement Design Manual (1978) méretezési diagrammjainak készítéséhez használtak 

fel [De Jong, Peutz, Korswagen, 1973]. A BISAR személyi számítógépeken futtatható 

változatát 1987-ben dolgozták ki, amely a hosszú számítási idő miatt nem tartalmazta az 

eredeti változat minden opcióját. A DOS verzióban 1995-re elkészített 2.0 változat az eredeti 

nagyszámítógépes program minden opcióját magában foglalta. Az eredeti változattal 

megegyező, Windows környezetben futó 3.0 változatot 1998-ra készítették el [Shell, 1998]. 

A BISAR programmal feszültséget, relatív alakváltozást és elmozdulást lehet 

számolni egy függőleges erővel terhelt rugalmas többrétegű rendszeren, amely a következő 

réteg és anyagi paraméterekkel definiált: 

 a rendszer egyenletes vastagságú vízszintes rétegekből áll és végtelen féltér 

támasztja alá; 

 a rétegek vízszintes irányban végtelen kiterjedésűek; 

 minden réteg anyaga homogén és izotróp; 

 az anyagok lineárisan rugalmasak. 

A rendszer a felépítmény tetején terhelt egy vagy több kör felületen megoszló 

terhelőerővel, egyenletes feszültséget biztosítva a terhelt területen. A program lehetőséget 

kínál a függőleges, illetve vízszintes igénybevételek kiszámítására és magában foglalja annak 
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a lehetőséget, hogy figyelembe vehető legyen a rétegek közötti (részleges) elcsúszás. 

[Claessen, Edwards, Sommer, Ugé, 1977; Claessen, Ditmarsch, 1977] 

A BISAR-ban történő számítás bemenő adatai: 

 a rétegek száma; 

 a rétegek rugalmassági modulusa; 

 a rétegek Poisson tényezője; 

 a rétegek vastagsága (a végtelen féltér (földmű) kivételével); 

 a csatlakozó felületek nyírási együtthatója minden ilyen csatlakozó felületnél; 

 a terhelések száma; 

 a terhelések középpontjának koordinátái; 

 a következő kombinációk közül egy, ami jelöli a terhelés függőleges (normál) 

összetevőjét: feszültség és terhelés, terhelés és sugár, feszültség és sugár; 

 a terhelés vízszintes (tangenciális) komponense és ennek a nyíró terhelésnek az 

iránya (szabadon választható); 

 a szükséges kimenő adatok helyzetének koordinátái. 

A terhelés középpontja és mindazok a helyek, ahol a feszültségeket, megnyúlásokat 

és elmozdulásokat akarjuk számolni, koordinátákként kerülnek megadásra. Az esetleges 

különböző terhelések egyidejű hatása pontosan megegyezik a különálló egyes terhelések 

hatásának összegével, ezt az eredmények transzformációjával végzi el a program. 

A program kiszámolja a feszültség és megnyúlás tenzorok sajátértékeit és 

sajátvektorjait, a fő feszültségeket, valamint megnyúlásokat és a megfelelő fő irányokat. A 

maximum és minimum értékek a maximum és minimum normál feszültségeket és 

megnyúlásokat jelentik. A ponton átfutó síkok normálisai kifejezik a fő irányokat, annak 

figyelembevételével, hogy ezeken nyírófeszültségek nem hatnak és megnyúlásoktól 

mentesek. 

Megállapítható, hogy nem minden pályaszerkezetet alkotó anyag mutat lineárisan 

rugalmas viselkedést. Azok a modellek, amelyek nem lineárisan rugalmas anyagmodelleket 

alkalmaznak (gyakran végeselem-módszerrel összekapcsolva) néhány esetben pontosabban 

írják le a pályaszerkezet viselkedését. Megállapítható azonban, hogy a lineárisan rugalmas 

anyagmodelleket alkalmazó többrétegű modellek meglehetősen jó közelítést adnak a 
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pályaszerkezet viselkedését illetően a mozgó kerékteherből adódó rövid terhelési idő és a 

relatíve kis alakváltozások miatt. Közvetlen összehasonlító vizsgálatok készültek a BISAR és 

más modellek alkalmazásával, melyek megmutatták, hogy a gyakorlat szempontjából 

szignifikáns különbségek nem mutathatóak ki a mozgó kerék által okozott igénybevételek 

esetében, a vizsgálatokat releváns hőmérsékleteken (20-60°C) végrehajtva. [Hofstra, 

Valkering, 1972]. 

5.2 A számított igénybevételek helye a pályaszerkezeti modellekben 

Az igénybevételeket a teljes aszfalt pályaszerkezetek esetében mélységi értelemben 

mindig 3 ponton, a CKt alapréteggel épülő pályaszerkezetek esetében mindig 5 ponton 

határoztuk meg, a 5.1. ábra, valamint a 5.2. ábra szerint. A számításokhoz az aszfalt 

pályaszerkezeti rétegek alján, a 2. pozícióban meghatározott vízszintes megnyúlásokat 

használtuk föl további elemzésre, azonban egy adatbázisban a többi pozícióban meghatározott 

igénybevételek is rendelkezésre állnak, további felhasználás céljából. 

1

2

földmű
5

CKt

aszfalt-
rétegek

3

4

CKt alapréteggel épített pályaszerkezet

r=0,1575 m

F=50 kN

 

5.1. ábra: Az igénybevételek számításának 
helye, CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet 

1

földmű

2
3

aszfalt-
rétegek

teljes aszfalt pályaszerkezet

r=0,1575 m

F=50 kN

 

5.2. ábra: Az igénybevételek számításának 
helye, teljes aszfalt pályaszerkezet 

Minden BISAR projekt tíz különböző pályaszerkezeti modellt, mint bemenő 

paraméter beállítást tud kezelni (5.3. ábra). Egy beállított bemenő paramétersor (egy 

pályaszerkezeti modell) egy rendszerként kerül kezelésre. Minden egyes modellben a 



 65

pályaszerkezet tíz rétegből állhat, ahol a korábbiaknak megfelelően minden réteg anyagi 

paraméterét meg kell adni. A terhelőerők vonatkozásában tíz körkörös terhelést tud kezelni a 

program, minden egyes modellhez tehát tíz terhelés rendelhető. A gyakorlatban azonban 

maximum két terhelő kerékkel (ikerkerék) vagy egyetlen, nagy teherbírású járműkerékkel 

(super single) számolnak. A super single kerekek mértékadó jellege miatt egyes terhelő 

kerekeket alkalmaztunk, ahol a terhelő erő mértéke F=50 kN, mely r=0,1575 m sugarú 

körtárcsán oszlik meg, és vízszintes komponense nincs. 

5.3 A pályaszerkezeti modellek generálása és a keletkező igénybevételek 

kiszámítása 

Az egyes modellek jellemzőit minden egyes egyedi pályaszerkezet esetében a 

számítógép billentyűzetén kell begépelni, strukturált, illetve kötegelt adathalmazok 

importálása a BISAR programban nem lehetséges. A kiszámított igénybevételek strukturált, 

illetve kötegelt kiolvasása szintén nem megoldott, továbbá minden egyes projekt esetében az 

eredményeinek kiszámításához külön parancsot kell adnunk, a projektek kötegelt futtatása 

sem lehetséges. A BISAR program fentiek szerint végrehajtott „konvencionális” alkalmazása 

elviekben a nagy tömegű számításokat (több százezer projekt) lehetetlenné teszi, ezért a 

program ilyen mennyiségű számításra való alkalmasságát meg kellett oldani. 

A bemenő adatok MS Excel programban munkalap függvényekkel történő nagy 

tömegű generálása, illetve számítása viszonylagosan könnyen megoldható, mely eljárás a 

projektek, illetve modellek definiálását, az anyagjellemzők megadását, a terhek generálását, 

illetve az igénybevételek helyének megadását jelenti. A 4.1. táblázatban definiált 

pályaszerkezet felépítésekre a 4.1. ábra algoritmusa alapján az adatbázis halmazt létre kellett 

hozni (5.3. ábra). A BISAR program MS Access adatbázisának strukturált feltöltése az MS 

Excel programból megoldható, azonban igen nagy figyelemmel kell eljárni, hogy a bevitt 

adatok által a pályaszerkezeti modellek a programon belül koherens módon épüljenek fel. A 

Shell Co.-val folytatott személyes levelezés is megerősítette, hogy külső adatbázisból a 

BISAR programon keresztül a BISAR adatbázisa nem tölthető fel. 
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1. 
modell

2. 
modell … 10. 

modell
1. 

modell
2. 

modell … 10. 
modell

1. 
modell

2. 
modell … 10. 

modell

adatbázis

.... projekt1. projekt 730. projekt

 

5.3. ábra: Az adatbázisok felépítése 

Minden egyes forgalmi terhelési kategóriában, minden egyes pályaszerkezet típushoz 

egy-egy adatbázist hoztunk létre. Ahogy azt a 3.2.7 pontban bemutattuk, egy adott 

pályaszerkezet variánst 24 óra leforgása alatt 20 db pályszerkezeti felépítéssel tudunk 

modellezni a hőmérsékletváltozás szempontjából. Egy évre, azaz 365 napra vetítve ez 

365*20=7300 db pályaszerkezeti modell felállítását jelenti egy adatbázison belül. A BISAR 

alapvetően projektek kezelésére alkalmas felépítésű, ahol minden projekten belül tíz 

pályaszerkezeti modell magadása lehetséges, ez által minden adatbázis 730 projektből áll, 

ahol minden projekt 10 pályaszerkezeti modellt tartalmaz. Teljes aszfalt pályaszerkezet 

esetében 3*7=21, CKt alapréteggel épített pályaszerkezet esetében 3*5=15 adatbázis állt 

rendelkezésre a 4.1. táblázat szerint. Ez összesen (21+15)*7.300=262.800 pályaszerkezeti 

modell generálását, és kiszámítását jelenti, mely magában foglalja a fentiek szerint 

részletezett előzetes számításokat is. Egy adatbázis futtatása ca. 24 órát vett igénybe, a 

számítások mielőbbi végrehajtása miatt hat-nyolc személyi számítógép egyidejű alkalmazása 

vált szükségessé. 

Említettük, hogy a BISAR a már bevitt projektek kötegelt futtatására sem alkalmas, 

ezért a nagy tömegű számítást MS Windows alapú, egyedi segédprogram alkalmazásával 

oldottuk meg. A kiszámított igénybevételeket a BISAR MS Access adatbázisából 

programtámogatás nélkül, „kézzel” kellett MS Excel adatbázisba visszahelyezni, a további 

számítások céljából. 

Az 5.1 pontban bemutattott BISAR programmal az 5.2 pontban részletezett helyeken 

kiszámítottuk a pályaszerkezetben keletkező igénybevételeket az összes általunk felállított 

modellre. Ahogy azt már korábban említettük, az aszfalt pályaszerkezetek fáradásának 

számításához az aszfalt pályaszerkezeti réteg alsó szálában keletkező megnyúlási értéket 

használtuk fel. Az összes pályaszerkezet kombinációt figyelembe véve 262.800 aszfalt 

megnyúlási érték további felhasználását jelenti. Az ilyen módon kiszámított tényleges 
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igénybevételek bemenő adatként fognak szolgálni az egyes pályaszerkezet típusok kumulált 

fáradási értékeinek számításához, melyet a 10. fejezetben részletesen bemutatunk. 
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6 A Miner féle kumulatív fáradási hipotézis, a kumulált fáradás számítása 

Munkámban a részletes pályaszerkezeti modellek felhasználásával a valóság jobb 

megközelítését tűztem ki célul. A pályaszerkezetek leírására széles körben alkalmazzák a 

Miner-féle kumulatív fáradási hipotézist. Mivel a különböző igénybevételek által terhelt 

szerkezet leírásának ez a legelfogadottabb módszere, ezért számításaimat erre alapoztam. 

A Miner hipotézis alapján a különböző igénybevételi szinteken elvégzett fáradási 

munkák összegezhetőek és a fáradás pillanatáig az egyes igénybevételi szinteken bevitt 

munka, illetve a fáradás létrejöttéhez szükséges munkára igaz, hogy 

1
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i

i

W
w

 6.1. egyenlet

ahol 

wi  az i ciklus során bevitt energia; 

W  a fáradáshoz szükséges teljes energia bevitel, 

illetve ennek analógiájára 
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n

 6.2. egyenlet

ahol 

ni  az i igénybevétel szinten alkalmazott ciklusszám; 

N  a fáradáshoz szükséges teljes ciklusszám. 
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6.1. ábra: A Miner hipotézis értelmezése 

Miner a kísérleteit Alclad 24S-T alumínium ötvözeten hajtotta végre, maximum 4 

különböző igénybevételi szinten. A kísértlek célja a repülőgépek tervezése során ismételt 

terhelések esetén felmerülő kumulatív fáradási jelenség jobb megközelítése volt. 

Eredményeinek nagy része igazolta hipotézisét, de megjegyezzük, hogy Miner a kísérletek 

során a kumulált fáradás értékére 1-nél nagyobb számokat is kapott, melynek legnagyobb 

értéke 1,49 volt [Miner, 1945]. A Miner nevéhez kötődő hipotézist már évtizedekkel korábban 

megfogalmazta Palmgreen, aki golyóscsapágyak méretezésével foglalkozott és a különböző 

időpontokhoz tartozó különböző terhelések megoldására keresett méretezési módszert 

[Palmgreen, 1924]. Javasolta a  
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p  6.3. egyenlet

bevezetését, mely tartalmában a Miner formulával megegyezik, és ahol 

mi az adott igénybevételi szinten ténylegesen elért ciklusok száma a perióduson 

belül; 

ni az adott igénybevételi szinten a tönkremenetelhez tartozó ciklusok száma; 

p periódusok száma. 
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A Palmgreen és Miner által bevezetett hipotézisek egy igénybevételi szinthez tartozó 

megengedett határ ciklusszámból számítják a fáradási rész-értékeket. A megengedett 

ciklusszámot általában a Wöhler görbék alapján határozzák meg. Wöhler fáradási kísérleteit 

vasúti kocsik tengelyeiben fellépő igénybevételek mérésével kezdte, ahol különböző 

alakváltozásokhoz tartozó megengedett ciklusszámot határozott meg [Wöhler, 1866]. 

A kumulált fáradási hipotézisek tehát fémek fáradásvizsgálatai során merültek föl, 

azonban az útpályaszerkezetek méretezése során elterjedten alkalmazzák, mivel a Palmgreen 

által kifejtett tény, nevezetesen a különböző időpontokhoz (állapotokhoz) tartozó különböző 

terhelések megoldására jó megközelítést szolgáltat. 
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7 Az aszfalt pályaszerkezetben megengedett alakváltozások 

meghatározása 

A pályaszerkezetben keletkező feszültségek és alakváltozások a terhelő kerék 

hatására létrejövő behajlásokból származnak. Az ismételt igénybevételek a rétegek anyagi 

tulajdonságának megváltozását, fáradását eredményezi, amely akár a szerkezet teljes 

tönkremeneteléig, az anyagi folytonosság megszűnéséig vezethet [Hveem, 1955]. Az 

analitikus pályaszerkezet méretezés egyik legfontosabb eleme a pályaszerkezeti réteg fáradási 

ellenállásának meghatározása, amely jelen munka kereteit tekintve az aszfaltkeverékből 

épített rétegekre korlátozódik, nem vizsgálja a hidraulikus kötőanyagú rétegek fáradását, és a 

kötőréteg nélküli rétegek ismételt terhelés hatására bekövetkező alakváltozását. 

Az elmúlt évtizedekben különböző laboratóriumi fáradási vizsgálatokat fejlesztettek 

ki. A fejlesztéseket minden esetben két elv vezérelte: 

 lehetőleg egyszerű és gyors legyen a vizsgálat; 

 a pályaszerkezetben való viselkedést a legjobban közelítse meg. 

A teherbírási fáradás értelmezése nem más, mint a (fáradási hálós) repedések 

képződése az ismételt forgalmi terhelés hatására. A termikus eredetű (a hirtelen 

hőmérsékletváltozás hatására a gátolt alakváltozás következtében a burkolatban létrejövő) 

repedések vizsgálata nem tartozik jelen munka témakörébe. 

A pályaszerkezet méretezés során a méretezési modellek alapján meghatározott 

tényleges igénybevételeket kell a többnyire laboratóriumi fáradásvizsgálatok alapján 

meghatározott megengedett igénybevételekkel összehasonlítani. A laboratóriumi 

fáradásvizsgálatok alapvetően jellegükben eltérőek és az eredményként kapott megengedett 

megnyúlásokat (illetve terhelési ciklusszámot) a méretezési koncepciónak megfelelően 

különböző faktorokkal átszámítva alkalmazzák. 

A fáradási görbék minden esetben az igénybevétel és megengedett terhelési 

ciklusszám kapcsolatát adják meg. Adott alakváltozás-, vagy feszültségszinthez tartozó 

megengedett teherismétlési szám meghatározásához széleskörűen alkalmazzák azt a 

peremfeltételt, hogy a megengedett tengelyáthaladás (ciklusszám) egyenlő azzal a 

ciklusszámmal, melynél az alakváltozás illetve feszültség a kezdeti alakváltozás, illetve 

feszültség 50%-os értékére esik [Huang, 2004; MSZ EN 12697-24, 2005]. 
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A fáradási görbék meghatározására irányuló vizsgálati eredményeket közvetlenül fel 

lehet használni méretezés paraméterként, illetve nagyszámú vizsgálati elemből álló kísérlet 

alapján általános összefüggések kereshetők a megengedett ciklusszám és igénybevétel között. 

Az általános összefüggések alapvetően két csoportra bonthatók: 

 A megengedett ciklusszám a keverék merevségének, illetve az igénybevételnek 

a függvénye, általános képlete 

32 )()(1
k

asphalt
k

tensile EkN −− ∗∗= ε  7.1. egyenlet

 A megengedett ciklusszám az igénybevételnek a függvénye, általános képlete 

2)(1
k

tensilekN −∗= ε  7.2. egyenlet

Megjegyezzük, hogy a 7.1. egyenletben, illetve 7.2. egyenletben kifejezett 

összefüggés inverzét is gyakran alkalmazzák a fáradási tulajdonságok kifejezésére, ahogy azt 

a 7.3. egyenlet és a 7.5. egyenlet is szemlélteti. 

A k1 együttható értéke minden esetben 10 valamely hatványa, ahol a hatványkitevő 

10 és 18 közötti értéket vehet föl, k2 kitevő értéke -3 és -6 között változhat. Az aszfaltkeverék 

tulajdonságait is figyelembe vevő, 7.1. egyenlet szerint általános alakban megadott 

egyenletekben szereplő k3 tényező sokkal kisebb mint a k2 tényező, ezért az Easphalt
-k3 tagot 

gyakran el is hagyják. A k3 tényező az Asphalt Institute módszerében -0,854, a Shell 

módszerében -2,363 értékkel szerepel. A későbbiekben a 7.2. egyenlet szerinti általános 

képletet használjuk fel, mely az aszfaltkeverék merevségét nem veszi figyelembe. Ennek 

megfelelően az „E” jelzet a későbbi fejezetekben a nagy számok kifejezése során nem 

rugalmassági modulust, hanem a szám tudományos alakjában a kitevő értékét jelöli. 

Amennyiben aszfaltkeverék rugalmassági modulusát jelöljük, azt indexben külön feltüntetjük. 

A különböző kutató intézetek meglehetősen eltérő és igen bonyolult összefüggéseket 

határoztak meg a fáradási tulajdonságok meghatározására. Az összefüggések közös vonása, 

hogy a keverék összetétel alapján próbálják meg leírni a fáradási tulajdonságokat. A 

leggyakrabban alkalmazott összefüggéseket az alábbiakban összefoglaljuk: 
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A TRRL módszer [Brown, Brunton, Pell, 1982] 

8,15log63,8log13,5
log7,40log2,24log39,14

log
−+

−−+
=

iB

iB
tensile SPV

NSPV
ε  7.3. egyenlet

ahol 

VB  kötőanyag tartalom [térfogatszázalék]; 

SPi  kezdeti kötőanyag lágyulás pont Cooper és Pell szerint; 

εtensile  a megengedett megnyúlás [microstrain]; 

N  a terhelési ciklusszám [-]. 

Az Asphalt Institut módszer [Shook, Finn, Witczak, Monismith, 1982] 

( )854,0291,33
69,084,4

10325,4104,18 −−−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+ ∗∗∗∗∗= asphalttensile
VV

V

EN bv

b

ε  

7.4. 

egyenlet

ahol 

N  a terhelési ciklusszám [-]; 

Vb  kötőanyag tartalom [térfogatszázalék]; 

Vv  szabadhézag tartalom [térfogatszázalék]; 

Easphalt a keverék merevségi modulusa [psi]; 

εtensile  a megengedett megnyúlás [microstrain]. 
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CRR módszer [Verstraeten, 1972; Nemesdy ,1992] 

2,0

28,0)198,0015,03,0(
N

EbPIPI mix
−−∗−

=ε  7.5. egyenlet

ahol 

ε  a megengedett megnyúlás [microstrain]; 

N  a terhelési ciklusszám [-]; 

PI  a penetrációs index; 

b  a bitumentartalom [térfogat százalék]; 

N  a terhelési ismétlésszám [egységtengely]; 

Emix  a keverék merevsége az összetétel, a frekvencia és a hőmérséklet 

függvényében. 

A világ különböző országaiban, az említett két fő koncepció alapján meghatározott 

fáradási egyenesekből néhány görbét összesítettünk, melyet a 7.1. ábra mutat be. A fáradási 

görbék egy adott hőmérsékleten elvégzett vizsgálatokhoz tartoznak. Szemléletes, hogy a 

görbéknek igen széles az értelmezési tartománya. A méretezési modellek alapján számított 

mértékadó igénybevétel összevetésével igen széles megengedett ciklusszámot számíthatnánk 

a különböző fáradási egyenesekkel. Ez egyértelműen elvi hibát jelentene a számításokban, 

hiszen a különböző országok más-más koncepcióval közelítik meg a pályaszerkezet 

méretezést. A laboratóriumi vizsgálatok és a valós pályaszerkezetben keletkező feszültségek 

validálása során egy szorzótényező (shift faktor) alkalmazása szükséges, melynek 

alkalmazásával az egyes fáradási görbék önmagukkal párhuzamosan eltolhatók és a valóság 

jobban megközelíthető. A szorzótényező értéke 5 és 700 között változik. A különböző 

fáradási görbék eltérő volta, illetve az egyes görbékhez rendelhető szorzótényező spektruma 

egyértelműen megmutatja, hogy a pályaszerkezet méretezés során alkalmazott 

egyszerűsítések, melyek a terhelésre, az anyagi paraméterekre, a klimatikus-, illetve a fáradási 

viszonyokra vonatkoznak, számos hibát hordoznak magukban, melyeket a validálás során 

korrigálni kell [Huang, 2004]. Az azonos aszfaltkeveréken, de különböző 

vizsgálóberendezésekkel elvégzett fáradásvizsgálatok között is jelentős (akár a 100 szoros) 

eredménykülönbség adódik [Myre, 1992]. 
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7.1. ábra: Alkalmazott fáradási egyenesek, nemzetközi kitekintés 

7.1 A fáradási tulajdonságokat alapvetően befolyásoló tényezők 

7.1.1 Az igénybevétel módja 

A bitumenes keverékek fáradási tulajdonságait általában dinamikus hajlítási, vagy 

dinamikus húzó-nyomó vizsgálatokkal állapítják meg. Mind a két vizsgálati eljárás során 

széles körű tapasztalat, hogy a fáradási tulajdonságok jelentős mértékben függenek a terhelés 

módjától, amely alapvetően kétféle lehet: 

 feszültség vezérelt mód (controlled-stress), ahol a feszültség amplitúdója marad 

konstans a vizsgálat alatt, 

 alakváltozás vezérelt mód (controlled-strain), ahol az alakváltozás (megnyúlás) 

amplitúdója marad konstans a vizsgálat alatt. 

A hőmérséklet, illetve keverék merevségének függvényében a két eredmény jelentős 

különbséget eredményezhet, nevezetesen feszültség vezérelt módban szigorúbb fáradási 

görbét, kisebb megengedett tengely-áthaladási számot kaphatunk [Bonnaure, Huibers, 

Boonders, 1982; Rao Tangella, Craus, Deacon, Monismith, 1990; Nemesdy, 1993]. 

A fáradási élettartamot (fatigue life) konvenció alapján határozzák meg, általában –

ahogy azt már említettük - annál a terhelési ismétlésszámnál definiálják, melynél a keverék 
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kezdeti merevségértéke a felére esik. A fáradási élettartam végéhez alakváltozás vezérelt 

módban az a ciklusszám tartozik, melynél a kezdeti feszültség a felére esik, feszültségvezérelt 

módban pedig az a ciklusszám, melynél a kezdeti alakváltozás a felére csökken a vizsgálat 

során (7.2. ábra, [Bonnaure, Huibers, Boonders, 1982]). 

constant stress-test

idő

feszültség constant strain-test

idő

alakváltozás

 

constant stress-test

idő

alakváltozás

ε(0)

2ε(0)
fáradási élettartam
(fatigue life)

constant strain-test

idő

feszültség

σ(0) fáradási élettartam
(fatigue life)

σ(0)/2

7.2. ábra: Fáradásvizsgálat az igénybevétel módja szerint 

7.1.2 Az igénybevétel időbeli eloszlása 

A fáradási eredményeket befolyásolja, ha a vizsgálatokat beiktatott pihentetési 

időkkel szakítjuk meg. A pihentetés módja kétféle lehet: 

 a próbatesteket folyamatos szinuszos terhelőerővel fárasztjuk, majd bizonyos 

időközönként a terhelést megszüntetjük és adott kondíciók mellett a próbatestet 

pihenni hagyjuk (storage periods); a pihentetés időtartama néhány másodpercet, 

de akár a néhány órát, illetve napot is elérheti (7.3. ábra). 

 megszakított (intermittent) terhelést alkalmazunk, mely során minden terhelési 

ciklust egy pihentetési idő követ, ahol a pihentetési idő a terhelési idő 
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többszöröse; a pihentetés időtartama maximum néhány másodperc lehet (7.4. 

ábra). 

Az utóbbi terhelési mód közelíti meg leginkább a valóságban terhelt pályaszerkezeti 

modellt. A modell leírására a terhelési tényező (loading ratio) a legalkalmasabb mérőszám, 

ahol a pihentetési idő a terhelési ciklus hosszának függvényében kerül kifejezésre (1/i). A 

folyamatos terhelés jellegábráját a 7.5. ábra mutatja be. 

 

7.3. ábra: Pihentetési idő beiktatása a fáradásvizsgálat során 

 

7.4. ábra: Megszakított fáradásvizsgálat 

 

7.5. ábra: Folyamatos terhelésű fáradásvizsgálat 

A fáradásvizsgálat során a próbatest rugalmassági modulusa folyamatosan esik (7.6. 

ábra, ABC vonal). Amennyiben pihentetési időt (rest period) iktatunk be a vizsgálatba, úgy 

tapasztalható, hogy a modulus érték megváltozik, mégpedig nőni fog (7.6. ábra, D pont), így a 

pihentetés következtében egy öngyógyulási folyamat (healing effect) játszódik le a 

keverékben. A fáradási vizsgálat folytatásával a görbe futása az eredeti görbe futásához 

hasonló lesz, a pihentetés után észlelt fáradási görbe azonban a 7.6. ábra szerinti ∆N=F-B 

értékkel el fog tolódni, a keverék nagyobb fáradáshoz tartozó ciklusszámot fog elviselni, 

ugyanazon vizsgálati körülmények között. Számos vizsgálat bizonyította mind a két 

pihentetési módot alkalmazva, a pihentetés hatására a fáradási élettartam nő. [Bonnaure, 

Huibers, Boonders, 1982; Hsu, Tseng, 1996; Castro, Sánchez, 2006]. 
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7.6. ábra: Az öngyógyulás jelenségének (healing effect) értelmezése 

7.1.3 A valós terhelés transzverzális eloszlása 

A laboratóriumi fáradásvizsgálatok és a valós terhelések között eltérést ad az, hogy a 

terhelő kerekek transzverzális eloszlása miatt nem ugyanaz az igénybevétel éri a 

laboratóriumban vizsgált és az útpályába épített keveréket. A sávszélesség, az út jellege, 

illetve a járművezetők szubjektív állapota befolyásolja a terhelő kerekek helyzetét az út 

tengelyéhez viszonyítva. A terhelő kerekek egy lehetséges eloszlását mutatja be a Classen és 

társai által szerkesztett diagram, melyet a burkolat szélétől 0,25 méteres intervallumokban 

adnak meg (7.7. ábra). Kiválasztva a 4 mértékadó intervallumot és a Miner-féle kumulatív 

fáradási hipotézist felhasználva megállapítható, hogy a terhelő kerekek 40%-a adja a 

terhelések effektív számát. [Claessen, Edwards, Sommer, Ugé, 1977]. Más európai kutatók is 

hasonló eredményt közölnek, erősen csatornázott forgalom esetén k=1,0, nem csatornázott 

forgalom estén k=0,4, ahol k a terhelőkerekek számának csökkentő tényezője [Verstraeten, 

Veverka, Francken, 1982]. Számításaink során - a biztonság javára - a fáradási 

összefüggésekben a kerekek transzverzális eloszlását nem vettük figyelembe. 
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7.7. ábra: A valós terhelés transzverzális eloszlása 

7.1.4 A hőmérsékletváltozás hatása a fáradásra a nemzetközi tapasztalatok 

alapján 

Már az AASHO kísérletek kiértékelése során megállapították, hogy az aszfalt 

pályaszerkezetek nagyobb toleranciával viselik el a magasabb megnyúlásokat alacsonyabb 

aszfalt merevségek (magasabb hőmérsékletek) esetén [Kingham, 1972]. 

Az AASHO kísérletekre, és további helyszíni megfigyelésekre alapozott amerikai 

kutatások nagy jelentőséget tulajdonítottak a fáradási görbe 7.2. egyenlet szerinti k1 és k2 

együtthatók hőmérsékletfüggésének. A Federal Highway Administration kutatásai szerint a k1 

együttható változását a 7.6. egyenlet, k2 együttható változását a 7.6. egyenlet fejezi ki 

[FHWA, 1976]: 

))70(0023817,0)70(08896,0(
11

2

10)70()( −∗−−∗∗= TTkTk  7.6. egyenlet

2
22 )70(0004624,0)70(01349,0)70()( −∗+−∗−= TTkTk  7.7. egyenlet
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ahol 

k1(70) a k1 paraméter értéke 70 Fahrenheti fokon; 

k2(70) a k2 paraméter értéke 70 Fahrenheti fokon; 

T  a hőmérséklet Faherenheit fokban, ahol a Celsius fokra való átszámítás 

a 7.8. egyenlet szerint történik meg: 

32][
5
9][ +°∗= CTFT  7.8. egyenlet

A Francken-Verstraeten-Veverka kutatásaiból származó összefüggés is implicit 

módon tartalmazza a fáradási tulajdonságok hőmérsékletfüggését, melyet a 8.1 pontban 

részletesen bemutatunk. 

7.1.5 A hőmérsékletváltozás hatása a fáradásra laboratóriumi vizsgálatok 

alapján 

Az aszfaltok fáradással szemben mutatott ellenállását, a fáradási élettartamot a 

méretezési hőmérsékleten, vagy ahhoz közel eső, közepes hőmérsékleti érték mellett szokás 

meghatározni [Nemesdy, 1994; Ambrus, Pallós, 2003]. 

A külföldi tapasztalatokra támaszkodva a hazai gyakorlatban az elmúlt időkben kötő- 

és alapréteg keverékként leggyakrabban előforduló K-22/F aszfaltkeverék hőmérsékletfüggő 

fáradási viselkedését vizsgáltuk meg. A mintákat keverőtelepről szállítottuk a laboratóriumba, 

ahol vibrációs tömörítéssel tömb alakú aszfalt próbatesteket készítettünk. Ezekből a 

tömbökből kerültek kivágásra a 380 mm hosszú, 50*50 mm névleges keresztmetszetű aszfalt 

hasábok. 

A próbatesteket 0 °C, 15 °C, 30 °C valamint 40 °C hőmérsékleten vetettük vizsgálat 

alá. Egy hőmérsékleti értéken belül célként tűztük ki azt, hogy 3-3 feszültségszinten végezzük 

el a fáradásvizsgálatokat, ezt azonban a vizsgálat körülményei miatt nem minden esetben 

tudtuk betartani. A vizsgálatokat az MSZ EN 12697-24, Fáradási ellenállás című szabvány 

alapján hajtottuk végre. A nagyszámú vizsgálat miatt egy feszültségszinten elvégzett 

vizsgálathoz maximálisan 3-3 próbatestet használtunk, azonban néhány, a vizsgálatot nehezítő 

körülmény egyes esetekben ezt a számot sem tette lehetővé. A vizsgálatokat minden esetben 

10Hz frekvencián hajtottuk végre. 
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Az alkalmazott feszültségszintet a hőmérséklet függvényében kellett meghatározni, 

hogy a vizsgálatok reálisan kiértékelhető vizsgálati eredményeket szolgáltassanak (7.1. 

táblázat). 

hőmérséklet megjegyzés

40 220 160 130 6 vizsgálati eredmény
30 220 160 130 9 vizsgálati eredmény
15 220 130 100 7 vizsgálati eredmény
0 - 130 80 2 vizsgálati eredmény
5 - 130 100 4 vizsgálati eredmény

5 - 130 100 a 15°C-on vizsgálat gerendák újbóli vizsgálata, 
6 vizsgálati eredmény

igénybevételi szint

 

7.1. táblázat: A laboratóriumi 4 pontos fáradásvizsgálat jellemzői 

A 40 °C hőmérsékleten végzett vizsgálatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy 

a próbatestekben a 20-24 óra időtartalmú vizsgálat során a leszorító kengyelek látható maradó 

alakváltozást okoztak, a próbatestek hirtelen mentek tönkre, és az alakváltás környezetében 

eltörtek, vagy könnyedén eltörhetővé váltak. 

A 30°C és 15 °C hőmérsékleten végzett vizsgálatokat nem nehezítették külső 

tényezők, a próbatesteket vizsgálata különösebb gond nélkül lezajlott. 

A 0 °C hőmérsékleten végrehajtott vizsgálatok során szoftverhiba lépett fel, így két 

rendben lezajló fáradásvizsgálatot követően a próbatesteket az eszköz hirtelen erőátadás miatt 

eltörte. Megjegyezzük, hogy nem az alacsony hőmérsékletű vizsgálat következménye a 

próbatestek törése, hiszen 80 microstrain igénybevétel mellett is 10^6 nagyságrendű 

ciklusszámot elérése is lehetséges volt. Miután láthatóvá vált, hogy 0 °C-on nem kapunk 

elegendő eredményt a fáradási görbe megadásához, a nagyságrendek feltérképezése végett a 

maradék 4 próbatestet 5 °C hőmérsékleten vizsgáltuk meg. 

A 15 °C hőmérsékleten elvégzett vizsgálatokban használt gerendák sérülésmentesek 

maradtak, és mivel elegendő idő eltelt a 15 °C hőmérsékleten végzett vizsgálatot követően, 

ezt a próbatest halmazt újbóli vizsgálatnak vetettük alá, 5 °C hőmérsékleten, amit a 

táblázatban és a grafikonon is ’ismételt’ jelzővel láttunk el. 

A vizsgálati eredményeket a 7.8. ábra mutatja be. A viszonylag kis mintaszám miatt 

a fáradási görbék egyeneseit további számításokhoz nem használtuk, viszont a keverék 

hőmérsékletfüggő fáradási tulajdonságára vonatkozóan saját körben elvégzett vizsgálatok 
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alapján információt gyűjtöttünk, mely a modellalkotás során az algoritmus meghatározását, és 

a számítási eredmények kiértékelését segítette. 

4 pontos fáradásvizsgálat különböző hőmérsékleteken

y = 3170,2x-0,2268

R2 = 0,5225

y = 5565x-0,2874

R2 = 0,7475

y = 1277,7x-0,186

R2 = 0,8529

y = 269,05x-0,0757

R2 = 0,8698
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7.8. ábra: A 4 pontos laboratóriumi fáradásvizsgálat eredményei 

7.1.6 A tömörség és az aszfaltkeverék merevsége közötti összefüggés különböző 

típusú aszfaltkeverékek esetében 

Az elmúlt 40-50 évben a kutatók úgy találták, hogy az aszfaltkeverék fáradási 

viselkedését a keverék tömegszázalék, illetve térfogatszázalék szerinti összetétel jelentősen 

befolyásolja [Monismith, Epps, Finn, 1985; Verstraeten, Romain, Veverka, 1977]. 

Általánosságban megállapítható, hogy a folyamatos szemeloszlású keverékek két fő 

befolyásoló tényezője a fáradás szempontjából a bitumentartalom és a szabadhézag tartalom. 

Az adalékanyag típusa a fáradásra kisebb hatású. Az általános aszfalttechnológia alapján, a 

keverék tervezés szempontjából annyi bitument szükséges belekeverni az aszfaltba a fáradási 

tulajdonságok javításának céljából, amennyi csak lehetséges; természetesen ez a másik 

oldalon stabilitási problémákhoz vezet, így a bitumentartalom felülről korlátos. A 

keveréktulajdonságokat az építés helyszínén elért ténylegesen elvégzett tömörítő munka is 

befolyásolja, mivel a helyszínen a nem megfelelő tömörítés következtében a tervezetthez 

képest eltérő hézagviszonyok állhatnak fenn. [Rao Tangella, Craus, Deacon, Monismith, 

1990.; Irwin, Gallaway, 1974]. 
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A tömörítőmunka mértéke természetesen nem csak a keverék pályaszerkezetben 

értelmezett tulajdonságait, hanem a laboratóriumban készített próbatestek tulajdonságait is 

befolyásolja, ezért mind a fáradási vizsgálatok során, mind a merevségvizsgálatok során a 

próbatestek készítését gondosan kell végezni, a kiválasztott módszereket célszerű mindig 

ugyanúgy alkalmazni, hogy a fáradásvizsgálatok, illetve merevségvizsgálatok eredményeit a 

próbatestek készítés körülményei már ne befolyásolják. A próbatest készítés alkalmazott 

módjai az alábbiak lehetnek: 

 vibrációs tömörítés, 

 szegmenstömörítés, 

 lamellás tömörítés, 

 gyrator tömörítés, 

 marshall (impact) tömörítés, 

 gördülő gumiabroncsos tömörítés. 

Különböző típusú aszfaltkeverékeken elvégzett laboratóriumi kísérletek számszerűen 

igazolták, hogy a tömörség függvényében az aszfaltkeverék mechanikai tulajdonságai 

változnak, a bevitt tömörítési energia csökkenésével a keverék sűrűsége csökken (7.9. ábra), 

egyúttal a keverék merevségi jellemzője romlik (7.10. ábra) [Pethő, 2007]. 
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7.9. ábra: Különböző keverékek sűrűségének változása a tömörítő munka függvényében 

különböző típusú keverékek merevségváltozása a tömörítő munka függvényében,
10 °C hőmérsékleten vizsgálva
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7.10. ábra: Különböző keverékek merevségének változása a tömörítő munka függvényében 
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8 A hőmérsékletet és terhelési jelleget figyelembe vevő fáradási görbe 

egyenlete 

A 7.2. egyenlet az aszfaltkeverék fáradási tulajdonságát, az adott igénybevételhez 

tartozó megengedett terhelési ciklusszámot adja meg. Az aszfaltkeverékek hőmérsékletfüggő 

tulajdonságai következtében azonban az összefüggés értelmezésekor meg kell adni, hogy az 

egyenlet milyen hőmérsékleten értelmezhető. A fáradási egyenletek ilyen alakban történő 

megadása nem ad továbbá információt a terhelési szünetek által jelentett többlet ciklusszám 

vonatkozásában sem, a 7.1.2 pont szerint. Ezért a változó hőmérséklet mellett elvégzett 

kumulatív fáradásvizsgálat végrehajtásához a 8.1. egyenlet szerinti összefüggést dolgoztuk ki 

mely figyelembe veszi, hogy 

 a fáradási görbe a hőmérsékletváltozás során a referencia hőmérsékleten 

értelmezett görbéhez képest önmagával párhuzamosan eltolódik; 

 a fáradási görbe a terhelési szünetek beiktatásának következtében eltolódik, 

mely eltolódás mértéke szintén hőmérsékletfüggő. 

A hőmérsékletváltozás, illetve a terhelési szünet alkalmazása során azzal az 

egyszerűsítéssel éltünk, hogy a fáradási egyenes hajlásszöge nem változik meg. 

421 )10( 3
)( fff fN ε∗∗= +

 8.1. egyenlet

ahol 

f1 a referencia hőmérsékleten értelmezett konstans kitevő; 

f2 a hőmérsékletváltozást kifejező, a konstans kitevő értékét megváltoztató 

paraméter. A 10(f1+f2) érték a 7.2. egyenlet k1 paraméteréből származtatható. Az f2 érték 

bevezetésével tudjuk figyelembe venni a fáradási görbe változását a hőmérséklet változásának 

függvényében. Amennyiben az f2 értéke zérus, úgy a 10(f1+f2) kifejezés azonosan egyenlő a 

7.2. egyenlet k1 paraméterével; 

f3 a terhelési szüneteket (healing effect) kifejező paraméter. Az f3 paraméter nem 

származtatható a 7.2. egyenletből, azonban éppen ennek a paratméternek a bevezetése teszi 

lehetővé, hogy a gyógyulási hatást figyelembe lehessen venni; 
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f4 a referencia hőmérsékleten értelmezett kitevő. Az f4 paraméter azonosan 

egyenlő a 7.2. egyenlet k2 paraméterével. 

A 8.1, valamint 8.2 pontokban részletesen bemutatjuk az f2 és f3 paraméterek 

hőmérsékletfüggő változását. Szemléltetésképpen a 8.1. táblázatban szereplő adatokkal 

meghatároztuk a 8.1. egyenletet alkalmazva a hőmérséklettől függő fáradási egyeneseket, 

melyeket a 8.1. ábra szemléltet. Ha kizárólag a hőmérséklet növelését vesszük figyelembe, 

abban az esetben megállapítható, hogy a fáradási egyenes önmagához képest eltolódik, 

melynek eredményeképpen magasabb hőmérsékleten ugyanazon a feszültségszinten nagyobb 

a megengedett tengelyáthaladások száma. A példaként bemutatott 8.1. ábra egyeneseinek 

szerkesztésekor figyelembe vettük az öngyógyulás (healing effect) hatását is. Az öngyógyulás 

jelenségét figyelembe vevő számítási módot részletesen a 8.2 pontban mutatjuk be. 

10 50 100 200 300
f1 - 18 18 18 18 18

10 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
40 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
10 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86
15 7,57 7,57 7,57 7,57 7,57
30 9,20 9,20 9,20 9,20 9,20
40 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86

f4 - -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

ε megnyúlás (microstrain)

f2

f3

hőmérséklet 
(°C)

para-
méter

 

8.1. táblázat: Bemenő adatok a fáradási egyenes hőmérséklettől és terhelési körülményektől 
való függésének bemutatásához 
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8.1. ábra: A fáradási görbe változása a hőmérséklet és a terhelési szünetek figyelembe 
vételével 

8.1 A fáradási görbe változása a hőmérséklet szerint, a Francken-Verstraeten-

Veverka összefüggés érzékenységvizsgálata 

Jelen munka célja részben a fáradási egyenesesek fizikailag lehetséges spektrumának 

feltárása, mely a részletes pályaszerkezeti modellekre, és a Miner-féle kumulatív fáradási 

hipotézisre épül. A gyakran alkalmazott Francken-Verstraeten-Veverka összefüggés bővített 

képlete alapján meghatároztuk különböző összetételű aszfaltkeverékek fáradási egyeneseit. 

A Francken-Verstraeten-Veverka fáradási összefüggést (melyet gyakran Shell 

Grand-Couronne összefüggésként is neveznek) többnyire az ekvivalens hőmérsékleten történő 

méretezéshez alkalmazzák. 

Az általunk felállított, óránként változó pályaszerkezeteket, illetve az abban a terhelő 

kerék hatására létrejövő igénybevételeket nem lehetséges az ekvivalens hőmérsékleten 

meghatározott megengedett tengelyáthaladással összehasonlítani, mivel azok fizikai 

tartalmukban teljes mértékben eltérnek. 

Nem lehetséges az összehasonlítás továbbá a Francken-Verstraeten-Veverka 

összefüggésben alkalmazott biztonsági tényező alkalmazása sem úgy, ahogy az eddigi 



 88

gyakorlatban az ekvivalens hőmérsékleten történő méretezéshez ez alkalmazott volt. A 

biztonsági tényező a forgalom eloszlása, a pályaszerkezet állandó váltakozása, illetve a 

laboratóriumi és helyszíni viselkedés közötti különbségek összehangolása miatt szükséges. 

A 7.5. egyenletben bemutatott összefüggést alkalmaztuk egy 

érzékenységvizsgálathoz, mely a különböző keverékek fáradási tulajdonságainak összetétel, 

illetve hőmérséklet szerint értelmezett változásának nagyságát adja meg. 

Tizenkét különböző összetételű keverék esetében végeztük el számításainkat, 

amelynek során a keverék összetétel lehetséges technológiai változatait vettük figyelembe. Az 

érzékenységvizsgálat során B 50/70 típusú bitument (P25=50, Lp=60), 0,1 s terhelési időt, és 

n=1 biztonsági tényezőt alkalmaztunk. A hőmérsékleti értékeket -5 és +30 °C között 

változtattuk d=5 °C értékkel. A 7.5. egyenletet alkalmazva a 7.2. egyenlet szerint értelmezett 

k2 kitevő minden esetben -5 értéket adott. A 7.2. egyenlet szerint értelmezett k1 együttható 

értéke a 8.2. táblázatban bemutatott módon változik, a keverék összetétel és hőmérséklet 

változtatása mellett, miközben a bitumen típusa és a terhelési idő változatlan maradt. A 

kiszámított k1 együttható értékeit a 8.2. táblázatban foglaltuk össze. A keverék és 

hőmérsékletváltozás szerint meghatározott fáradási egyeneseket a 8.2. ábra mutatja be, ahol a 

két szélső egyenes egyenleteit is feltüntettük szemléltetésképpen. 

A Francken-Verstraeten-Veverka fáradási összefüggés spektruma egy bitumentípus esetén, 12 
különböző keverékkel, 7 különböző hőmérsékleten értelmezve

biztonysági tényező n=1

y = 2E+10x-5

R2 = 1
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8.2. ábra: A Francken-Verstraeten-Veverka fáradási összefüggés spektruma 
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A kiszámított fáradási egyenesek k1 együtthatói és a hőmérséklet között korrelációs 

összefüggést kerestünk, a keverék összetétel függvényében. A korrelációs összefüggést 5. 

fokú polinom elégítette ki, R2>0,9 értékkel, így ezeket az összefüggéseket 

függvénykapcsolatként értelmezhettük a továbbiakban és így lehetővé vált, hogy bármely 

hőmérsékleti értéken meghatározzuk a fáradási egyenes k1 együtthatóját. 

k b h -5 0 5 10 15 20 25 30
1 90 6 4 2.1E+10 2.1E+10 2.2E+10 2.3E+10 2.7E+10 3.5E+10 5.2E+10 9.9E+10
2 88 8 4 3.5E+12 3.7E+12 4.2E+12 4.9E+12 6.2E+12 8.8E+12 1.4E+13 3.1E+13
3 86 10 4 5.5E+13 6.3E+13 7.5E+13 9.5E+13 1.3E+14 2.0E+14 3.6E+14 8.5E+14
4 84 12 4 3.7E+14 4.6E+14 5.8E+14 7.9E+14 1.2E+15 1.9E+15 3.7E+15 9.5E+15
5 88 6 6 2.6E+10 2.6E+10 2.6E+10 2.9E+10 3.3E+10 4.3E+10 6.5E+10 1.3E+11
6 86 8 6 4.3E+12 4.6E+12 5.2E+12 6.1E+12 7.8E+12 1.1E+13 1.8E+13 4.0E+13
7 84 10 6 6.7E+13 7.7E+13 9.3E+13 1.2E+14 1.7E+14 2.6E+14 4.6E+14 1.1E+15
8 82 12 6 4.6E+14 5.6E+14 7.2E+14 9.9E+14 1.5E+15 2.4E+15 4.8E+15 1.2E+16
9 86 6 8 3.1E+10 3.1E+10 3.2E+10 3.5E+10 4.2E+10 5.4E+10 8.2E+10 1.6E+11
10 84 8 8 5.2E+12 5.6E+12 6.4E+12 7.6E+12 9.8E+12 1.4E+13 2.4E+13 5.1E+13
11 82 10 8 8.2E+13 9.5E+13 1.2E+14 1.5E+14 2.1E+14 3.2E+14 6.0E+14 1.4E+15
12 80 12 8 5.6E+14 6.9E+14 9.0E+14 1.2E+15 1.8E+15 3.1E+15 6.2E+15 1.6E+16

keverékösszetétel (V%)
jelzet

fáradási egyenesek konstans együtthatói (k1) a hőmérséklet és keverékösszetétel függvényében
hőmérséklet (°C)

 

8.2. táblázat: A fáradási egyenesek k1 együtthatóinak változása a hőmérséklet függvényében 

A számértékek könnyebb kezelhetőségének érdekében, illetve a későbbi felhasználás 

céljai miatt kiszámítottuk ezek után a fáradási függvények k1 együtthatóinak tízes alapú 

logaritmusát, és 15 °C hőmérsékletre normáltuk ezeket az értékeket (lgk1’), a 8.3. táblázat 

szerint. 

-5 0 5 10 15 20 25 30
1 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.01 1.03 1.05
2 0.98 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.05
3 0.97 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.06
4 0.97 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.06
5 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.01 1.03 1.05
6 0.98 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.05
7 0.97 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.06
8 0.97 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.06
9 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.01 1.03 1.05

10 0.98 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.05
11 0.97 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.06
12 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.06

átlag 0.98 0.98 0.98 0.99 1.00 1.01 1.03 1.06
szórás 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

variációs együttható 
(%) 0.93 0.62 0.52 0.20 0.00 0.12 0.23 0.23

hőmérséklet (°C)
jelzet

fáradási egyenesek konstans együtthatóinak logaritmusai (lgk1'), illetve statisztikai kiértékelése

 

8.3. táblázat: A lgk1’ együtthatók kiértékelése 
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A különböző keverékek esetében hőmérsékleti értékenként megvizsgáltuk az 

együtthatók logaritmusának változását, és azt tapasztaltuk, hogy az együtthatók 

logaritmusának értékei hőmérsékletenként homogén halmazt alkotnak. A különböző 

keverékek együtthatóinak logartimus értékeinek egyszerű átlagolását elvégeztük, majd az 

átlagolt együtthatók logaritmusa és a hőmérséklet között szintén regressziós összefüggést 

kerestünk, melynek R2=0,9 korrelációs együtthatóval a 8.2. egyenlet felelt meg. 

967,00022,0'lg int__21 +== Tfk szerFVV  8.2. egyenlet

A 8.2. egyenlet fejezi ki, hogy a különböző hőmérsékletekhez tartozó fáradási 

egyenesek egymástól „milyen távolságra” helyezkednek el, vagyis az együttható kitevőjének 

változása milyen mértékben tolja el a fáradási görbét, tehát a 8.2. egyenlet a 8.1. egyenletben 

szerplő f2 értékét adja meg a hőmérséklet függvényében  Ez által függvénykapcsolattal 

pontosan megadható a hőmérséklet függvényében a megengedett tengelyáthaladási szám. A 

hőmérsékletváltozás által okozott fáradási görbe eltolódásokra azért volt szükségünk, hogy 

minden egyes hőmérsékleti értékhez hozzá tudjuk rendelni a tényleges fáradási egyenest. 

Mivel az együtthatókat úgy számítottuk ki, hogy 15 °C hőmérsékleten zérus változást 

okozzanak, ezért az összefüggésnek erre az esetre alkalmazott alakját a 8.3. egyenlet adja 

meg. 

033,00022,01967,00022,0int__2 −=−+= TTf szerFVV  8.3. egyenlet

A 8.3. egyenlet meghatározásának módja szerint az FHWA összefüggés alapján is 

kiszámítottuk a k1 együttható kitevőjének hőmérséklettől való változását kifejező egyenletet, 

amelyre a 8.4. egyenlet adódott: 

1935,00129,0int__2 −= Tf szerFHWA  8.4. egyenlet

Ahogy arra már a 7. fejezetben is utaltunk, a k1 együttható értéke minden esetben 10 

valamely hatványa, ahol a hatványkitevő 10 és 18 közötti konstans értéket vesz föl. A k1 

együttható kitevőjének meghatározásával azonban nem tudjuk a fáradási görbe hőmérséklettől 

függő változását megállapítani, ezért vezettük be a 8.1. egyenlet szerinti f2 értéket. Az f2 érték 

fentiekben bemutatott hőmérsékletfüggésének meghatározásával a fáradási görbe 

hőmérséklettől függő változása meghatározhatóvá vált. 
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A Francken-Verstraeten-Veverka összefüggés alapján és az FHWA összefüggés 

alapján adódó, az f2 együttható változását kifejező 8.3. egyenlet, valamint 8.4. egyenlet ca. 

ötszörös meredekség különbséget takar. A 8.3. ábra szemlélteti a Francken-Verstraeten-

Veverka összefüggést egyszeres, ötszörös, -illetve tízszeres meredekséggel, valamint a 

FHWA összefüggést. Az f2 változását különböző meredekséggel leíró egyenleteket egy 

érzékenységvizsgálat során fogjuk a 10. fejezetben felhasználni a fáradási rész-értékek 

meghatározása során. 

Az f2 együttható  változása a hőmérséklet függvényében
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8.3. ábra: Az f2 együttható változása a hőmérséklet függvényében 

8.2 A fáradási görbe változása a terhelés jellege szerint 

A pihentetési idő beiktatása, és a hőmérsékletváltozás hatásának elemzésére 

végrehajtott vizsgálatok alapján [Raithby, Sterling, 1972; Bonnaure, Huibers, Boonders, 

1982] megállapítható, hogy a hőmérséklet növelése illetve csökkentése befolyásolja a fáradási 

tulajdonságokat meghatározó ú.n. öngyógyulási hatást (healing effect). Raithby és Sterling 

10°C, 25°C és 40°C hőmérsékleten elvégzett egyirányú húzó-nyomó fáradásvizsgálatai 

bemutatták, hogy a pihentetési idő függvényében az élettartam index nő. Az élettartam index 

a pihentetési idő beiktatásával mért élettartam és a pihentetés nélküli élettartam hányadosa. A 

pihentetési idő egy bizonyos határ utáni növelése az élettartam indexet nem növeli tovább, 

Raithby és Sterling ezt az értéket 0,5 s-ban állapították meg (8.4. ábra). 
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Bonnaure és társainak 3 pontos hajlítás vizsgálatai szintén a pihentetési idő által a 

fáradási élettartam növekedését okozó kedvező tapasztalatokat eredményeztek. A 

vizsgálatokat 5°C, 20°C és 25°C hőmérsékleten végezték el, két különböző típusú 

aszfaltkeveréken. A pihentetési idő változó volt, a terhelési idő 0, 3, 5, 10 és 25-szörös értékét 

vette föl. Az egész vizsgálatsorozatot 40 Hz frekvenciával végezték, eredményeiket a 8.5. 

ábra foglalja össze. 
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8.4. ábra: A pihentetési idő hatása a terhelési ciklusszámra Raithby és Sterling vizsgálatai 
alapján 
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8.5. ábra: A pihentetési idő hatása a terhelési ciklusszámra Bonnaure és társainak vizsgálatai 
alapján 

A vizsgálatok alátámasztják, hogy a pihentetési idő, mely az egymást követő 

járműkerekek jobb modellezését jelenti a laboratóriumi körülmények között a keverékek 

fáradási élettartamát, így az egész pályaszerkezet viselkedését jelentősen befolyásolják. Az 

egyes vizsgálatok azonban nem fedik le a pályaszerkezetben ténylegesen jelen lévő 

hőmérsékleti spektrumot teljesen, és a különböző vizsgálati eljárások alkalmazása, illetve a 

különböző keverékeken elvégzett vizsgálatok miatt csupán annyit tudunk az öngyógyulási 

jelenségről, hogy létezik, és hogy nagyságrendileg milyen értékeket vehet fel. További 

kutatások is alátámasztják az öngyógyulási jelenség fáradásra gyakorolt pozitív hatását, az 

egyes hőmérsékleti értékekhez tartozó fáradási élettartamot változtató viszonyszámra azonban 

függvényszerű kapcsolatot nem találunk. 

Raithby és Sterling, valamint Bonnaure és társainak a hivatkozott szakirodalmakban 

közzétett vizsgálatai eredményeit felhasználva, további számításainkhoz az öngyúgyulási 

jelenségre parabolikus függvénykapcsolatot feltételezünk +5 és +45 °C hőmérséklet között 

(8.5. egyenlet). Ettől alacsonyabb és magasabb hőmérsékleteken az öngyógyulás hatását az 

irodalmi adatokra támaszkodva nem vesszük figyelembe, ekkor f3 értékét a 8.6. egyenlet adja 

meg. Az f3 paraméter változását a hőmérséklet függvényében a 8.6. ábra szemlélteti. 
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5 °C ≤ T ≤ 45 °C 

8166,30848,10217,0 2
3 −∗+∗−= TTf  8.5. egyenlet

T < 5 °C, illetve T > 45 °C 

13 =f  8.6. egyenlet

Az f3 paraméter változása a hőmérséklet függvényében
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8.6. ábra: Az f3 értékének változása 
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9 Terhelési ciklusszám; forgalmak 

A kumulált fáradási értékek meghatározásához tényleges forgalmi adatok 

szükségesek, mivel a pályaszerkezet viselkedését az alábbiak befolyásolják: 

 a forgalom abszolút mértéke; 

 az egyes nehézjárművek tengelyterhelés szerinti megoszlása; 

 a nehézjármű forgalom napszak szerinti megoszlása; 

 a nehézjármű forgalom évszak szerinti megoszlása. 

A Magyar Közút Kht. rendelkezésünkre bocsátotta az 

 M1 autópálya, 45. km szelvény, 3030 jelű mérőhelyre, 

 117. sz. másodrendű főút, 15. km, Esztergom-Tát, 3581 jelű mérőhelyre, 

valamint az, 

 1. sz. elsőrendű főút, 66. km, Tata, 4568 jelű mérőhelyre 

vonatkozó ténylegesen mért (nem felszorzott) forgalomszámlálási eredményeket. A 

mérési helyek főállomások (törvényszerűségi állomások), melyek nagyszámú mérést végző 

automata forgalomszámláló állomások. Ezek adataiból meg lehet határozni a 

forgalomlefolyás és forgalommegoszlás (forgalom-összetétel) törvényszerűségeit, melynek 

meghatározását az ÚT 2-1.109:2004 Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza. 

RAKTEL10 szerint UT 2-1.109 szerint

M1 és 117. sz. másodrendű főút 1. sz. elsőrendű főút
O1 fel nem ismert helyett nulla 0,0 O1 személygépkocsi 0,0
O2 szgk 0,0 O2  kistehergépkocsi 0,0
O3 kisteher 0,0 O3 egyes autóbusz 1,3
O4 egyes busz 1,3 O4 csuklós autóbusz 1,3
O5 csuklós busz 1,3 O5 közepesen nehéz  tehergépkocsi 0,0
O6 közepesen nehéz tgk. 0,0 O6 nehéz tehergépkocsi 0,6
O7 nehéz tgk., 2 tengelyes 0,6 O7 pótkocsis tehergépkocsi 1,6
O8 nehéz tgk., >2 tengelyes 0,6 O8 nyerges szerelvény 1,7
O9 pótkocsis tgk. 1,6 O9 speciális nehéz jármű 1,7
O10 pótkocsis tgk. 1,6 O10 motorkerékpár + sm. kerékpár 0,0
O11 nyerges vontató  2+1,2 tengely 1,7 O11 kerékpár 0,0
O12 nyerges vontató  2+3   tengely 1,7 O12 lassú járművek 0,0
O13 nyerges vontató  3+1,2 tengely 1,7
O14 nyerges vontató  3+3   tengely 1,7
O15 speciális nehéz jármű >=6 tengely 1,7
O16 fel nem ismert 0,0

osztályozási tábla

mező-
név

egységtengely 
szorzószám

mező-
név

egységtengely 
szorzószám

 

9.1. táblázat: A méretezési egységtengelyek számának meghatározása a forgalmi adatok 
alapján 
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A 3.10. táblázatban összefoglalt 24 órán belül értelmezett vizsgálati időszakok 

szerint a forgalmi adatok alapján a 9.1. táblázatban szereplő szorzószámok alkalmazásával a 

méretezési egységtengelyek számát meghatároztuk. A forgalomszámlálási eredményeket óra 

bontásban adta át részünkre a Magyar Közút Kht., így a 0-4 óra, valamint 22-24 óra közötti 

időszakokra számított forgalmakat ezen időszakon belül mért forgalmak összegével 

jellemeztük. A forgalom eloszlására útkategória, évszak, napszak, illetve nap jellege szerint a 

9.1. ábra, a 9.2. ábra, valamint az 9.3. ábra mutat példát. 

A közúti forgalom időbeni lefolyását alapvetően az ember társadalmi és gazdasági 

tevékenységének ritmusa határozza meg, de számos külső tényező befolyásolja, mint például 

az úthálózat szerkezete, a települések földrajzi elhelyezkedése, az időjárási körülmények stb. 

[Törvényszerűségi tényezők, 2006]. 

A forgalom eloszlása autópályán különböző év- és napszakokban
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9.1. ábra: A forgalom eloszlásának jellege autópályán, egy munkanap és egy hétvégi nap 
példáján bemutatva, évszakok szerint 
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A forgalom eloszlása elsőrendű főúton különböző év- és napszakokban
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9.2. ábra: A forgalom eloszlásának jellege elsőrendű főúton, egy munkanap és egy hétvégi 
nap példáján bemutatva, évszakok szerint 

A forgalom eloszlása másodrendű főúton különböző év- és napszakokban
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9.3. ábra: A forgalom eloszlásának jellege másodrendű főúton, egy munkanap és egy hétvégi 
nap példáján bemutatva, évszakok szerint 
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Számításaink végrehajtása során dátum szerint rendeztük a kiszámított hőmérsékleti 

adatokat, a pályaszerkezeti modelleket, illetve az ezek alapján számított, az aszfalt 

pályaszerkezetben ébredő igénybevételeket. Ennek megfelelően dátum szerint rendeztük a 

forgalmi terheléseket is. 

A forgalom véletlenszerű eloszlását teljes mértékben meghagytuk a mérési adatok 

alapján számított egységtengely darabszámok szerint. A forgalomeloszlás és a hőmérséklet 

sztochasztikus jellege ennek alapján számítási modelljeinkben megmaradt, így nem elemeztük 

azokat a szélsőséges eseteket, amikor esetleg a csúcsforgalmi időszakban a nehézjármű 

forgalom extrém magas, vagy extrém alacsony hőmérsékletek mellett halad át a 

pályaszerkezeten. 
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10 A kumulált fáradási hipotézis gyakorlati alkalmazása 

A pályaszerkezet méretezés során alapvetően a terhelőerők hatására létrejövő 

igénybevételeket hasonlítjuk össze a megengedett igénybevételekkel. A kumulált fáradás 

hipotézise alapján az adott pillanatban tényleges és ugyanahhoz a pillanathoz tartozó 

megengedett terhelési ciklusszámok valamennyi terhelési esetre elvégzett összegzése kisebb 

kell legyen 1-nél. Amennyiben az egyes fáradások rész-értékének összege eléri az 1-et, a 

tönkremenetel bekövetkezik. 

A gyakorlat szerint az ekvivalens hőmérsékleten történő pályaszerkezet méretezés 

során az ekvivalens hőmérsékleti értékhez rendelt modell-pályaszerkezetben terhelő erő 

hatására létrejövő igénybevételt hasonlítjuk össze az ekvivalens hőmérsékleten meghatározott 

megengedhető igénybevétellel. 

Az értekezésben bemutatott számításaink során különböző pályaszerkezeti 

modellekkel számoltunk, a 3.10. táblázat szerint 24 órán belül 20 pályaszerkezeti modellt 

határoztunk meg, így 365 nap során egy szerkezet vizsgálatára 7300 pályaszerkezeti modell 

felállítása vált lehetségessé. 

10.1 A fáradási rész-értékek meghatározásának algoritmusa 

A modellek alapján a pályaszerkezetben az igénybevételeket meghatároztuk az 5. 

pontban meghatározott módon. A hőmérsékletmérési eredményekből a legalsó aszfalt 

pályaszerkezeti réteg középsíkjában értelmezett hőmérsékleti értéket kiszámítottuk (ez már a 

pályaszerkezeti modellek felállításához is szükséges volt a 4.1. ábra szerint), és a 8. pontban 

meghatározott módon ehhez a hőmérsékleti értékhez hozzárendeltük a keverék adott 

hőmérsékleten értelmezhető fáradási görbéjét, mely alapján már meghatározhatóvá vált az 

adott hőmérsékleten, adott igénybevétel mellett értelmezett megengedett ciklusszám. A 

forgalomszámlálási eredményekből származó tényleges ciklusszámot a Miner-hipotézisnek 

megfelelően a megengedett ciklusszámmal osztva kaptuk meg az egyes fáradási rész-

értékeket, mely értékeket 365 napra összegezve számítható az egy évre vetített kumulált 

fáradás. Az eljárás algoritmusát a 10.1. ábra mutatja be. 

Megjegyezzük, hogy az eljárás nem tartalmaz a hagyományos értelemben vett 

biztonsági tényezőt, de a biztonsági tényező értelmezése továbbra is megmarad a fáradási 

paraméterek, illetve a forgalom meghatározásának módjában. 
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hőmérsékletfüggő pályaszerkezeti 
modell rögzítése számításhoz

hőmérsékleti értékek meghatározása 
az alsó aszfaltréteg súlypontjában ciklusszám (forgalom) meghatározása

20 pályaszerkezeti modell/nap 20 átlagolt érték/nap 20 forgalmi terhelési szakasz/nap

fáradási görbék paraméterének 
megválasztása
f1, f2, f3, f4

igénybevétel számítása az aszfalt 
pályaszerkezetben

megengedett ciklusszám az adott 
hőmérsékleten

részleges fáradás meghatározása

20 megnyúlási érték/nap az adott fáradási tulajdonságok 
mellett 20 szakasz/nap

kumulált fáradás meghatározása

365 napra

 

10.1. ábra: A kumulált fáradás számításának algoritmusa a pályaszerkezeti modellek és 
fáradási modellek alapján 

10.2 A fáradási rész-értékek meghatározása 

A 10.1. ábra alapján bemutatott algoritmus szerinti számításokat MS Excel 

segítségével hajtottuk végre, egy speciálisan kialakított program segítségével. A program 

alapadatként veszi a kiszámított megnyúlásokat, a hőmérsékleteket és a forgalmat, és belső 

ciklusként számítja a fáradási görbe alapján a megengedett ciklusszámot, ahol a görbe f1, f2, 

f3, f4 paraméterei opcionálisan változtatható beállítással rendelkeznek. 

A megnyúlások, a hőmérséklet és a forgalom alapadatként szerepel, és egy futtatáson 

belül egy típus pályaszerkezet számítható, azonban az f1, f2, f3, f4 paraméterek változtatásával 

az adott pályaszerkezet bármely kombinációja megadható, 255 változatig. 

A program az egyes f1-f4 paraméterekkel jellemzett futtatásokhoz kiszámítja mind a 

7300 pályaszerkezethez rendelt fáradási rész-értéket, melyet egy számként összegez, ez által 

megadva a 365 napra számított kumulált fáradás értékét, valamint a pályaszerkezet 

sorszámának függvényében meghatározza a kumulált fáradási görbe pontról pontra változó 

értékét, melyet diagramban ábrázol. A pályaszerkezet sorszámának változása egyben megfelel 

az időnek, egymásba konvertálásukhoz kizárólag a 3.10. táblázat ismerete szükséges. 

A fáradási görbe pontról pontra változó értékének jelentőségét a 10.5 pontban 

ismertetjük. 
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10.3 Előzetes vizsgálatok a pályaszerkezeti modell felállításához 

A 4.1. táblázatban rögzített pályaszerkezeti modellek végleges rögzítése előtt meg 

kellett állapítani, hogy a pályaszerkezet technológiai rétegeit a modellalkotás szempontjából 

szükséges-e további rétegekre bontani, továbbá meg kellett vizsgálni, hogy az egyes rétegek 

két rétegbe történő bontásával a végeredmény nagyságrendileg milyen mértékben változik. A 

rétegek tovább bontására a BISAR-ban lehetőség van, hiszen a program maximum 10 réteget 

képes kezelni. 

Az előzetes vizsgálat során a K forgalmi terhelési kategóriában építhető teljes aszfalt 

pályaszerkezetet vizsgáltuk meg. Az egyes rétegeket két rétegre bontottuk, meghatároztuk az 

így létrejövő egyes al-rétegek középsíkját, és a 4.1. ábra szerint meghatároztuk a modelleket 

is. Ezek alapján az eredetileg 4 aszfaltrétegből, és a végtelen féltérből álló modellen 

kiszámított, valamint a 8 aszfaltrétegből és végtelen féltérből álló részletesebb modellen 

kiszámított kumulált fáradási értékeket össze tudtuk hasonlítani. A 10.2. ábra az alsó 

aszfaltréteg és a végtelen féltér közötti teljes elcsúszás esetére, a 10.3. ábra az alsó aszfaltréteg 

és a végtelen féltér közötti részleges tapadásra mutatja be a kiszámított eredményeket. Az 

ábrák alapján megállapítható, hogy a technológiai rétegek további bontása a számítások 

pontossága miatt nem szükséges, nagyságrendileg a ’finomított’ pályaszerkezeti modellekkel 

nem kapunk pontosabb eredményeket. Az ábrák alapján megállapítható, hogy a teljes 

elcsúszás és a részleges tapadással felállított modellek esetében már jelentős különbségek 

keletkeznek a számított értékekben. A valóságban a helyesen kivitelezett pályaszerkezetek 

esetében a tapadási viszonyok a teljes elcsúszás és a teljes tapadás között helyezkednek el, 

ezért a viszonylag alacsony értékű, de az aszfaltrétegek és az alapréteg között tapadást 

feltételező modellel számoltunk, és a 4.1. táblázatban ezeket rögzítettük. 

A CKt alaprétegű pályaszerkezetek esetében felmerült, hogy a CKt rétegek 

modulusát a jelenlegi méretezési gyakorlat szerint használt E=5.000 MPa [Nemesdy ,1992] 

helyett E=15.000 MPa értéknek vegyük föl, hiszen burkolatból vett CKt minták 

merevségvizsgálata ezt alátámasztja [Fi, Pethő, 2007]. Az ilyen modellel alapján elvégzett 

számítások azonban olyan irreálisan alacsony megnyúlás, és kumulált fáradási értékeket 

adtak, hogy az eddig alkalmazott értékeket rögzítettük a modellekben, azonban felvetődik 

emiatt is a hidraulikus alaprétegek tényleges teljesítményvizsgálatának szükségszerűsége. 
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10.2. ábra: A kumulált fáradás változása az aszfalt pályaszerkezetben részletesebb modell 
felvételével, teljes elcsúszást feltételezve 

 

10.3. ábra: A kumulált fáradás változása az aszfalt pályaszerkezetben részletesebb modell 
felvételével, részleges tapadást feltételezve 
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10.4 A fáradási egyenes reális tartományának meghatározása 

A 8.1. egyenletben megfogalmazott kiterjesztett fáradási összefüggés a kumulált 

fáradás meghatározása során központi szerepet kap, ahogy az a 10.1. ábra alapján is 

megállapítható. A fáradási tulajdonságok általános összefoglalásánál említettük, hogy a 

laboratóriumi fáradási vizsgálatok és a valóság közötti validálásra igen széles értékkészletű 

szorzótényező (shift faktor) alkalmazható. 

A részletes pályaszerkezetek alapján meghatározott kumulált fáradásokat kiszámítva 

azonban lehetőség mutatkozik arra, hogy ne egy szorzótényező megválasztásával igazítsuk 

hozzá a valóságot a laboratóriumi vizsgálatokhoz, hanem olyan reális fáradási egyeneseket 

keressünk, amelyek a pályaszerkezetek hosszú távú megfigyelésre alapozva kerültek 

kiválasztásra. 

Ennek megfelelően abból indultunk ki, hogy az egyes forgalmi terhelési 

osztályokhoz rendelt pályaszerkezetekre két méretezési időtartamot feltételeztünk: 

 a pályaszerkezetek a tervezési idő alatt tönkremennek, illetve; 

 egy kedvezőbb esetet feltételezve a pályaszerkezetek a K forgalmi terhelési 

kategóriában a tervezési idő 2,5-szerese, alacsonyabb forgalmi terhelési 

kategóriában a tervezési idő 2-szeres alatt mennek tönkre. 

Ennek megfelelően az egyes évekhez rendelt maximális, egy évre vetített kumulatív 

fáradás értéke egyszerű osztással meghatározható. A reális összevethetőség miatt szükséges 

volt az, hogy az egyes forgalmi terhelési kategóriákban a rész fáradások meghatározásához a 

forgalmi terhelési kategóriának megfelelő abszolút értékű forgalmakkal számoljunk, ennek 

megfelelően a 10.1. táblázatban összefoglaltak szerint alkalmaztuk a forgalomnagyságokat az 

egyes típus pályaszerkezetekhez. Megjegyezzük, hogy csak a forgalom abszolút nagyságát 

változtattuk meg az alkalmazott arányszám szerint, annak belső megoszlását nem torzítottuk. 
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év kumulált 
fáradás/év év kumulált 

fáradás/év
mért 

forgalom
egység-

tengely/év

a mért 
forgalom 

arányszáma

egység-
tengely/év

K 20 0,05 50 0,02 M1 ap. H.s. 1 874 750 3/4 1 406 063 28 121 250 70 303 125

E 10 0,10 20 0,05 M1 ap. H.s. 1 874 750 1/2 937 375 9 373 750 18 747 500

D 10 0,10 20 0,05 1.sz. főút 210 622 3/2 315 933 3 159 327 6 318 654

C 10 0,10 20 0,05 1.sz. főút 210 622 1/2 105 311 1 053 109 2 106 218
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10.1. táblázat: Forgalmi terhelések 

A számítási modell alapvetően figyelembe veszi, hogy 

 a pályaszerkezetek méretezése során a tényleges tönkremenetel nem rendelhető 

konkrét időponthoz; 

 a kiterjesztett tervezési élettartam a pályaszerkezet maximális használhatóságát 

jellemzi. Ennek megállapítása azonban elméleti, mivel hosszú távú 

megfigyelések nem állnak rendelkezésre, illetve a pályaszerkezetek az öt-hat 

évtizedes nagytömegű aszfaltútépítésre visszatekintve nem üzemelnek kisebb-

nagyobb beavatkozások nélkül. 

Fenti megfontolásokat figyelembe véve a tényleges úthasználathoz rendelhető 

fáradási egyenes értelmezési tartományát kellett meghatározni. 

A pályaszerkezetek elméleti és gyakorlati élettartama nem egyezik meg. A gyakorlati 

élettartam nagyobb, vagy sokkal nagyobb, mint az elméleti élettartam, mivel a kumulált 

fáradásból megjelenő első repedéseket követően a pályaszerkezet használati értéke rövid időn 

belül nem változik. A különböző országok méretezési koncepciója lehetővé teszi továbbá, 

hogy ne az első repedések megjelenésének időpontja legyen a kumulatív fáradás 

szempontjából mértékadó, hanem a felület valamilyen fokú repedezettségét adják meg 

méretezési kritériumként. 

Amerikai kutatók a VESYS program segítségével a prognosztizált és az AASHO 

kísérletekben mért tulajdonságokat részletesen elemezték. A kutatók az AASHO kutatások 

alapján többszörös regressziós összefüggést találtak a fáradási tulajdonságok vizsgálata során, 

melyek alapján határozták meg a fáradási egyenleteket. A fáradási tulajdonságokat 70°F 

hőmérsékleten vették fel, ahol k2 értékére -5,0, míg k1 értéke szintén 70°F mellett 2,6x10-13 

adódott. Mivel Kingham korábbi kutatásaiban k1 értéke valamivel magasabbnak adódott, ezért 

átlagértékként k1=2,0x10-12 értékkel számoltak a becsült és mért tulajdonságok 
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összehasonlítása során [Kenis, Sherwood, McMahon, 1982]. Jól érzékelhető, hogy a fáradási 

egyenletek meghatározása még azonos hőmérsékleti érték mellett is igen nagy tapasztalatot és 

gyakorlatot igényel. A 8.1. egyenlet minden paraméterére egy érzékenység vizsgálat 

végrehajtása elméletileg és gyakorlatilag is lehetséges, a változók kiértékelése az eredmények 

sokrétűsége miatt azonban lehetetlen, így a gyakorlati végrehajtásához a változókat 

szükségszerűen csökkenteni kellett. Ennek megfelelően az f2 és f3 paraméterek hatását itt nem 

vettük figyelembe, az f1 és f4 paramétereket pedig az alábbiak szerint választottuk meg: 

 f1 paramétert értékét 16, 17, 18-nek vettük, az értékeket d=1 távolsággal 

változtatva; 

 f4 paramétert értékét -4,4 - -5,4-nek vettük, az értékeket d=0,1 távolsággal 

változtatva. 

Az egyes típus pályaszerkezetekre a 10.1. táblázatban meghatározott feltételeket 

figyelembe véve aszfalt pályaszerkezetre a 10.4. ábra szerinti értékeket, CKt alapréteggel 

épített pályaszerkezetre a 10.5. ábra szerinti értékeket kaptuk. 

Az ábrákon az egy évre vetített maximális és kedvező esetben maximális kumulált 

fáradási értékek határvonalait is feltüntettük. A 10.4. ábra alapján jól lehatárolható az f1 és f4 

paraméter értéke, CKt alaprétegű pályaszerkezet esetében azonban az eredmények már sokkal 

jobban szóródnak, mind az egyes forgalmi terhelési kategóriákhoz rendelhető 

pályaszerkezeteket illetőleg, mind az egyes paraméterekhez képest. Megfigyelhető, hogy az 

egyes forgalmi terhelési kategóriákhoz rendelt görbék nem a növekvő forgalmi terhelési 

kategória szerint (C-D-E-K sorrendben) követik egymást. Ennek alapvető okai lehetnek, hogy 

a 

 CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezeteket tekintve a növekvő forgalmi 

terhelésekkel az aszfalt vastagságok hatványozottan nőnek, melynek egyéb 

technológiai okai is vannak; 

 a forgalmi terhelési kategóriák határai az egyes forgalmi terhelési kategóriák 

között nem lineárisan változnak; 

 a forgalmak meghatározása során a különböző pályaszerkezet típusokhoz 

rendelhető, a forgalom agresszivitását jelző átszámító tényezőkkel nem 

számoltunk. Ez ugyan méretezési koncepciótól függően elsődleges kérdés lehet 

a pályaszerkezet méretezésben, de részletes kutatása nem tárgya jelen 

munkának. 
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A laboratóriumban meghatározott fáradási tulajdonságok, valamint a forgalom alatt 

üzemelő pályaszerkezetek eltérésének további okai lehetnek, hogy 

 a laboratóriumi kísérletekben alkalmazott, valamint a ténylegesen megépített 

pályaszerkezetet terhelő igénybevétel alapvetően különbözik; 

 az altalaj teherbírása egy év folyamán változhat; 

 az egyes rétegek vastagsága a hossz-szelvény mentén és keresztirányban is 

eltérő lehet; 

 az egyes rétegek anyagi tulajdonságai mind hossz, mind keresztirányban 

eltérőek lehetnek; 

 az egyes rétegek hőmérséklettől függő tulajdonságai (hővezető képesség, 

rugalmassági modulus) eltérőek lehetnek; 

 a hőmérséklet térbeli és időbeli eloszlásának változása, ezzel összefüggésben  az 

igénybevételek térbeli és időbeli változása eltérő lehet [Arand, Lorenzl, 1994]. 

Ezen megfontolásoknak és felvetéseknek megfelelően további számításaink során 

 aszfalt pályaszerkezetek esetén f1=18, f4=-4,6; 

 CKt alaprétegű pályaszerkezet esetén f1=17; f4=-4,7 értékeket alkalmaztunk, de 

amint a 10.5 pontban bemutatjuk, bizonyos aspektusból tekintve ennek 

jelentősége nincs. 
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Érzékenységvizsgálat a fáradási egyenes f1 és f4 paramétereire, aszfalt pályaszerkezetek, C, D, E, K 
forgalmi terhelési osztály

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

-5,4 -5,3 -5,2 -5,1 -5 -4,9 -4,8 -4,7 -4,6 -4,5 -4,4

f4 paraméter (kitevő)

ku
m

m
ul

ál
t f

ár
ad

ás
 (-

)

K f1=17 K f1=18 E f1=17
E f1=18 D f1=17 D f1=18
C f1=17 C f1=18 határvonal K, alsó
határvonal K, felső - C,E,D, alsó határvonal C,E,D, felső

 

10.4. ábra: A kumulált fáradás a fáradási görbe változó paraméterei mellett, teljes aszfalt 
pályaszerkezet 

Érzékenységvizsgálat a fáradási egyenes f1 és f4 paramétereire, CKt alaprétegű pályaszerkezetek, 
C, D, E, K forgalmi terhelési osztály
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10.5. ábra: A kumulált fáradás a fáradási görbe változó paraméterei mellett, CKt alaprétegű 
aszfalt pályaszerkezet 
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A 10.4. ábra, valamint a 10.5. ábra alapján meghatározott f1, illetve f4 paraméterek 

alkalmazásával érzékenység vizsgálatnak vetettük alá a felállított pályaszerkezeti modelleket. 

Az érzékenység vizsgálat során az f1 és f4 paramétereket a 10.4. ábra, illetve a 10.5. ábra 

alapján meghatározott értékek szerinti ’normál’ paramétereket vettük föl, illetve f1 és f4 

értékeire nagyon szigorú fáradási viselkedéseket figyelembe vevő paramétereket 

alkalmaztunk. Utóbbiakat ’szélsőséges’ paramétereknek neveztük, és bár ezek a bemutatott 

algoritmus alapján fizikailag elvileg nem lehetségesek értékek, a változók érzékenységének 

vizsgálata miatt számításainkat ezekkel az értékekkel is elvégeztük. 

Az f2 értékét a Francken-Verstraeten-Veverka összefüggés szerinti 1, 5, illetve 10 

szeres értékkel számítottuk, f3 paramétert értékét pedig hozzárendeltük a fáradási 

tulajdonságokhoz, illetve hatását figyelmen kívül hagytuk. 

Számításainkat f1, f2, f3 illetve f4 minden kombinációjában elvégeztük a 10.2. táblázat 

szerint. 

f1 18 18 18 18 18 18

f2 1-szeres 1-szeres 5-szörös 5-szörös 10-szeres 10-szeres

f3 van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása

f4 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

f1 17 17 17 17 17 17

f2 1-szeres 1-szeres 5-szörös 5-szörös 10-szeres 10-szeres

f3 van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása

f4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4

f1 17 17 17 17 17 17

f2 1-szeres 1-szeres 5-szörös 5-szörös 10-szeres 10-szeres

f3 van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása

f4 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7 -4,7

f1 16 16 16 16 16 16

f2 1-szeres 1-szeres 5-szörös 5-szörös 10-szeres 10-szeres

f3 van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása van hatása nincs hatása

f4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4 -5,4

normál 
paraméterek

szélsőséges 
paraméterek

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet, C, D, E valamint K forgalmi terhelési kategória

aszfalt pályaszerkezet, C, D, E valamint K forgalmi terhelési kategória

normál 
paraméterek

szélsőséges 
paraméterek

 

10.2. táblázat: A kumulált fáradási görbék meghatározásának bemenő paraméterei 

A 10.1. ábra algoritmusa alapján a 10.2. táblázat szerinti összes futtatást elvégeztük a 

C, D, E valamint K forgalmi terhelési osztályban, teljes aszfalt, illetve CKt alaprétegű 

pályaszerkezetekre vonatkoztatva, minden forgalmi terhelési kategóriában 4.1. táblázat 

szerinti I., II., és III. típusú rétegrend szerint. 
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10.5 A kumulált fáradási görbe elemzése 

Ahogy azt korábban említettük, a MS Excelben írt segédprogram minden egyes 

pályaszerkezethez rendelt futtatás során kiszámítja mind a 7300 pályaszerkezethez rendelt 

fáradási rész-értéket, melyet egy számként összegez, ezzel megadva a 365 napra számított 

kumulált fáradás értékét, valamint az idő függvényében meghatározza a kumulált fáradási 

görbe pontról pontra változó értékét, melyet diagramban ábrázol. 

Vizsgálataink során azt találtuk, hogy az így meghatározott kumulált fáradási görbe 

pontjaira ötödfokú polinom függvény illeszthető, melynek regressziós együtthatója abban az 

esetben is megbízható függvénykapcsolatra utal, ha a 365 napra kumulált fáradás értékek az 

elvileg fizikailag értelmezhetetlen 1-es értéket akár nagyságrendekkel is meghaladja. Az 

illesztett polinom függvény regressziós együtthatója minden esetben R2>0,9 értékűre adódott. 

A kiértékelés során, a vízszintes tengelyen minden esetben a pályaszerkezet 

sorszámát tüntettük föl. A pályaszerkezeti modelleket a hőmérséklet függvényében állítottuk 

föl, mely az idő függvénye, ezért a vízszintes tengelyen ábrázolt pályaszerkezeti sorszámok 

megfelelő eljárással mindig időpillanatra konvertálhatóak (óra, nap, hónap). A független 

változóként célszerű volt meghagyni a pályaszerkezetek sorszámát, mivel így matematikailag 

kezelhető számokkal dolgozhattunk. 

Az R2>0,9 értéket felhasználva függvénykapcsolatként értelmeztük az idő 

függvényében a kumulatív fáradást. A függvény minden esetben egy jellegzetes lefutású 

görbét adott, nyári hónapokban szigorúan monoton növekvő szakaszokkal, ősz, tél és tavaszi 

időszakokban a görbe futását szemlélve olyan szakaszokkal, melyen belül a növekedés 

mértéke vizuálisan tekintve igen alacsony volt. A vízszintes szakaszok kezdő és végpontja a 

pályaszerkezet, illetve a fáradási modell jellegének megfelelően más-más időponthoz volt 

rendelhető. 

Az ötödfokú polinom vízszintes szakaszának lehatárolásának céljából minden 

esetben kiszámítottuk a függvény első differenciálhányadosát, és megkerestük, hogy mely 

független változó értéknél veszi föl a nulla értéket. A kumulatív fáradási függvény jellegéből 

fakadóan szigorúan monoton növekvő függvény és inflexiós ponttal kell, hogy rendelkezzék. 

Az elemzés során a cél azoknak a független változó értékeinek a meghatározása volt, melyek 

között a függvényértékek változása 0. Mivel szigorúan monoton növekvő függvény esetén ez 

nem lehetséges, egy megfelelően kis ε értéket kellett választani ehhez a kritériumhoz. 
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Ahogy azt már említettük, a kumulált fáradási értékek a fáradási függvény 

paramétereinek változása miatt több nagyságrend terjedelműek voltak, ennek megfelelően ε 

értékét is változtatni kellett, hiszen ε értéke a kumulált fáradási végső értékétől is okszerűen 

függ. Úgy találtuk, hogy az egyes pályaszerkezetekre kiszámított kumulált fáradási érték, és 

egy c konstans szorzata megfelelő ε értéket szolgáltat, így a vizsgálataink során 

∑
=

<
n

i
inc

dx
dy

1
 10.1. egyenlet

ahol 

y a kumulált fáradásra illesztett polinom függvény; 

x a pályaszerkezetek sorszáma (indirekt módon az idő); 

c konstans, c=2E-5; 

ni az egyes fáradási rész értékek a Miner hipotézis alapján. 

A kumulált fáradási görbe jellegét a 10.6. ábra szemlélteti. 

A kumulált fáradási görbe jellege, teljes aszfalt pályaszerkezet, K forgalmi terhelési osztály
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10.6. ábra: A kumulált fáradási görbe jellege 365 napra vetítve 



 111

A kumulált fáradási görbe jellege, teljes aszfalt pályaszerkezet, K forgalmi terhelési osztály
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10.7. ábra: A kumulált fáradási görbe jellege nyári-őszi átmeneti időszakban 

A kumulált fáradási görbe jellege, teljes aszfalt pályaszerkezet, K forgalmi terhelési osztály
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10.8. ábra: A kumulált fáradási görbe jellege tavaszi-nyári átmeneti időszakban 

A 10.7. ábra, valamint a 10.8. ábra nagyobb léptékben mutatja be a 10.6. ábra által 

ábrázolt kumulált fáradási görbét, eltérő léghőmérsékletű hónapokból való átmenet 

környezetében. 
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Az MS Excel programmal minden pályaszerkezet típusra kigyűjtettük azokat a 

független változó értékeket, ahol a 10.1. egyenlet szerint meghatározott összefüggés érvényes. 

Az eredmények kiértékelése során az azonos típus pályaszerkezeten belül, a különböző 

forgalmi terhelési osztályba eső pályaszerkezeteket az f2 értékek szerint átlagoltuk. Az f3 érték 

függvényében az eredményeket a 10.3. táblázat foglalja össze. 

kezdő vég kezdő vég

átlag szeptember 20. április 10. szeptember 7. április 30.

szórás (nap) 7,6 5,6 1,9 4,1

átlag szeptember 9. április 21. szeptember 4. május 8.

szórás (nap) 2,6 4,3 0,7 2,7

átlag szeptember 30. április 6. szeptember 8. május 1.

szórás (nap) 11,6 6,4 2,3 4,5

átlag szeptember 15. április 17. szeptember 5. május 7.

szórás (nap) 5,4 5,1 1,1 3,0

f2 értékek szerint átlagolva

helaing nincs healing van
átlag és 

szórásértékek

teljes aszfalt pályaszerkezet, normál paraméterekkel

teljes aszfalt pályaszerkezet, szélsőséges paraméterekkel

CKt alaprétegű pályaszerkezet, normál paraméterekkel

CKt alaprétegű pályaszerkezet, normál paraméterekkel

 

10.3. táblázat: A kumulált fáradási görbe elemzésének alapján a fáradás szempontjából nem 
mértékadó időszakok lehatárolása 

A CKt alaprétegű, C forgalmi terhelési osztályban építhető pályaszerkezet esetében 

az aszfalt pályaszerkezeti rétegek a többi pályaszerkezethez képest viszonylag vékony 

rétegben kerülnek beépítésre. A vékonyabb aszfalt pályaszerkezeti réteg a léghőmérséklet 

napi ingadozására érzékenyebben reagál, amely a végeredményekben is megmutatkozik. Míg 

a teljes aszfalt pályaszerkezet C, D, E és K, valamint a CKt alaprétegű pályaszerkezetek D, E, 

valamint K forgalmi terhelési osztályában az eredmények viszonylag közel helyezkednek el 

egymáshoz, addig a C forgalmi terhelési kategóriában épített CKt alaprétegű pályaszerkezet 

eltérő eredményeket mutat, a 10.4. táblázat szerint, ezért ezeket az értékeket nem vontuk be a 

10.3. táblázatban közölt átlag és szórásszámításba. 
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kezdő vég kezdő vég

átlag november 14. március 5. szeptember 12. április 7.

szórás (nap) 14,5 10,9 4,2 41,5

átlag október 27. március 18. szeptember 7. május 5.

szórás (nap) 15,0 9,6 2,1 4,3

CKt alaprétegű pályaszerkezet, normál paraméterekkel, C forgalmi terhelési osztály

CKt alaprétegű pályaszerkezet, szélsőséges paraméterekkel, C forgalmi terhelési osztály

átlag és 
szórásértékek

f2 értékek szerint átlagolva

helaing nincs healing van

 

10.4. táblázat: A kumulált fáradási görbe elemzésének alapján a fáradás szempontjából nem 
mértékadó időszakok lehatárolása CKt alaprétegű, C forgalmi terhelési kategóriában épített 

vékony pályaszerkezet esetében 

Az összes pályaszerkezetre vonatkoztatva a legszélső idő értékeket mértékadónak 

választva meghatározható egy időszak, amelyen belül az összes pályaszerkezetre 

vonatkoztatva igaz, hogy az adott időszakra felállított pályaszerkezeti modellekből, valamint a 

vonatkoztatott pályaszerkezet hőmérsékletének figyelembe vételével számított fáradási 

tulajdonságok alapján meghatározott fáradások rész-értékei fajlagosan magasabbak, mint a 

vonatkozó időszakon kívül. A kumulált fáradás értékét ezért az adott időszakon belül 

meghatározott fáradási rész értékek határozzák meg. Ez a mértékadó időszak április 1 és 

október 1 közötti, késő tavaszi, nyári és kora őszi időszakba esik, melyet a 10.9. ábra 

szemléltet. 
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A kumulált fáradás változásának határai egy naptári éven belül

01.01 01.31 03.02 04.01 05.01 05.31 06.30 07.30 08.29 09.28 10.28 11.27 12.27

idő

aszfalt normál paraméterekkel, healing nincs aszfalt normál paraméterekkel, healing van
aszfalt szélsőséges paraméterekkel, healing nincs aszfalt szélsőséges paraméterekkel, healing van
CKt normál paraméterekkel, healing nincs CKt normál paraméterekkel, healing van
CKt szélsőséges paraméterekkel, healing nincs CKt szélsőséges paraméterekkel, healing van
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10.9. ábra: A fáradás szempontjából mértékadó időszakok lehatárolása 

A biztonsági tényezők ezen számítási elv alapján is értelmezhetőek, mégpedig 

 a fáradási tulajdonságok hőmérsékletfüggő változásának figyelembevételével; 

 az öngyógyulás (healing effect) jelenségének figyelembevételével. 

Az öngyógyulás jelenségének figyelembevételével a mértékadó időszak jobban a 

nyári hónapokra szűkül, a késő tavaszi, kora őszi időszak nem lesznek mértékadóak, és a 

különböző pályaszerkezetek eredményeiből számított szórás értékek is csökkennek. Az 

öngyógyulás jelenségének valós befolyásoló mértékét a befolyásolás mértékére felállított 

modellek finomításának segítségével jobban meg lehet közelíteni. 
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11 Az ekvivalens hőmérséklet 

11.1 Az ekvivalens hőmérséklet meghatározásának gyakorlata 

Az aszfalt pályaszerkezetekben keletkező feszültségek és alakváltozások különösen 

nagymértékben függenek a pályaszerkezet hőmérsékletétől. Az útpályaszerkezetekkel 

foglalkozó mérnökök ezt a hőmérsékletfüggést megpróbálták valamilyen módon egy 

viszonylag könnyen kezelhető módszerrel egyetlen mérőszámmá sűríteni. Különösen fontos 

és érdekes kérdés volt a nagy kiterjedésű, több klímarégiót magába foglaló országok esetében 

az aszfalt pályaszerkezetek hőmérsékletfüggése, hiszen ugyanazon műszaki szabályozás 

hatálya alá estek a különböző útszakaszok, a klimatikus viszonyok viszont jelentős mértékben 

eltértek egymástól. 

További szempontot jelentett, hogy a léghőmérsékleti értékekből lehessen 

meghatározni a pályaszerkezet hőmérsékletét, mivel a léghőmérsékleti értékeket a 

meteorológiai elemzések miatt viszonylag sűrűn elhelyezett mérőállomásokon regisztrálják, 

míg a pályaszerkezet hőmérsékletének mérése telepítési, és adatrögzítési nehézségeket is 

felvetett. 

Az 1960-as évek végén Witczak a New York, Mariland és Arizonában folytatott 

mérési eredmények alapján próbált meg összefüggést találni a léghőmérséklet és a 

pályaszerkezet hőmérséklete között. A hőmérsékleteket a pályaszerkezet felszínén, valamint 

12”, azaz 30,5 cm mélységben regisztrálták (11.1. ábra). Witczak a hőmérséklet függőleges 

eloszlását a két mérési pont között egyenletesnek tételezte fel, és ez alapján különböző 

vastagságú pályaszerkezetekre meghatározott egy összefüggést a 11.1. egyenlet szerint (11.2. 

ábra) [Witczak, 1972]. 

5)(05,1)( +∗= MMATMMPT  11.1. egyenlet

ahol 

MMPT mean monthly pavement temparature, átlagos havi pályaszerkezet 

hőmérséklet [°F]; 

MMAT mean monthly air temparature, átlagos havi léghőmérséklet [°F]. 

A 11.1. egyenlet szerint meghatározott összefüggés mélység szerint változó alakját 

alkalmazták több, mint egy évtizeddel később is (11.2. egyenlet): 
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MMATMMPT  11.2. egyenlet

ahol 

z  a pályaszerkezet felszínétől számított mélység [inch]. 

11.1. ábra: A lég- és pályaszerkezet 
hőmérséklete Witczak szerint 

11.2. ábra: A léghőmérséklet és a 
pályaszerkezet hőmérséklete Witczak szerint, a 

pályaszerkezet vastagságának figyelembe 
vételével 

Az aszfalt pályaszerkezet viselkedése bár hőmérsékletfüggő, méretezését egy adott 

hőmérsékleten, az ekvivalens hőmérsékleten hajtjuk végre. Az ekvivalens hőmérséklet 

meghatározásához szintén a Miner hipotézist használták fel a kutatók, ahol az egy 

pályaszerkezeti modellel jellemezett ekvivalens pályaszerkezetben keletkező effektív 

igénybevétel megegyezik a különböző hőmérsékleti értékek alapján felállított modellek 

alapján számított igénybevételekkel (11.3. egyenlet): 

∑
=

=
n

i
ieff n 1

1 εε  11.3. egyenlet

ahol 
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εeff  a méretezéshez alkalmazott effektív megnyúlás a Miner hipotézis 

alapján [microstrain]; 

εi  különböző hőmérsékletek alapján számított tényleges megnyúlás 

[microstrain]; 

A számításokat azonban a tényleges megnyúlásértékek és az ehhez rendelt 

megengedett ciklusszám alapján határozták meg, ahol a ciklusszámot az aszfaltkeverék 

fáradási tulajdonságait felhasználva számították ki. 

∑
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11.4. egyenlet

ahol 

Neff  a méretezéshez alkalmazott effektív ciklusszám a Miner hipotézis 

alapján [db]; 

Ni  különböző hőmérsékletek alapján számított tényleges megengedett 

ciklusszám [db]; 

A számításokban rejlő átlagolások következtében fellépő pontatlanságokat jelzi, 

hogy Claessen és társai nem találtak olyan effektív modulus értékeket (kivéve a vékony 

pályaszerkezeteket és a 10°C hőmérsékletnél alacsonyabb értékek esetét), ahol ugyanazt az 

effektív tervezési élettartamot kapták volna vissza számításaikban, mint amit a kumulált 

fáradási törvény alkalmazásával számítottak. Így 200 mm-nél vastagabb pályaszerkezetek és 

10 °C hőmérsékletnél magasabb értékek esetén ugyan alkalmazható az effektív (ekvivalens) 

modulus érték, de a tervezési élettartam értékét 1 és 2 közötti faktorral korrigálni szükséges 

[Claessen, Edwards, Sommer, Ugé, 1977]. 

11.2 A pályaszerkezet alsó rétegeiben mért hőmérsékletek megoszlása 

A korábban bemutatott részletes mérési eredmények alapján is felvetődik a kérdés 

azonban, hogy mit értünk a pályaszerkezet hőmérséklete alatt, hiszen a pályaszerkezet 

hőmérséklete ahogy láttuk, időpillanatról időpillanatra, rétegről rétegre változik. 

A pályaszerkezetben ténylegesen fellépő hőmérsékleti értékek megismerésének 

céljából a különböző forgalmi terhelési osztályokhoz rendelt teljes aszfalt típus 
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pályaszerkezetek alsó rétegének középsíkjánban számított hőmérsékletek eloszlását 

megvizsgáltuk. Az egyes rétegek középsíkjának értelmezését a 4.2. ábra mutatja be. A 

rekeszközt megfelelően finomra, 5 °C hőmérsékletkülönbségre állítottuk be, és az 

eredményeket a 11.3. ábra diagramján foglaltuk össze. Mivel az ábra az adott pályaszerkezet 

alsó rétegének középsíkjához rendelt hőmérsékletek eloszlásának gyakoriságát mutatja be az 

adott pályaszerkezethez rendelt összes eredmény százalékában, mely 365 napra vonatkozik, 

nem szűrhető ki, hogy a hőmérséklet szempontjából mértékadónak bizonyuló április 1 és 

október 1 közötti időszakban milyen hőmérsékleti gyakoriságok jelentkeznek a különböző 

pályaszerkezetekben. Ezért az április 1 és október 1 között, valamint az október 1 és április 1 

közötti léghőmérsékleti és az alsó réteg középsíkjához rendelt hőmérsékleti értékek 

gyakoriságát külön-külön is elemeztük, és a 11.4. ábra diagramján összefoglaltuk. 

Az alsó pályaszerkezeti rétegek középsíkjában értelmezett hőmérsékletek 

gyakorisági hisztogramjait a CKt pályaszerkezetekre is elkészítettük, hasonlóan a 11.3. ábra 

és 11.4. ábra garfikonjaihoz, melyet a 11.5. ábra, valamint a 11.6. ábra szemléltet. 

Megállapítható, hogy az azonos típus pályaszerkezeteken belül az alacsonyabb 

forgalmi terhelési kategóriában (vékonyabb pályaszerkezetekben) a szélsőségesen alacsony és 

magas hőmérsékletek gyakrabban fordulnak elő, mint a magasabb forgalmi terhelési 

kategóriában (vastagabb pályaszerkezetekben). Ugyanezt a megállapítást tehetjük a CKt típus 

pályaszerkezetekre, összehasonlítva az aszfalt típus pályaszerkezetekkel, hiszen a CKt 

alaprétegű pályaszerkezetek eleve vékonyabb aszfaltréteggel épülnek, mint az aszfalt 

pályaszerkezetek. 
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Hőmérsékletek gyakorisági
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11.3. ábra: Hőmérsékletek gyakorisága az azonos aszfalt pályaszerkezethez rendelt összes 
érték százalékában, egy évre vetítve 
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11.4. ábra: Hőmérsékletek gyakorisága az azonos aszfalt pályaszerkezethez rendelt összes 
érték százalékában, két időszakra vetítve 
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Hőmérsékletek gyakorisági hisztogramja,
CKt alaprétegű pályaszerkezet
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11.5. ábra: Hőmérsékletek gyakorisága az azonos CKt alaprétegű pályaszerkezethez rendelt 
összes érték százalékában, egy évre vetítve 
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11.6. ábra: Hőmérsékletek gyakorisága az azonos CKt alaprétegű pályaszerkezethez rendelt 
összes érték százalékában, két időszakra vetítve 
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11.3 A hőmérsékleti értékek és a pályaszerkezetben keletkező igénybevétel 

kapcsolata 

A 3.2. ábra alapján meghatározott pályaszerkezeti modellek alapján kiszámítottuk az 

igénybevételeket, ahogy azt az 5. pontban részleteztük. A bemutatott módszerek alapján 365 

napra vonatkozóan minden esetben 7300 pályaszerkezeti modellel számoltunk, ezért minden 

egyes típus pályaszerkezetre az alábbi adatok állnak rendelkezésre, ahol az egyes adat 

csoportok a modellalkotásból fakadóan időpillanatról időpillanatra (modell sorszámról modell 

sorszámra) összetartozó adatokat jelentenek. Ezek az adatok az alábbiak: 

 léghőmérsékleti adatok; 

 hőmérsékleti adatok az egyes pályaszerkezeti rétegek középsíkjában; 

 a pályaszerkezet egyes rétegeinek rugalmassági modulusa; 

 a pályaszerkezet vastagág szerint súlyozott egyenértékű rugalmassági modulusa; 

 az aszfalt pályaszerkezeti rétegek alsó síkjában keletkező fajlagos megnyúlás; 

A nagy tömegű, összetartozó adatsorokat felhasználva regressziós összefüggést 

kerestünk a különböző változók között. 

11.3.1 Az alsó pályaszerkezeti réteg hőmérsékletének és az aszfalt megnyúlásának 

kapcsolata 

A regressziós összefüggés keresése során azt találtuk, hogy egy adott forgalmi 

terhelési osztályban, meghatározott pályaszerkezet típus alsó rétegének középsíkjában 

értelmezett hőmérséklet, illetve az alsó szál megnyúlása között szoros korrelációjú 

összefüggés határozható meg, mely összefüggés a pályaszerkezet vastagságától (forgalmi 

terhelési osztály) és a rétegfelépítés típusától (I., II., III.) függ. Az összefüggést grafikusan a 

11.7. ábra mutatja be a teljes aszfalt pályaszerkezetre, a C forgalmi terhelési osztályra 

vonatkozóan. A D, E valamint K forgalmi terhelési osztályt bemutató ábrák a mellékletben 

találhatóak. Az összefüggések egyenleteit valamennyi forgalmi terhelési osztályra a 11.1. 

táblázatban foglaltuk össze. 



 122

 

11.7. ábra: Az aszfalt pályaszerkezetben keletkező megnyúlás és az alsó réteg középsíkjának 
hőmérséklete közötti kapcsolat 

forgalmi terhelési 
osztály I. típus II. típus III. típus

y = 53,747e0,0606x y = 55,346e0,0589x y = 56,31e0,0577x
R2 = 0,9758 R2 = 0,978 R2 = 0,9831

y = 41,877e0,0614x y = 43,539e0,0592x y = 44,183e0,0581x
R2 = 0,9747 R2 = 0,9778 R2 = 0,9823

y = 33,503e0,062x y = 35,112e0,0594x y = 35,385e0,0587x
R2 = 0,9748 R2 = 0,9739 R2 = 0,9823

y = 27,331e0,0626x y = 29,161e0,0588x y = 29,505e0,058x
R2 = 0,9725 R2 = 0,977 R2 = 0,9801

y = 41,062e0,0414x y = 49,38e0,0308x y = 49,052e0,0313x
R2 = 0,9802 R2 = 0,9927 R2 = 0,9901

y = 32,774e0,047x y = 32,889e0,047x y = 32,929e0,047x
R2 = 0,981 R2 = 0,9801 R2 = 0,9805

y = 27,564e0,0494x y = 27,875e0,049x y = 27,985e0,0488x
R2 = 0,9802 R2 = 0,9798 R2 = 0,9805

y = 22,005e0,0515x y = 22,467e0,0505x y = 22,58e0,0502x
R2 = 0,9777 R2 = 0,9778 R2 = 0,9792

C

D

E

K

teljes aszfalt pályaszerkezet

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet

aszfalt megnyúlás az alsó réteg súlypontjában értelmezett hőmérséklet függvényében

C

D

E

K
 

11.1. táblázat: Az aszfalt pályaszerkezetben keletkező megnyúlás és az alsó réteg 
középsíkjának hőmérséklete közötti kapcsolatok egyenletei 
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11.3.2 Az aszfalt pályaszerkezeti rétegek vastagság szerint súlyozott egyenértékű 

merevségi modulusának és az aszfalt megnyúlásának kapcsolata 

Az aszfalt pályaszerkezeti rétegek vastagság szerint súlyozott egyenértékű 

rugalmassági modulusa a felállított 7300 pályaszerkezeti modell alapján minden forgalmi 

terhelési kategóriában, és minden pályaszerkezet típusra egyszerű súlyozással kiszámítható. A 

súlyozott modulus indirekt módon magában hordozza a pályaszerkezet hőmérsékletváltozását. 

A felső rétegekben csillapítatlan hőmérsékletingadozás a vastagság szerinti súlyozásban 

eltűnik, ezért kaphatunk a vastagság szerint súlyozott egyenértékű modulus és az alsó szálban 

keletkező megnyúlás között a 11.3.1 ponthoz hasonlóan nagyon erős függvénykapcsolatot, 

melyet a teljes aszfalt pályaszerkezetre, a C forgalmi terhelési kategória alapján mutat be a 

11.8. ábra. A D, E valamint K forgalmi terhelési osztályt bemutató ábrákat a mellékletben 

helyeztük el. 

 

11.8. ábra: Az aszfalt pályaszerkezetben keletkező megnyúlás és a pályaszerkezet vastagság 
szerint súlyozott merevsége közötti kapcsolat 
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forgalmi terhelési 
osztály I. típus II. típus III. típus

y = 174580x-0,7851 y = 305725x-0,8476 y = 302178x-0,8465
R2 = 0,9966 R2 = 0,9968 R2 = 0,9963

y = 157498x-0,7992 y = 279897x-0,8634 y = 275366x-0,8617
R2 = 0,9968 R2 = 0,9969 R2 = 0,9964

y = 142470x-0,811 y = 236315x-0,8674 y = 237159x-0,8681
R2 = 0,9973 R2 = 0,9938 R2 = 0,9969

y = 126185x-0,8185 y = 232458x-0,8868 y = 225502x-0,8836
R2 = 0,9973 R2 = 0,9973 R2 = 0,9961

y = 10226x-0,5367 y = 6333x-0,4833 y = 8079,9x-0,5101
R2 = 0,9899 R2 = 0,9844 R2 = 0,9885

y = 16351x-0,6016 y = 31170x-0,6732 y = 34938x-0,6856
R2 = 0,9775 R2 = 0,9802 R2 = 0,9822

y = 19594x-0,6367 y = 36106x-0,7044 y = 39801x-0,7151
R2 = 0,9824 R2 = 0,9843 R2 = 0,9853

y = 20150x-0,6605 y = 35941x-0,7247 y = 38067x-0,731
R2 = 0,9826 R2 = 0,9837 R2 = 0,9842

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet

aszfalt megnyúlás a vastagság szerint súlyozott aszfaltréteg modulusának függvényében

teljes aszfalt pályaszerkezet
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11.2. táblázat: Az aszfalt pályaszerkezetben keletkező megnyúlás és a pályaszerkezet 
vastagság szerint súlyozott merevsége közötti kapcsolatok egyenletei 

11.3.3 A léghőmérséklet és az aszfalt megnyúlásának kapcsolata 

Az összetartozó léghőmérsékleti és a számított aszfalt megnyúlási adatok elemzése 

során exponenciális függvény szerint változó összefüggést találtunk. A korreláció szorossága 

nem bizonyult olyan erősnek, mint ahogy azt alsó réteg középsíkjának hőmérséklete és az 

aszfalt megnyúlás között tapasztaltuk, de minden esetben R2>0,84 értéket tapasztaltunk, 

amely erős függvényszerű kapcsolatnak tekinthető. Az összefüggést grafikusan a 11.9. ábra 

mutatja be a teljes aszfalt pályaszerkezetre, a C forgalmi terhelési osztályra vonatkozóan. A 

D, E valamint K forgalmi terhelési osztályt bemutató ábrák a mellékletben találhatóak. Az 

összefüggések egyenleteit valamennyi forgalmi terhelési osztályra a 11.3. táblázatban 

foglaltuk össze. A léghőmérséklet és megnyúlás közötti gyengébb kapcsolat magyarázata az, 

hogy az alsó réteg hőmérséklete a léghőmérsékletet fáziskéséssel és erősen csillapítva követi. 

A csillapítás mértéke a mélység növelésével nő, így a szélsőséges, kiugró értékek csúcspontjai 

megszűnnek. 
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11.9. ábra: Az aszfalt pályaszerkezetben keletkező megnyúlás és a léghőmérséklet közötti 
kapcsolat 

forgalmi terhelési 
osztály I. típus II. típus III. típus

y = 58,721e0,0701x y = 60,357e0,0681x y = 61,512e0,0664x
R2 = 0,8707 R2 = 0,8715 R2 = 0,8699

y = 46,468e0,0696x y = 48,176e0,067x y = 48,98e0,0656x
R2 = 0,8594 R2 = 0,8603 R2 = 0,8578

y = 37,633e0,0693x y = 39,314e0,0662x y = 39,703e0,0652x
R2 = 0,8506 R2 = 0,8468 R2 = 0,8481

y = 31,173e0,0685x y = 33,044e0,0643x y = 33,505e0,0632x
R2 = 0,844 R2 = 0,8454 R2 = 0,8411

y = 42,773e0,0501x y = 50,863e0,0372x y = 50,519e0,0379x
R2 = 0,8708 R2 = 0,8843 R2 = 0,8841

y = 35,659e0,0533x y = 35,748e0,0534x y = 35,785e0,0534x
R2 = 0,8351 R2 = 0,8365 R2 = 0,8372

y = 30,451e0,0551x y = 30,735e0,0547x y = 30,866e0,0544x
R2 = 0,8262 R2 = 0,8281 R2 = 0,8272

y = 24,851e0,0556x y = 25,303e0,0545x y = 25,447e0,0541x
R2 = 0,8144 R2 = 0,8153 R2 = 0,8136

aszfalt megnyúlás a léghőmérséklet függvényében

teljes aszfalt pályaszerkezet

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet
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11.3. táblázat: Az aszfalt pályaszerkezetben keletkező megnyúlás és a léghőmérséklet közötti 
kapcsolatok egyenletei 
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11.3.4 A léghőmérséklet és az alsó pályaszerkezeti réteg hőmérsékletének 

kapcsolata 

Ahogy azt már korábban összefoglaltuk, az útpályaszerkezetek méretezésével 

foglalkozó mérnökök törekedtek arra, hogy a pályaszerkezetben uralkodó hőmérsékleti 

viszonyokat a léghőmérsékletből határozzák meg, mivel a léghőmérséklet mérése területileg 

jól elosztva és relatívan nagy gyakorisággal történik. Elemzéseink során az alsó réteg 

középsíkjának hőmérsékleti értékei, illetve a léghőmérséklet között viszonylag gyenge 

korrelációs kapcsolatot találtunk, a 11.10. ábra szerint, mely a teljes aszfalt pályaszerkezetre, 

a C forgalmi terhelési kategóriában épített aszfalt pályaszerkezeti rétegre mutatja be az 

összefüggést. A D, E valamint K forgalmi terhelési osztályt bemutató ábrák a mellékletben 

találhatóak. 

 

11.10. ábra: A léghőmérséklet és az alsó réteg középsíkjának hőmérséklete közötti kapcsolat 

Valamennyi forgalmi terhelési kategóriához, tehát több mélységhez összegyűjtöttük 

a léghőmérséklet és a pályaszerkezet hőmérséklete közötti összefüggést, melyet a 11.4. 

táblázatban mutatunk be. Az összefüggések megfelelnek a Witczak által megállapított 

összefüggésnek a különböző forgalmi terhelési osztályban meghatározott pályaszerkezetek 

alapján, a görbéket grafikusan a 11.11. ábra mutatja be. 
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forgalmi terhelési 
osztály mélység az alsó réteg súlypontjának hőmérséklete a 

léghőmérséklet függvényében
y = 1,1246x + 1,9218

R2 = 0,8444
y = 1,0965x + 2,2386

R2 = 0,8249
y = 1,0778x + 2,4492

R2 = 0,8126
y = 1,0488x + 2,7775

R2 = 0,7964

y = 1,2182x + 0,8609
R2 = 0,901

y = 1,1375x + 1,7763
R2 = 0,8533

y = 1,1071x + 2,1195
R2 = 0,8322

y = 1,0585x + 2,667
R2 = 0,8013
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11.4. táblázat: A léghőmérséklet és az alsó réteg középsíkjának hőmérséklete közötti 
kapcsolatok egyenletei 

A léghőmérséklet és a pályaszerkezet hőmérsékletének kapcsolat
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C,aszfalt 14,5 cm mélység D,aszfalt 17,0 cm mélység E,aszfalt 19,0 cm mélység
K,aszfalt 23, 0 cm mélység C, CKt 8,5 cm mélység D, CKt 13,5 cm mélység
E, CKt 16 cm mélység K, CKt 21,5 cm mélység Witczak

 

11.11. ábra: A léghőmérséklet és adott mélységű pályaszerkezeti réteg hőmérséklete közötti 
kapcsolatok különböző mérési eredmények alapján 

11.3.5 Az ekvivalens hőmérséklet reális meghatározása 

Az ekvivalens hőmérsékleten történő méretezés a pályaszerkezet méretezéssel 

foglalkozó mérnökök reális igénye, hiszen a pályaszerkezet méretezésben tulajdonképpen 
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„csak” indirekt módon fontos kérdés a pályaszerkezet függőleges hőmérséklet eloszlása. Az 

ekvivalens hőmérséklet alkalmazásával a mérnökök az eltérő tulajdonságú 

aszfaltkeverékekből felépített különböző pályaszerkezeti modellek teljesítményét határozzák 

meg, és ennek eredményeként az egyes pályaszerkezetek relatív módon egymással 

összehasonlíthatóvá válnak. 

Amint láttuk, a pályaszerkezet hőmérsékletét az átlagos havi léghőmérsékletből 

kapjuk. Az átlagos havi léghőmérsékletet a hónapok különböző súlya szerint súlyozott átlag 

számítása során kapjuk. A súlyozó tényezők különböző algoritmusok alapján eltérőek 

lehetnek. A léghőmérséklet önmagában azonban nem jellemzi a pályaszerkezetet, ahogy azt a 

11.3. ábra - 11.6. ábra mutatta. A léghőmérséklet és a pályaszerkezet alsó rétegének 

hőmérséklete között viszonylag jó közelítéssel kaptunk mi is összefüggést, de tekintve a 3.16. 

ábra, valamint a 3.18. ábra által szemléltetett hőmérséklet eloszlást, a léghőmérséklet és az 

alsó réteg között talált összefüggés önmagában nem írja le a pályaszerkezetet, hiszen a 

közbenső rétegeket ez nem, vagy nem elég pontosan jellemzi. A 10.9. ábra elemzése során 

megállapítottuk, hogy döntő mértékben a késő tavaszi, nyári, illetve kora őszi léghőmérsékleti 

értékek határozzák meg a pályaszerkezet kumulált fáradását. 

A 11.4. egyenlet alapján az MS Excel program segítségével meghatározott fáradási 

rész értékek alapján kiszámítottuk az Neff értékét, ahol f1=18, f4=-4,6, f2 értékét a Francken-

Verstraeten-Veverka összefüggés alapján számított egyszeres, illetve tízszeres értékkel vettük 

figyelembe, az öngyógyulási jelenség (healing effect) hatását modellező f3 paraméter értékét 

pedig úgy választottuk meg, hogy hatása ne legyen. 

Ezt követően a fáradási rész értékek számításánál alkalmazott fáradási alap 

egyenletet alkalmazva meghatároztuk az Neff értékéhez tartozó εeff megnyúlást. Meg kellett 

ezt követően határozni azt a léghőmérsékleti értéket, amely mellett ugyanekkora megnyúlási 

értéket kapunk. Amint azt a 11.3.3 pontban bemutattuk, ez adott pályaszerkezetre közvetlenül 

meghatározható, azonban viszonylag gyenge korrelációval. Ezért a 11.12. ábra szerinti 

algoritmusban ezt az utat alternatív számítási útként jelöltük meg, és az εeff megnyúláshoz 

tartozó hőmérsékletet úgy határoztuk meg, hogy a pályaszerkezet alsó rétegének 

hőmérsékletét rendeltük az adott megnyúlási értékhez (11.3.1 pont), és ennek alapján 

állapítottuk meg a léghőmérsékleti értéket (11.3.4 pont). A számítások során közel ugyanazt 

az eredményt kapjuk, mégis a fenti utat javasoljuk, hiszen a pályaszerkezeti alsó réteg 

hőmérsékletének és a léghőmérsékletnek a pontosabb meghatározásával a végeredmény is 

pontosabban számítható, a modell tehát fejleszthető marad. 
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11.12. ábra: Az ekvivalens hőmérséklet meghatározásának algoritmusa 

Az effektív léghőmérsékleti értéket a 12 havi átlagos léghőmérséklet alapján is 

minden forgalmi terhelési kategóriában meghatározott pályaszerkezetre kiszámítottuk a 11.12. 

ábra algoritmusa alapján. A pályaszerkezeti modelleket úgy határoztuk meg, hogy a 

pályaszerkezet hőmérséklete teljes vastagságában egyenlő legyen az átlagos havi 

léghőmérsékletből a Shell összefüggés alapján meghatározott pályaszerkezeti hőmérséklettel 

[Valkering, Stapel, 1992]. A számítások során az összehasonlíthatóság miatt ugyanazokkal az 

f1-f4 paraméterekkel számoltunk, mint a részletes, 7300 modellből álló pályaszerkezet 

számítása során. Az eredményeket a 11.5. táblázat fogalja össze. 

A 11.5. táblázat alapján megállapítható, hogy kizárólag a pályaszerkezeti modellek 

részletesebb felállításának, ezzel a hőmérsékletváltozás a jobb leírásának következtében, 

mellyel a kiugró hőmérsékleti adatokat is figyelembe tudtuk venni, az ekvivalens hőmérséklet 

magasabb értékűre adódott. 

Az eltérés mértékét, és az ekvivalens hőmérséklet abszolút értékét természetesen 

befolyásolja, hogy az aszfaltkeverék fáradására milyen modellt alkalmazunk. Az ekvivalens 

hőmérséklet értékét nem befolyásolja a pályaszerkezet vastagsága, azonos fáradási modell 

alkalmazásával mind a részletes (7300 pályaszerkezet), mind a szűkített (12 pályaszerkezet) 

esetében közel ugyanazokat a hőmérsékleti értéket kaptuk. 
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11.5. táblázat: Az ekvivalens léghőmérséklet értéke különböző számítási módszerekkel 

Az átlagos havi léghőmérsékleti értékeket felhasználva az SPDM 3.0. (Shell 

Pavement Design Method) program segítségével kiszámítottuk a súlyozott átlagos 

hőmérsékletet (wMMAT), melynek értéke a mi számításainkban alkalmazott léghőmérsékleti 

adatokat felhasználva 17,7 °C értékűre adódott. Ez az érték az általunk számított szűkített (12 

modellből álló) pályaszerkezeti modellek felhasználásával számított értékekhez esik közelebb. 

Az itt bemutatott módszer alkalmazásával kapott eredményekkel rámutattunk arra, 

hogy az ekvivalens hőmérséklet meghatározása történhet a léghőmérséklet alapján, azonban 

 értéke az eddig alkalmazott értékeknél magasabbra adódik; 

 ennek megfelelően a havi léghőmérsékleti értékek súlyszámait úgy kell 

meghatározni, hogy a nyári hónapokra vonatkozó értékei magasabb súllyal 

szerepeljenek a számításban; 

 a számítások során az aszfalt hőmérsékletfüggő fáradási tulajdonságai ezt az 

értéket relatív és abszolút értékben is jelentősen befolyásolhatják. 

Számításaink során, az ekvivalens hőmérséklet 11.12. ábra szerinti meghatározásával 

rámutattunk, hogy 

 a reális ekvivalens hőmérséklet magasabb, mint a súlyozott átlagos 

léghőmérsékletekből meghatározható érték; 
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 az ekvivalens hőmérsékletnek a léghőmérséklet egyszerű átlagolásával történő 

meghatározása adatvesztéssel jár a méretezés szempontjából, még akkor is, ha 

súlyozással történő korrigálása meg is történik; 

 ha súlyozással történik a korrigálás, akkor a nyári hónapokat jóval nagyobb 

súllyal kell figyelembe venni, mint a téli, tavaszi, őszi hónapokat; 

 a részletes pályaszerkezet számítás felhasználásával a súlyozás nem szükséges, 

mivel az ekvivalens hőmérséklet a 11.12. ábra szerint bemutatott algoritmussal 

meghatározható. Hosszútávú léghőmérsékleti mérések felhasználásával azonban 

a léghőmérséklet és a megnyúlás között fennálló viszonylag gyenge korreláció 

ronthat a meghatározás pontosságán; 

 az általánosan a léghőmérsékletből levezetett ekvivalens méretezési hőmérséklet 

alulbecsüli a magas hőmérsékletek jelentőségét, melyet egy szorzótényező (shift 

faktor) megfelelő megválasztásával azonban korrigálni lehet. 

Szemléltetésképpen a 11.13. ábra diagramján összefoglaltuk a számításainkban 

alkalmazott léghőmérsékleti átlagokat, feltüntetve az adott hónapban mért legmagasabb, és 

legalacsonyabb léghőmérsékleti értékeket is. 
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11.13. ábra: A mérési eredményekből származó léghőmérsékletek kiértékelése 
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12 Felhasználási lehetőségek 

A bemutatott számítások eredményeit figyelembe véve a gyakorlati pályaszerkezet 

méretezés során néhány megfontolás célszerűnek tűnik. 

Az aszfalt alkalmazásával az elmúlt évtizedek méretezési tapasztalatait felhasználva 

hosszú élettartamú pályaszerkezetek (Long Lasting Asphalt Pavement - LLAP) építhetőek, 

ehhez azonban különös gondot kell fordítani a pályaszerkezet jövőben teljesítményét 

előrevetítő méretezési kritériumokra [Monismith, 2004]. Ennek jelentőségét a fáradási görbék 

tartományának lehatárolásánál kimutattuk. 

Az útpályaszerkezetek megfelelő hosszúságú élettartamának biztosítása az európai 

útépítésben is fontos kérdéssé vált, mivel az egész élettartam alatti költségek számbavétele 

előtérbe került. A problémafelvetéssel a FEHRL (Forum of European National Highway 

Research Laboratories) által létrehozott ELLPAG (European Long-Life Pavement Group) 

foglalkozik. A hosszú élettartamú burkolatok definiálása során két megközelítés adódott: 

 funkcionális definíció, amely a teljesítményen és a gazdaságosságon alapszik; 

 üzemeltetési definíció, amely a tervezésből, az építésből és a fenntartásból indul 

ki. 

Az ELLPAG-munkacsoport a funkcionális megközelítés mellett döntött. A 

különböző pályaszerkezetek egyedi alkalmassá tételére a hosszú élettartamra vagy nagy 

forgalmi terhelés elviselésére számos példa létezik, fel kell azonban hívni a figyelmet arra, 

hogy e célok elérése nem egyszerűen nagyobb aszfaltvastagság alkalmazását jelenti, illetve a 

hosszú élettartam nem érhető el egyszerűen a tervezési élettartam kiterjesztésével [Gáspár, 

Károly, 2005]. 

A hosszú élettartamú pályaszerkezetek létesítéséhez, amennyiben azt nem csak a 

pályaszerkezet vastagításával kívánjuk elérni szükséges ismernünk a pályaszerkezeti rétegek 

teljesítményeit. Ahogy azt a disszertációban bemutattam, az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek 

teljesítménye fáradás szempontjából (és természetesen az egyéb jellemzők szempontjából 

sem) köthető egy hőmérsékleti értékhez. A környezetbe helyezett útpályát alkotó anyagok 

mechanikai tulajdonságai folyamatosan változnak. Amennyiben ezeknek a mechanikai 

jellemzőknek a változását megfelelő módon le tudjuk írni, illetve jó prognózissal 

rendelkezünk a környezetben várható meteorológiai viszonyokat illetőleg, úgy a 

pályaszerkezet egyes rétegeinek funkció szerinti, az egész élettartam alatti költségeket 
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figyelembe vevő tervezése megoldható. A hosszú élettartamú útburkolatok létesítések 

kapcsán nem hagyható figyelmen kívül továbbá, hogy a szélsőségesen magas és alacsony 

hőmérséklet, a napsugárzás, a csapadék bármilyen formája, a fagyás-felengedési ciklusok, a 

szél, a köd egyaránt hozzájárulhat az útburkolatok leromlásának meggyorsulásához [Gáspár, 

2007]. A disszertációban alkalmazott számítási módszerrel bizonyítottam, hogy a 

szélsőségesen magas hőmérsékleti értékek nem csak nyomvályúképződés szempontjából, 

hanem a pályaszerkezet fáradási élettartamának szempontjából is jelentős hatással bírnak. Ezt 

az építés, a fenntartás és az üzemeltetés során célszerű figyelembe venni. 

Az aszfalt pályaszerkezetek hőmérséklettől függő teherbírása a hosszú távú 

méretezés során tehát fontos kérdés, ezért a pályaszerkezet különböző rétegeiben uralkodó 

hőmérséklet eloszlásának ismerete elsődleges igény a méretezés során [Lijun Sun, Lu Jia, Jian 

Qin, 2006]. 

Mieczkowski kimutatta a napsugárzás hatásának jelentőségét a pályaszerkezet 

hőmérsékletére vonatkozóan, bár ő munkájában nem foglalkozott a függőleges hőmérséklet 

eloszlással, csak a burkolat felületének hőmérsékletével. Kimutatta tovább, hogy a burkolat 

„fekteségi” fokának, mely a burkolat napsugárzást abszorbeáló képességét jelenti 

(„blackness” grade), a jelentősége igen nagy a burkolat hőmérsékletének szempontjából. 

Ezért alacsony „blackness” grade-del jellemezhető aszfaltkeverékek alkalmazását javasolta 

[Mieczkowsky, 2001]. A saját számítási eredményeinket felhasználva öt nyári napot ábrázol a 

12.1. ábra ahol az idő függvényében feltüntettük a fáradási rész-értékeket (nem kumulálva), 

valamint a pályaszerkezet vastagság szerint súlyozott egyenértékű merevségét. A jobb 

felbontás érdekében a 12.2. ábra egy napot mutat be, ahol jól szemléltethető, hogy az egyes 

fáradási rész-értékek kora délután a hajnali órákhoz képest jelentősen megnőnek. A fáradási 

rész-értékek eloszlása természetesen forgalomfüggő és éppen ennek a megfontolásából az 

olyan pályaszerkezetek esetében, ahol a csúcsforgalmi terhelés a délutáni, késő esti órákra 

esik, a pályaszerkezetet ennek ismeretében kell felépíteni, vagy a fenntartás keretében a 

hőmérsékletcsökkentést meg kell oldani (például rendszeres locsolással, világos színű felületi 

bevonat készítésével, stb.). 

A kumulált fáradási görbe futásából láthattuk, hogy az extrém magas hőmérsékleti 

értékek következtében megugrik a kumulált fáradási érték, tehát az ilyen jellegű 

megfontolásoknak üzemeltetési szempontból is létjogosultsága van. Ilyen helyek lehetnek a 

városi autópályák, városi csomópontok járműosztályozói. 
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Megfontolás tárgya lehet számításaink alapján, hogy a június 15-e és augusztus 31-e 

között nyári kamionstopok feloldását 22:00 óráról ennek megfelelően a hajnali 0:00, vagy 

2:00 időpontra célszerű tenni, amennyiben ennek egyéb akadályai nincsenek. A kamionstop 

enyhítése hazánkban is napirenden van, ennek kapcsán megfontolható, hogy ha egyéb 

akadályai nincsenek, akkor a nehézjármű forgalom inkább a hajnali, reggeli órákban 

közlekedjen, és a késő esti, éjszakai órákban álljon. A néhány órás csúsztatás jelentőségét 

nem célszerű lebecsülni, hiszen a hőmérséklet szempontjából éppen a legkritikusabb nyári 

időszak közepén elrendelt kamionstoppal nem csak az úthálózatok kapacitását lehet javítani, 

de állapotának romlását is lehet késleltetni. 
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12.1. ábra: A pályaszerkezet modulusának, és a fáradási rész-értékeknek változása az idő (és 
hőmérséklet) függvényében, öt nyári napra vonatkoztatva 
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a pályaszerkezet változása idő, és ennek megfelelően a hőmérséklet függvényében
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12.2. ábra: A pályaszerkezet modulusának, és a fáradási rész-értékeknek változása az idő (és 
hőmérséklet) függvényében, egy nyári napra vonatkoztatva 

Az általunk bemutatott számítások input adatot adhatnak a keveréktervezéshez, 

illetve a rétegfelépítések megválasztásához is. Példaként említjük a nagymodulusú aszfaltot 

(NM), mellyel magas hőmérsékleten is biztosítható, hogy az aszfalt pályaszerkezet plasztikus 

alakváltozási hajlama alacsony maradjon. Amint láttuk a magas hőmérséklettel nem csak a 

nyomvályú képződési hajlam, de a pályaszerkezet hajlítási igénybevétele is rohamosan nő, 

ami a pályaszerkezet csökkenő teherbírásának következménye. Kézenfekvő módon adná 

magát a megoldás, hogy a pályaszerkezetek teherhordó rétegei teljes vastagságukban NM 

aszfaltkeverékekből készüljenek, ahol az NM aszfalt nem csak a plasztikus alakváltozási 

hajlamot csökkenti, de a pályaszerkezet méretezési vastagságát is, ezzel gazdaságosabb 

szerkezetet eredményezve [Nemesdy, Pallós, 1999]. A pályaszerkezet teljes teherhordó 

rétegének NM aszfalttal történő kiépítése méretezési koncepciótól függően reális megoldást 

szolgáltathat, mivel az NM aszfaltok mellett nem csak az alacsony plasztikus alakváltozási 

hajlam szól, hanem a kitűnő fáradási ellenállás is, mely a viszonylag magas (5,9-6,3 m%) 

kötőanyag tartalomnak köszönhető [Serfass, Bauduin, Garnier, 1992]. Méretezési 

koncepciótól függően (a költségtöbblet figyelembe vétele miatt), célszerűnek tűnik azonban, 

hogy a nagymodulusú aszfaltok esetleg csak a kötőrétegbe épüljenek be, amennyiben ezt az 

egyéb aszfalttechnológiai peremfeltételek is lehetővé teszik. 
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13 Összefoglalás 

Az értekezés az aszfalt pályaszerkezetek teherbírási fáradását vizsgálta. A fáradási 

tönkremenetel vizsgálatát nem csak a közepes hőmérsékleti tartományon, hanem a 

pályaszerkezetben ténylegesen fellépő hőmérsékleti spektrumon, a valós hőmérséklet 

eloszlást figyelembe véve végeztük el. Az itt bemutatott munkában összefoglaltuk az 

analitikus pályaszerkezet méretezés módszertanát, illetve bemutattuk az input adatok 

meghatározásának nehézségeit, illetve hatását a számítások eredményeire. 

Számításaink során ténylegesen lefolytatott mérések eredményeit használtuk fel a 

pályaszerkezetben jelen lévő folyamatos hőmérsékletváltozás jelentőségének kimutatására. A 

számítások során egy teljes év hőmérsékletmérési eredményeit, valamint aszfaltkeverékek 

laboratóriumi vizsgálatai alapján meghatározott merevségi modulusait használtuk fel részletes 

pályaszerkezeti modellek felállításához. 

A részletes modellszámítások alapján lehatároltuk a teherbírási fáradás 

szempontjából mértékadó évszakokat. A részletes számítások alapján kimutatható, hogy a 

pályaszerkezet fáradása a magas hőmérsékleti tartományokban gyorsabban megy végbe, mint 

közepes és alacsony hőmérsékleti tartományokban. Ez az ismeret segítséget nyújthat a 

pályaszerkezetek megfelelő technológiai tervezése során a más típusú tönkremeneteli formák 

(repedésképződés, keréknyomképződés) egymásra hatásának jobb megértésében. Ezáltal a 

technológiai tervezés és pályaszerkezet méretezés újfajta, komlex személettel hajtható végre, 

a konvencionálistól eltérő, más felépítésű pályaszerkezet típusok is kifejlődhetnek. 

A modellalkotás során keletkező input adatok, mint a pályaszerkezet súlyozott 

merevsége, az alsó rétegek hőmérséklete, és a léghőmérséklet, valamint a számított 

igénybevételek között jó korrelációs együtthatójú kapcsolatot találtunk. A kapcsolat 

értelmezésénél a peremfeltételeket (földmű modulus, rétegtapadás, Poisson tényező) 

figyelembe kell venni. 

Utóbbiak felhasználásával rámutattunk, hogy az ekvivalens hőmérséklet 

meghatározása során adatvesztés történik, már csak a pályaszerkezeti modellek számának 

csökkentéséből is. Módszert adtunk továbbá arra, hogy a több éves léghőmérsékleti értékek 

felhasználásával milyen módon lehet a reális értékű ekvivalens hőmérsékletet meghatározni. 
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14 Az értekezés új tudományos eredményei, tézisek 

1. tézis 

Egy aszfaltkeveréket tervezési forgalomra történő méretezése szempontjából nem csak 
egy kiválasztott hőmérsékleten értelmezett merevsége jellemez, hanem a merevség 
hőmérséklet szerinti változása is. 

A keveréket az ekvivalens hőmérsékleten mért és értelmezett merevségi modulusa 

bizonyos mértékig reprezentálhatja, a merevségi modulus hőmérséklet szerinti változása 

azonban hatással van a pályaszerkezet méretezésére. 

1.1. tézis 

A merevség változása a laboratóriumi vizsgálatok alapján függvényszerűen leírható. Az 
aszfaltkeverék hőmérséklettől függő viselkedésének megfelelően a változás +10°C - 
+50°C hőmérsékleti tartományban harmadfokú polinommal, +10°C - -20°C 
hőmérsékleti tartományban lineáris függvénnyel írható le [1]. 

Az egyes rétegek hőmérséklettől függő modellezésének céljából négy aszfaltkeverék 

típust vizsgáltam, amely keverékek merevségének a hőmérséklet függvényében való 

változását leíró összefüggéseket regressziós összefüggések segítségével határoztam meg, 

amely összefüggéseket a 14.1. táblázatban foglaltam össze. 

 hőmérsékleti tartomány -20°C - +10°C

keverék merevségváltozás egyenlete a 
hőmérséklet függvényében

merevségváltozás egyenlete a hőmérséklet 
függvényében R2

AB-11/F y = -702,56x + 18669 y = -0,1167x3 + 19,743x2 - 1117,2x + 21307 1.00

K-22/F y = -695,88x + 22779 y = -0,2212x3 + 32,771x2 - 1663,3x + 29537 1.00

mK-20/NM y = -700x + 19636 y = -0,0785x3 + 13,984x2 - 888,43x + 20201 1.00

mZMA-12 y = -700x + 18311 y = -0,1498x3 + 22,031x2 - 1122,2x + 20480 1.00

+10°C - +55°C

 

14.1. táblázat: A merevségi modulus változását leíró egyenletek különböző aszfaltkeverékek 
esetén 
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1.2 tézis 

A merevségi modulus meghatározására irányuló vizsgálatok különböző 
hőmérsékleteken, illetve azonos próbatesteken végrehajthatóak és a vizsgálatok 
ismételhetők. 

Vizsgálatokkal igazoltam, hogy egy adott keverékből készített azonos próbatesteken, 

más-más hőmérsékleti értékeken az IT-CY merevség vizsgálat ismételhető. Az 

ismételhetőségi vizsgálathoz K-22/F és AB-11/F keveréket használtam 

2. tézis 

Az aszfalt pályaszerkezet léghőmérséklettől függő hőmérséklete a mélység függvényében 
harmadfokú polinommal írható le, a korrelációs együttható az esetek 99%-ában 0,9 
fölötti értéket vesz föl [1]. 

Mélységi értelemben 6 mért ponttal jellemzett hőmérsékleti értékre a mélység 

függvényében regressziós görbét illesztettem. 52.560 mérési eredményre elvégeztem a 

korrelációszámítást. 

R2 értékeinek relatív megoszlása
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14.1. ábra: A felületi modulusok százalékos eltérésének gyakorisága 

A regressziós összefüggést minden esetben egy harmadfokú polinom kielégítette, 

246 esetben maradt a korrelációs együttható 0,8 alatt, 173 esetben pedig 0,7 alatt, amely 

vizsgálati darabszámok az esetek mintegy 0,5-0,5%-át teszik ki. Az R2 relatív eloszlását az 

összes mérési esetet nézve a 14.1. ábra mutatja be. Ennek alapján állítható, hogy a 
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pályaszerkezet egyes rétegeinek súlyvonalában értelmezett hőmérséklet regressziós 

függvények alkalmazásával meghatározható. 

3. tézis 

A pályaszerkezetben lezajló, a fáradási méretezés szempontjából releváns 
hőmérsékletváltozási folyamat megbízható modellezésére egy algoritmust adtam meg, 
mely algoritmus alkalmazásával az információvesztés minimálisra szorítható [1]. 

A hőmérséklet függvényében a különböző keverékekből és különböző 

alaprétegekből felépített pályaszerkezetek vizsgálata lehetséges, mivel a modellalkotás során 

egyfelől bármely időpillanatban meg lehet határozni adott mélységben a hőmérsékletet, illetve 

ennek a hőmérsékletnek a függvényében meghatározható az adott keverék merevségi 

modulusa. Az algoritmus alkalmazása során lehetőség van a modellek számának 

csökkentésére, ez azonban a számítás pontosságát befolyásolja. 

Számításaimban a hazai gyakorlatban alkalmazott típus pályaszerkezeteket vettem 

alapul a C, a D, az E valamint a K forgalmi terhelési osztályban, 3 rétegfelépítést alkalmazva. 

Kétféle típus-pályaszerkezetet vizsgáltam, a teljes aszfalt pályaszerkezetet, illetve a 150 mm 

vastagságú CKt alaprétegre épített aszfalt pályaszerkezetet. A modellalkotás algoritmusát a 

14.2. ábra mutatja be. 

 
típus pályaszerkezet rétegrendjének 

meghatározása

az egyes rétegek súlyvonalának 
meghatározása

10 percenként mért hőmérsékleti 
értékek és a mélység közötti 

regressziós összefüggés keresése

aszfaltkeverékek merevségének és 
a hőmérséklet közötti regresszió 

keresése

a regressziós összefüggés alapján 
az egyes rétegek súlyvonalában a 

hőmérséklet meghatározása

a súlyvonalban meghatározott 
hőmérséklet alapján a keverék 
merevségének meghatározása a 
regressziós összefüggés alapján

hőmérsékletfüggő pályaszerkezeti 
modell rögzítése alakváltozás 

számításhoz

 

14.2. ábra: Pályaszerkezeti modellalkotás algoritmusa 
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4. tézis 

Az aszfaltkeverékek fáradási egyeneseire kidolgoztam egy komplex összefüggést, mely a 
hőmérsékleti körülményeket és az ismétlődő terhelés jellegét egyaránt figyelembe veszi 
[1]. 

A fáradási görbék meghatározására irányuló vizsgálati eredményeket közvetlenül fel 

lehet használni méretezési paraméterként, illetve nagyszámú vizsgálati elemből álló kísérlet 

alapján általános összefüggések kereshetők a megengedett ciklusszám és igénybevétel között. 

A változó hőmérséklet mellett elvégzett kumulatív fáradásvizsgálat végrehajtásához 

az alábbi fáradási összefüggést dolgoztam ki, amely figyelembe veszi, hogy 

 a fáradási görbe a hőmérsékletváltozás során a referencia hőmérsékleten 

értelmezett görbéhez képest önmagával párhuzamosan eltolódik; 

 a fáradási görbe a terhelési szünetek beiktatása következtében eltolódik, amely 

eltolódás mértéke szintén hőmérsékletfüggő. 

421 )10( 3
)( fff fN ε∗∗= +

 14.1. egyenlet

ahol 

f1 a referenciahőmérsékleten értelmezett konstans kitevő; 

f2 a hőmérsékletváltozást kifejező, a konstans kitevő értékét megváltoztató 

paraméter; 

f3 a terhelési szüneteket (healing effect) kifejező paraméter; 

f4 a referenciahőmérsékleten értelmezett kitevő. 

5. tézis 

A különböző típus-pályaszerkezetekben és a különböző forgalmi terhelési kategóriákban 
számított rongáló hatások alapján a fáradásra történő méretezés szempontjából releváns 
hónapokat lehatároltam. Megadtam a biztonsági tényezők új értelmezését a 
hőmérsékletek és a terhelési szünetek mértékének figyelembe vételével [1]. 

Az idő függvényében meghatároztam a kumulált fáradási görbe pontról pontra 

változó értékét. Az így meghatározott kumulált fáradási görbe pontjaira ötödfokú polinom 

függvény illeszthető, melynek regressziós együtthatója ebben az esetben is megbízható 

függvénykapcsolatra utal. Az R2>0,9 értéket felhasználva függvénykapcsolatként értelmeztem 

az idő függvényében a kumulatív fáradást. A függvény minden esetben egy jellegzetes 
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lefutású görbét adott, nyári hónapokban szigorúan monoton növekvő szakaszokkal, ősz, tél és 

tavaszi időszakokban a görbe futását szemlélve olyan szakaszokkal, melyen belül a növekedés 

mértéke vizuálisan tekintve igen alacsony volt. 

Az ötödfokú polinom vízszintes szakaszának lehatárolásának céljából minden 

esetben kiszámítottam a függvény első differenciálhányadosát és megkerestem, hogy mely 

független változó értéknél veszi föl a nulla értéket. A kumulatív fáradási függvény jellegéből 

fakadóan szigorúan monoton növekvő függvény és inflexiós ponttal kell, hogy rendelkezzék. 

Az elemzés során a cél azoknak a független változó értékeinek a meghatározása volt, 

melyekre igaz, hogy a differenciálhányados egy megfelelően kis ε értéket nem halad meg. A 

kumulált fáradási értékek a fáradási függvény paramétereinek változása miatt több 

nagyságrend terjedelműek voltak, ennek megfelelően ε értékét is változtatni kellett. Úgy 

találtam, hogy az egyes pályaszerkezetekre kiszámított kumulált fáradási érték és egy c 

konstans szorzata megfelelő ε értéket szolgáltat, így a vizsgálatok során az alábbi 

összefüggést alkalmaztam: 

∑
=

<
n

i
inc

dx
dy

1

 14.2. egyenlet

ahol 

y a kumulált fáradásra illesztett polinom függvény; 

x a pályaszerkezetek sorszáma (indirekt módon az idő); 

c konstans, c=2E-5; 

ni az egyes fáradási rész-értékek a Miner hipotézis alapján. 

A kumulált fáradás szempontjából mértékadó időszakok lehatárolhatóak, melyet a 

14.3. ábra szemléltet. 
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A kumulált fáradás változásának határai egy naptári éven belül

01.01 01.31 03.02 04.01 05.01 05.31 06.30 07.30 08.29 09.28 10.28 11.27 12.27

idő

aszfalt normál paraméterekkel, healing nincs aszfalt normál paraméterekkel, healing van
aszfalt szélsőséges paraméterekkel, healing nincs aszfalt szélsőséges paraméterekkel, healing van
CKt normál paraméterekkel, healing nincs CKt normál paraméterekkel, healing van
CKt szélsőséges paraméterekkel, healing nincs CKt szélsőséges paraméterekkel, healing van
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14.3. ábra: A fáradás szempontjából mértékadó időszakok lehatárolása 

6. tézis 

Módszert adtam a Miner hipotézis alapján a laboratóriumi és helyszíni viselkedések 
validálására. A validálási módszer dinamikusan tovább fejleszthető, az aszfaltkeverékek 
hőmérséklettől függő fáradásának és a terhelési szünetek hatásának pontosabb 
megfigyelésével, illetve a keverékek valós viselkedése jobb leírásával. 

Az egyes forgalmi terhelési osztályokhoz rendelt pályaszerkezetekre két méretezési 

időtartamot feltételeztem, melyek a valóságnak fizikailag megfelelhetnek: 

 a pályaszerkezetek a tervezési idő alatt tönkremennek, illetve; 

 egy kedvezőbb esetet feltételezve a pályaszerkezetek a K forgalmi terhelési 

kategóriában a tervezési idő 2,5-szerese, alacsonyabb forgalmi terhelési 

kategóriában a tervezési idő 2-szerese alatt mennek tönkre. 

Az egyes évekhez rendelt maximális, egy évre vetített kumulatív fáradás értéke 

egyszerű osztással meghatározható. A számítási modell alapvetően figyelembe veszi, hogy 

 a pályaszerkezetek méretezése során a tényleges tönkremenetel nem rendelhető 

konkrét időponthoz; 

 a kiterjesztett tervezési élettartam a pályaszerkezet maximális használhatóságát 

jellemzi. Ennek megállapítása azonban elméletinek tekinthető, mivel hosszú 

távú megfigyelések nem állnak rendelkezésre, illetve a pályaszerkezetek az 5-6 
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évtizedes, nagytömegű aszfaltútépítésre visszatekintve nem üzemelnek kisebb-

nagyobb beavatkozások nélkül. 

Fenti megfontolásokat figyelembe véve a tényleges úthasználathoz rendelhető 

fáradási egyenes értelmezési tartományát meg lehet határozni a14.4. ábra, valamint a 14.5. 

ábra alapján. 

Érzékenységvizsgálat a fáradási egyenes f1 és f4 paramétereire, aszfalt pályaszerkezetek, C, D, E, K 
forgalmi terhelési osztály
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14.4. ábra: A kumulált fáradás a fáradási görbe változó paraméterei mellett, teljes aszfalt 
pályaszerkezet 
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Érzékenységvizsgálat a fáradási egyenes f1 és f4 paramétereire, CKt alaprétegű pályaszerkezetek, 
C, D, E, K forgalmi terhelési osztály
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14.5. ábra: A kumulált fáradás a fáradási görbe változó paraméterei mellett, CKt alaprétegű 
aszfalt pályaszerkezet 

7. tézis 

A pályaszerkezet súlyozott merevsége és az aszfaltmegnyúlás, valamint az alsó rétegek 
hőmérséklete és az aszfaltmegnyúlás között szoros korrelációs együtthatóval, a 
léghőmérséklet és az aszfaltmegnyúlás, valamint a léghőmérséklet és a pályaszerkezet 
alsó rétegének hőmérséklete között, jó korrelációs együtthatóval kapcsolatot 
állapítottam meg. Ezek alapján egy pályaszerkezetben a megnyúlás mértéke táblázatok 
alapján is meghatározhatóvá válik, amennyiben a peremfeltételek (alépítmény, 
rétegtapadás, Poisson tényező) nem változnak [2]. 

Minden egyes típus pályaszerkezethez a modellalkotás során adatcsoportokat kellett 

rendelni, amely adatcsoportok a modellalkotásból fakadóan időpillanatról időpillanatra 

összetartozó adatokat jelentenek. Ezek az adatok az alábbiak: 

 léghőmérsékleti adatok; 

 hőmérsékleti adatok az egyes pályaszerkezeti rétegek súlyvonalában; 

 a pályaszerkezet egyes rétegeinek merevségi modulusa; 

 a pályaszerkezet vastagág szerint súlyozott egyenértékű merevségi modulusa; 

 az aszfalt pályaszerkezeti rétegek alsó síkjában keletkező fajlagos megnyúlás; 

A nagy tömegű, összetartozó adatsorokat felhasználva az alábbi regressziós 

összefüggéseket találtam a különböző változók között: 
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 az alsó rétegének súlyvonalában értelmezett hőmérséklet, illetve az alsó szál 

megnyúlása között szoros korrelációjú (R2>0,99), exponenciális összefüggés 

határozható meg; 

 vastagság szerint súlyozott egyenértékű modulus és az alsó szálban keletkező 

megnyúlás között szoros korrelációjú (R2>0,99), hatvány összefüggés 

határozható meg; 

 összetartozó léghőmérsékleti és a számított aszfalt megnyúlási adatok elemzése 

során viszonylag erős korrelációjú (R2>0,84), exponenciális függvény szerint 

változó összefüggés határozható meg; 

 az alsó réteg súlyvonalának hőmérsékleti értékei, illetve a léghőmérséklet között 

viszonylag gyenge korrelációjú (R2>0,80), lineáris kapcsolat határozható meg. 

Az összefüggések a pályaszerkezet vastagságától (forgalmi terhelési osztály) és a 

rétegfelépítés típusától (I., II., III.) függenek. 

8. tézis 

Kimutattam, hogy az ekvivalens hőmérséklet meghatározása során adatvesztés történik, 
már csak a pályaszerkezeti modellek számának csökkentéséből is. Módszert adtam 
továbbá arra, hogy a több éves léghőmérsékleti értékek felhasználásával milyen módon 
lehet a reális értékű ekvivalens hőmérsékletet meghatározni [2]. 

A fáradási rész-értékek számításánál alkalmazott fáradási alap egyenletet alkalmazva 

meghatározható az Neff értékéhez tartozó εeff megnyúlás. A 14.6. ábra bemutatja az általam 

kidolgozott algoritmust, amely alapján meghatározható az a léghőmérsékleti értéket, amely 

mellett ugyanakkora megnyúlási értéket kapunk, mint a részletes pályaszerkezeti modellek 

esetén. 
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14.6. ábra: Az ekvivalens hőmérséklet meghatározásának algoritmusa 

Az itt bemutatott módszer alkalmazásával kapott eredményekkel rámutattunk arra, 

hogy az ekvivalens hőmérséklet meghatározása történhet a léghőmérséklet alapján, azonban 

 értéke az eddig alkalmazott értékeknél magasabbra adódik; 

 ennek megfelelően a havi léghőmérsékleti értékek súlyszámait úgy kell 

meghatározni, hogy a nyári hónapokra vonatkozó értékek magasabb súllyal 

szerepeljenek a számításban; 

 a számítások során az aszfalt hőmérsékletfüggő fáradási tulajdonságai ezt az 

értéket relatív és abszolút értékben is jelentősen befolyásolhatják. 

9. tézis 

Kimutattam, hogy melyek a méretezés szempontjából releváns napszakok (a lehatárolt 
hónapokon belül), mely információ közlekedésszervezési és fenntartási 
beavatkozásokkal együtt hosszú élettartamú burkolatok tervezését segíti elő [2]. 

Egy nyári napot ábrázol a14.7. ábra, ahol az idő függvényében feltüntettem a fáradási 

rész-értékeket (nem kumulálva), valamint a pályaszerkezet vastagság szerint súlyozott 

egyenértékű merevségét. Jól szemléltethető, hogy az egyes fáradási-rész értékek kora délután 

a hajnali órákhoz képest jelentősen megnőnek. A fáradási rész-értékek eloszlása 

természetesen forgalomfüggő és éppen ennek a megfontolásából az olyan pályaszerkezetek 

esetében, ahol a csúcsforgalmi terhelés a délutáni, késő esti órákra esik, a pályaszerkezetet 
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ennek ismeretében kell felépíteni, vagy a fenntartás keretében a hőmérsékletcsökkentést meg 

kell oldani (például rendszeres locsolással, világos színű felületi bevonat készítésével, stb.). 

a pályaszerkezet változása idő, és ennek megfelelően a hőmérséklet függvényében
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14.7. ábra: A pályaszerkezet modulusának, és a fáradási rész-értékeknek változása az idő (és 
hőmérséklet) függvényében, egy nyári napra vonatkoztatva 
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Summary of Ph.D. thesis by László PETHŐ 

Influence of temperature distribution on the fatigue and mix design of asphalt pavement 

structures 

The fact that the material performance of the pavement layers depends highly on 

temperature is a very important feature of asphalt pavements. The temperature of the various 

layers and parallel to that the characteristics of its material change continuously in time, 

which makes the modeling and design even more difficult. In the dissertation fatigue design 

of asphalt pavements, an important part of the design procedure, was analyzed in terms of 

temperature changes. The importance of the temperature dependent definition of material 

features was presented and an analysis was provided on what temperature values and in 

accordance what periods can be definitive in terms of fatigue. The dissertation doesn’t deal 

with the design of subbase and subgrade; their characteristics will be considered constant in 

terms of time. Detailed asphalt pavement models were established based on stiffness test 

performed on four mix types on broad temperature scale and on data obtained from a 

temperature detector placed in a pavement structure in traffic. The asphalt mix plant of 

Hungarian Asphalt Ltd. had the opportunity of placing a vertical temperature detector during 

the full reconstruction of its internal road network. The temperature detector placed in the 

pavement structure recorded the temperature of the pavement simultaneously with the air 

temperature in every 10th minute at the depth of 0 cm; -2 cm; -7 cm; -14 cm; -29 cm; -49 cm. 

An equation was worked out for the implementation of a cumulative fatigue test 

performed at variable temperatures, which considers the followings: 

 the fatigue curve is shifted in parallel with itself in comparison with the curve 

interpreted at the reference temperature during temperature changes; 

 the fatigue curve is shifted due to insertion of load breaks, of which the shift is 

also temperature dependent. 

According to this equation a period can be defined for all the pavement structures 

and selecting the outermost time value as definitive, within that it is true for all the pavement 

structures that the partial fatigues defined by the pavement structure models set up for the 

given period. According to the fatigue characteristics calculated with the consideration of the 

temperatures of the associated pavement structures are specifically higher than the values 

outside the referring period. By that the period falling between 1 April and 1 October, 

definitive in terms of fatigue can be delimited. 
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Using the definition of equivalent temperature we indicated the following for the 

equivalent temperature values: 

 the real equivalent temperature is higher than the value can be specified from the 

weighted average air temperatures; 

 the specification of equivalent temperature from the simple averaging of air 

temperature results loss of data in terms of designing even if it is corrected with 

weighting; 

 if correction is performed with weighting, summer months must be taken into 

consideration with higher weight than months during winter, spring or autumn; 

 weighting is not necessary in case of using detailed pavement structure 

calculation because the equivalent temperature can be specified with our new 

algorithm with the use of long-term air temperature measurements, however the 

relatively weak correlation between air temperature and tensile strain may 

reduce the accuracy of the definition. 

 the equivalent design temperature derived from air temperature in general 

underestimates the importance of high temperatures, however it may be 

corrected with the adequate selection of a shift factor. 

From the behavior of the cumulative fatigue curve it is obvious that the cumulative 

fatigue value rises steeply due to extremely high temperature values, so these considerations 

are well used in terms of operation as well. 
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Mellékletek 
 

A kumulált fáradás nem növekvő szakaszainak lehatárolása 
 



kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég

K I. szeptember 9. április 23. szeptember 5. május 5. szeptember 12. április 19. szeptember 6. május 2. szeptember 17. április 14. szeptember 8. április 28.

K II. szeptember 11. április 21. szeptember 6. május 4. szeptember 15. április 17. szeptember 8. május 1. szeptember 22. április 10. szeptember 10. április 26.

K III. szeptember 14. április 19. szeptember 7. május 2. szeptember 18. április 14. szeptember 9. április 28. szeptember 28. április 7. szeptember 12. április 23.

E I. szeptember 9. április 22. szeptember 5. május 8. szeptember 12. április 18. szeptember 6. május 5. szeptember 17. április 12. szeptember 7. május 1.

E II. szeptember 11. április 21. szeptember 5. május 8. szeptember 14. április 17. szeptember 6. május 5. szeptember 21. április 10. szeptember 8. május 1.

E III. szeptember 13. április 18. szeptember 6. május 6. szeptember 17. április 13. szeptember 7. május 3. szeptember 26. április 7. szeptember 9. április 28.

D I. szeptember 12. április 13. szeptember 5. május 3. szeptember 17. április 8. szeptember 6. április 30. szeptember 27. április 2. szeptember 8. április 25.

D II. szeptember 14. április 12. szeptember 5. május 3. szeptember 20. április 7. szeptember 7. április 29. október 1. április 1. szeptember 9. április 24.

D III. szeptember 18. április 9. szeptember 6. május 1. szeptember 26. április 4. szeptember 8. április 27. október 11. március 28. szeptember 12. április 21.

C I. szeptember 14. április 11. szeptember 5. május 5. szeptember 19. április 6. szeptember 6. május 1. szeptember 30. március 30. szeptember 8. április 26.

C II. szeptember 15. április 10. szeptember 5. május 5. szeptember 21. április 5. szeptember 6. május 1. október 3. március 29. szeptember 8. április 26.

C III. szeptember 20. április 7. szeptember 6. május 3. szeptember 28. április 1. szeptember 7. április 29. október 14. március 25. szeptember 10. április 23.

szeptember 13. április 15. szeptember 6. május 4. szeptember 18. április 11. szeptember 7. május 1. szeptember 28. április 4. szeptember 9. április 26.

szórás nap 3 6 1 2 5 6 1 3 9 6 2 3

f2, illetve f3 értékei
forgalmi 
terhelési 
osztály

pálya-
szerkezet 

típus

teljes aszfalt pályaszerkezet, normál paraméterek

F-V-V, 5-szörös F-V-V, 5-szörös F-V-V, 10-szeres F-V-V, 10-szeresF-V-V, 1-szeres F-V-V, 1-szeres

healing 1 healing 0 healing 1healing 0 healing 1 healing 0

átlag

 



kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég

K I. szeptember 5. május 2. szeptember 3. május 11. szeptember 6. április 29. szeptember 4. május 9. szeptember 8. április 25. szeptember 5. május 6.

K II. szeptember 6. április 30. szeptember 4. május 10. szeptember 7. április 27. szeptember 5. május 8. szeptember 10. április 23. szeptember 6. május 5.

K III. szeptember 7. április 28. szeptember 4. május 9. szeptember 9. április 25. szeptember 5. május 6. szeptember 12. április 20. szeptember 7. május 3.

E I. szeptember 5. május 1. szeptember 3. május 13. szeptember 6. április 28. szeptember 4. május 11. szeptember 8. április 24. szeptember 4. május 9.

E II. szeptember 6. április 30. szeptember 4. május 13. szeptember 7. április 27. szeptember 4. május 11. szeptember 9. április 23. szeptember 5. május 8.

E III. szeptember 7. április 28. szeptember 4. május 11. szeptember 9. április 24. szeptember 4. május 9. szeptember 12. április 19. szeptember 5. május 6.

D I. szeptember 6. április 23. szeptember 3. május 9. szeptember 8. április 19. szeptember 4. május 7. szeptember 11. április 14. szeptember 5. május 4.

D II. szeptember 7. április 23. szeptember 4. május 9. szeptember 9. április 19. szeptember 4. május 7. szeptember 12. április 14. szeptember 5. május 4.

D III. szeptember 8. április 20. szeptember 4. május 8. szeptember 11. április 16. szeptember 5. május 5. szeptember 16. április 10. szeptember 6. május 1.

C I. szeptember 7. április 21. szeptember 3. május 10. szeptember 9. április 17. szeptember 4. május 8. szeptember 12. április 12. szeptember 5. május 5.

C II. szeptember 7. április 21. szeptember 3. május 10. szeptember 9. április 17. szeptember 4. május 8. szeptember 13. április 11. szeptember 5. május 5.

C III. szeptember 9. április 18. szeptember 4. május 9. szeptember 12. április 13. szeptember 5. május 7. szeptember 18. április 7. szeptember 6. május 3.

szeptember 7. április 25. szeptember 4. május 10. szeptember 8. április 22. szeptember 4. május 8. szeptember 12. április 17. szeptember 5. május 5.

szórás nap 1 5 0 2 2 5 0 2 3 6 1 2

átlag

F-V-V, 10-szeres F-V-V, 10-szeres

healing 0 healing 1 healing 0 healing 1 healing 0 healing 1

teljes aszfalt pályaszerkezet, szélsőséges paraméterek

forgalmi 
terhelési 
osztály

pálya-
szerkezet 

típus

f2, illetve f3 értékei

F-V-V, 1-szeres F-V-V, 1-szeres F-V-V, 5-szörös F-V-V, 5-szörös

 



kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég

K I. szeptember 13. április 19. szeptember 6. május 4. szeptember 18. április 14. szeptember 8. május 1. szeptember 28. április 7. szeptember 11. április 26.

K II. szeptember 14. április 19. szeptember 7. május 4. szeptember 19. április 14. szeptember 8. április 30. szeptember 30. április 7. szeptember 11. április 25.

K III. szeptember 15. április 18. szeptember 7. május 3. szeptember 20. április 13. szeptember 9. április 30. október 2. április 6. szeptember 12. április 24.

E I. szeptember 16. április 15. szeptember 5. május 8. szeptember 22. április 10. szeptember 7. május 6. október 5. április 2. szeptember 9. május 1.

E II. szeptember 16. április 15. szeptember 5. május 8. szeptember 22. április 9. szeptember 7. május 5. október 6. április 2. szeptember 9. május 1.

E III. szeptember 17. április 14. szeptember 6. május 8. szeptember 23. április 9. szeptember 7. május 5. október 7. április 1. szeptember 9. április 30.

D I. szeptember 27. április 3. szeptember 6. május 3. október 11. március 29. szeptember 8. április 29. október 30. március 21. szeptember 12. április 23.

D II. szeptember 28. április 3. szeptember 6. május 2. október 12. március 28. szeptember 8. április 28. október 31. március 20. szeptember 12. április 22.

D III. szeptember 27. április 3. szeptember 6. május 3. október 11. március 28. szeptember 8. április 29. október 30. március 21. szeptember 12. április 22.

szeptember 19. április 12. szeptember 6. május 5. szeptember 28. április 7. szeptember 8. május 1. október 12. március 30. szeptember 11. április 26.

szórás nap 6 7 1 3 10 7 1 3 14 8 1 4

átlag

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet,  normál paraméterek

forgalmi 
terhelési 
osztály

pálya-
szerkezet 

típus

f2, illetve f3 értékei

F-V-V, 1-szeres F-V-V, 1-szeres F-V-V, 5-szörös F-V-V, 5-szörös F-V-V, 10-szeres F-V-V, 10-szeres

healing 0 healing 1 healing 0 healing 0 healing 1healing 1

 

kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég

C I. október 5. március 28. szeptember 5. május 7. október 22. március 21. szeptember 6. május 4. november 7. március 13. szeptember 9. április 29.

C II. november 15. március 7. szeptember 10. május 1. november 25. február 27. szeptember 14. április 25. december 12. február 11. szeptember 22. október 22.

C III. november 11. március 11. szeptember 9. május 3. november 23. március 2. szeptember 12. április 27. december 9. február 15. szeptember 18. április 10.

október 31. március 15. szeptember 8. május 4. november 13. március 7. szeptember 11. április 29. november 29. február 23. szeptember 16. február 19.

szórás nap 23 11 2 3 19 12 4 5 19 17 7 105

healing 1 healing 0 healing 1

pálya-
szerkezet 

típus

f2, illetve f3 értékei

F-V-V, 1-szeres F-V-V, 1-szeres F-V-V, 5-szörös F-V-V, 5-szörös F-V-V, 10-szeres F-V-V, 10-szeres

healing 0 healing 1

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet,  normál paraméterek

forgalmi 
terhelési 
osztály healing 0

átlag

 



kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég

K I. szeptember 7. április 28. szeptember 4. május 9. szeptember 9. április 24. szeptember 5. május 7. szeptember 13. április 19. szeptember 6. május 4.

K II. szeptember 8. április 27. szeptember 4. május 9. szeptember 10. április 24. szeptember 5. május 7. szeptember 14. április 18. szeptember 7. május 3.

K III. szeptember 8. április 27. szeptember 5. május 9. szeptember 10. április 23. szeptember 5. május 6. szeptember 15. április 18. szeptember 7. május 3.

E I. szeptember 9. április 24. szeptember 4. május 13. szeptember 11. április 20. szeptember 5. május 11. szeptember 17. április 14. szeptember 6. május 8.

E II. szeptember 9. április 24. szeptember 4. május 13. szeptember 12. április 20. szeptember 5. május 11. szeptember 17. április 14. szeptember 6. május 7.

E III. szeptember 9. április 23. szeptember 4. május 13. szeptember 12. április 19. szeptember 5. május 10. szeptember 17. április 13. szeptember 6. május 7.

D I. szeptember 13. április 14. szeptember 4. május 9. szeptember 19. április 9. szeptember 5. május 6. szeptember 30. április 2. szeptember 7. május 2.

D II. szeptember 14. április 13. szeptember 4. május 8. szeptember 19. április 8. szeptember 5. május 5. október 1. április 1. szeptember 7. május 1.

D III. szeptember 13. április 13. szeptember 4. május 8. szeptember 19. április 8. szeptember 5. május 5. szeptember 30. április 1. szeptember 7. május 1.

szeptember 10. április 21. szeptember 4. május 10. szeptember 13. április 17. szeptember 5. május 8. szeptember 21. április 11. szeptember 6. május 4.

szórás nap 3 6 0 2 4 7 0 2 8 8 1 3

healing 0 healing 1

f2, illetve f3 értékei

F-V-V, 1-szeres F-V-V, 1-szeres F-V-V, 5-szörös F-V-V, 5-szörös

átlag

forgalmi 
terhelési 
osztály

pálya-
szerkezet 

típus

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet, szélsőséges paraméterek

healing 1healing 1 healing 0healing 0

F-V-V, 10-szeres F-V-V, 10-szeres

 

kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég kezdő vég

C I. szeptember 17. április 8. szeptember 4. május 11. szeptember 26. április 2. szeptember 5. május 9. október 13. március 25. szeptember 6. május 6.

C II. október 28. március 19. szeptember 7. május 7. november 13. március 10. szeptember 9. május 4. november 27. február 27. szeptember 13. április 26.

C III. október 20. március 23. szeptember 6. május 8. november 8. március 14. szeptember 8. május 5. november 24. március 1. szeptember 11. április 29.

október 12. március 27. szeptember 6. május 9. október 26. március 19. szeptember 7. május 6. november 11. március 8. szeptember 10. április 30.

szórás nap 22 11 1 2 26 13 2 3 25 15 4 5

healing 1healing 1 healing 0 healing 1 healing 0

forgalmi 
terhelési 
osztály

pálya-
szerkezet 

típus

f2, illetve f3 értékei

F-V-V, 1-szeres F-V-V, 1-szeres F-V-V, 5-szörös F-V-V, 5-szörös F-V-V, 10-szeres F-V-V, 10-szeres

healing 0

CKt alaprétegű aszfalt pályaszerkezet, szélsőséges paraméterek

átlag

 
 



Aszfalt megnyúlás az alsó réteg súlypontjában értelmezett hőmérséklet 
függvényében, teljes aszfalt pályaszerkezet 



 



Aszfalt megnyúlás az alsó réteg súlypontjában értelmezett hőmérséklet 
függvényében, Ckt alaprétegű pályaszerkezet 

 

 



 

 



Aszfalt megnyúlás a léghőmérséklet függvényében, teljes aszfalt 
pályaszerkezet 

 

 



 

 



Aszfalt megnyúlás a léghőmérséklet függvényében, Ckt alaprétegű 
pályaszerkezet 

 

 



 

 



A léghőmérséklet és az alsó pályaszerkezeti réteg hőmérsékletének 
kapcsolata, teljes aszfalt pályaszerkezet 

 

 



 

 



A léghőmérséklet és az alsó pályaszerkezeti réteg hőmérsékletének 
kapcsolata, Ckt alaprétegű pályaszerkezet 

 

 



 

 



Az aszfalt pályaszerkezeti rétegek vastagság szerint súlyozott egyenértékű 
merevségi modulusának és az aszfalt megnyúlásának kapcsolata, teljes 

aszfalt pályaszerkezet 

 

 



 

 
 



Az aszfalt pályaszerkezeti rétegek vastagság szerint súlyozott egyenértékű 
merevségi modulusának és az aszfalt megnyúlásának kapcsolata, Ckt 

alaprétegű pályaszerkezet 

 

 



 

 



A hőmérsékletmérő adatgyűjtőjének elhelyezésére szolgáló akna képei, és 
elrendezésének vázlata 

  

 


