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Összefoglaló 

Az aszfaltgyártás során a konvencionálisnak tekinthető magas hőmérsékletű (HMA) technológiák 

energiafelhasználása nagy. Ez különösen a módosított bitumenek, köztük a gumibitumenek esetében fontos, mivel 

ezek nagyobb viszkozitásukból eredően magasabb keverési hőmérsékletet igényelnek. Ennek csökkentésének 

legjelentősebb módja az aszfaltmixek keverési hőmérsékletének csökkentése, amelyet a felhasznált bitumen 

kötőanyag viszkozitásának csökkentésével lehet elérni.  A viszkozitás csökkentésének megoldására fejlesztették 

ki az úgynevezett meleg technológiákkal előállított warm-mix keverékeket (WMA). 

A kísérleti munka célja különböző WMA adalékok (Sasolwax C80, Evotherm WM-30, Rediset LQ-1102CE, 

CECAbase Rt Bio 10) alacsony hőmérsékleten való viselkedésének, alkalmazhatóságának vizsgálata volt a MOL 

Nyrt. és a Pannon Egyetem által kidolgozott módosított nedves eljárással készült gumibitumenben. Az eredmények 

kiértékelése során kísérletet tettünk a vizsgálatba bevont minták közötti különbségek feltárására, továbbá a hazai 

éghajlati viszonyokat reprezentáló teljesítményelvű bitumenviselkedési fokozat követelményeinek való 

megfelelés tisztázására is. 

A vizsgálatok során meghatároztuk dinamikus nyíróreométerrel (DSR) az aszfaltgyártás során felhasználásra 

kerülő bitumenes kötőanyagok fáradási élettartamát jellemző G*sinδ paramétert különböző hőmérsékleteken. A 

vizsgálat célja a SHRP teljesítményelvű bitumen követelményrendszer fáradási kritériumához tartozó hőmérséklet 

meghatározása volt. 

Emellett különböző hőmérsékleteken vizsgáltuk a bitumenes kötőanyagok kúszási hajlítási merevségét és m- 

értékét hasábhajlító reométerrel (BBR). Ennél a vizsgálatnál célunk a SHRP követelményrendszer alacsony 

hőmérsékletű repedési hajlamát jellemző kritériumhoz tartozó hőmérséklet meghatározása volt. 

Vizsgáltuk még ezeken kívül dinamikus mechanikai analizátorral (DMA) a bitumenes kötőanyagok 

frekvenciafüggését is alacsony hőmérséklettartományban, felvettük a minták mestergörbéjét idő-hőmérséklet 

szuperpozícióval. 

 

Summary 
During asphalt production, the considered conventional high temperature (HMA) technologies have high 

energy consumption. This is particularly important for the modified bitumen, including of rubber bitumen, due to 

its high viscosity higher mixing temperature is required. The most significant way of the decrease is the reduction 

of mixing temperature of asphalt mixes, which could be achieved with the reduction of bitumen binder’s viscosity. 

For the solution of viscosity reduction was evolved the so-called warm-mix blends (WMA). 

The aim of the experimental work was the investigation of the behaviour and applicability of various WMA 

additives (Sasolwax C80, Evotherm WM-30, Rediset LQ-1102CE, CECAbase Rt Bio 10) at cold temperatures in 

rubber-bitumen which made by the modified wet process developed by MOL Plc. and University of Pannonia. 

During the evaluation of the results we have attempted to explore the differences between the analysed samples, 

and to clarify the compliance with the performance-based binder requirements which representing the domestic 

climatic conditions as well. 

G*sinδ value (which representing the fatigue behaviour of bituminous binders in asphalt pavement 

construction) was investigated at different temperatures in a Dynamic Shear Rheometer (DSR) to determine the 

temperature according to fatigue criteria of the performance related bitumen grading system (SHRP). 

Besides flexural creep stiffness and m-value of bituminous binders were investigated at different temperatures 

in a Bending Beam Rheometer (BBR) to determine the temperature according to criteria representing low 

temperature cracking behaviour. 

Frequency dependence was also examined at low temperature range to determine the master-curve of the 

samples in a Dynamic Mechanical Analyser (DMA) using time-temperature superposition method. 

 


