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SZILIKÁTTUDOMÁNY
Aszfaltkeverékek reológiai tulajdonságainak vizsgálata
Gömze A. László – Kovács Ákos
Miskolci Egyetem, Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék
Bevezetés
A bonyolult, nemlineáris, képlékeny-viszkorugalmas
szilikátipari nyersanyagok és félkész termékek reológiai
tulajdonságainak vizsgálata, kutatása a Miskolci Egyetemen
mintegy 20-25 évre nyúlik vissza; részben együttmûködve
az akkor méltán nemzetközi hírû Moszkvai Építõmérnöki
Egyetem munkatársaival [1, 2, 3 és 4], részben saját adottságainkra és lehetõségeinkre támaszkodva [5, 6, 7 és 8]. A
bonyolult képlékeny-viszkoelasztikus anyagok reológiai
kutatásának újabb lendületet adott a Miskolci Egyetemen a
Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszék jogelõdjének, a Nemfémes Anyagok Technológiája Tanszéknek 1999. július 1jén történt megalapítása az akkori Anyag- és Kohómérnöki
Kar által. Ezt a megnövekedett kutatási aktivitást jól tükrözi
nemcsak a számos hazai és nemzetközi publikáció [9, 10, 11,
12 és 13], de az 1. ábrán bemutatott, szabadalmi mintaoltalommal védett, kombinált reotribométer [14] is. Az alábbi
ábrán bemutatott készülék a Miskolci Egyetemen megteremtette a feltételeket nemcsak a kerámia- és szilikátipari

nyersanyagok, valamint az építõanyag-ipari alapanyagok
és félkész termékek reológiai tulajdonságainak korszerû
kutatásához; de alkalmas az olyan összetett és bonyolult
anyagszerkezetek komplex reológiai és tribológiai vizsgálatára is, mint az aszfalt és az aszfaltbeton.

1. Elõzmények
A korszerû útburkolatok egyik legelterjedtebb építõanyaga,
az aszfalt olyan mesterséges anyag, amelyet bitumen,
kõliszt, homok és zúzalék sajátos módon készített
keverékébõl tömörítés útján állítanak elõ. Skovrankó [15]
szerint az aszfalt kötõanyag és szemcsés ásványi anyagok
keveréke, mely jellege szerint lehet tömör zárt, tömör
nyitott és utántömörödõ.
Az aszfalt szerkezeti, morfológiai és mechanikai
tulajdonságai mai értelemben is korszerû vizsgálati
módszereinek kidolgozása, rendszerezése Gezencvej
nevéhez fûzõdik. Õ játszott úttörõ szerepet az aszfalt és

1. ábra. A kombinált reotribométer vázlata
1. mérõasztal; 2. csigahajtómû; 3. villamos motor; 4. kábeldob; 5. kötélpálya; 6. mérõkocsi (rajta a nyírólap);
7. induktív elmozdulásmérõ; 8. erõmérõ (spider); 9. fûthetõ mintatartó; 10. pneumatikus munkahenger;
11. mágnesszelep; 12. nyomásmérõ óra; 13. kompresszor; 14. termosztát; 15. vezérlõegység;
16. mérésadatgyûjtõ (Spider 8); 17. számítógép (adatgyûjtés és feldolgozás)
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η1 –
		
E2 –
		
η2 –
		
εr –
		
εm –
		
εk –
		

a Hooke-test
rugalmassági modulusa
a Newton-test 		
viszkozitása
a Voigt-Kelvin test 		
rugalmassági modulusa
a Voigt-Kelvin test 		
viszkozitása
pillanatnyi rugalmas 		
deformáció
maradandó viszkózus 		
deformáció
késleltetett rugalmas 		
deformáció

2. ábra. A Burgers-féle anyagok reológiai modellje

az aszfaltbetonok reológiai tulajdonságainak kutatásában,
modellezésében is. Iskolát teremtõ könyvében [16] bár az
aszfaltot és az aszfaltbetont „rugalmas-viszkózus-képlékeny”
anyagnak jellemezte, reológiai tulajdonságait ugyanakkor
Maxwell-féle „rugalmas-viszkózus” testként modellezte.
Gezencvej követõi napjainkban az aszfaltok és aszfaltbetonok mechanikai tulajdonságaira a 2. ábrán bemutatott
négyparaméteres Burgers-féle modellel próbálják megmagyarázni.
A Burgers-modellrõl könnyen belátható, hogy minden
olyan esetben, amikor külsõ erõ hatására az aszfaltban
kialakuló mechanikai feszültség értéke
			
σ > 0,
(1)
akkor a rendszer teljes deformációjának válaszfüggvénye
ε0(t) = εr(t)εm(t) + εk(t);
(2)
ahol:
εr(t) = σ/E1 - a Hooke-test deformációjának
válaszfüggvénye,
εm(t) = σt/η1 – a Newton-test deformációjának
válaszfüggvénye
εk(t) = σ/E2(1 - expE2t/η2) – a Voigt-Kelvin elem
deformációjának válaszfüggvénye.
A fenti Burgers-féle modell szerint az aszfalt minden
olyan esetben, amikor σ nem egyenlõ 0, vissza nem fordítható
εm(t) = σt/η1
(3)
maradandó deformációt szenved; és ez a deformáció az
idõ múlásával folytonosan növekszik.

2. Aszfaltkeverékek nyíróvizsgálata
A különbözõ ásványianyag-összetételû és bitumentartalmú
aszfaltkeverékek nyíróvizsgálatait az 1. ábrán bemutatott
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3. ábra. A Marshall-mintákon mért tipikus nyírófeszültség-elmozdulás
diagramok

készüléken végeztük; amelyen a fûthetõ mintatartóba
(9) behelyezett szabványos Marshall-minta nyírásához
szükséges mechanikai feszültség, mint a próbatestre ható
nyomófeszültség (p), hõmérséklet (T), nyírási sebesség
(v) és az aszfaltkeverék összetételének (Q) függvényében
vizsgálható az alábbi függvénykapcsolat szerint:
τ = f(p, Q, T, v); [MPa].		

(4)

A mért adatokat a kialakított mérõrendszer számítógépen rögzíti és tárolja. Ilyen tipikus mért nyírófeszültségelmozdulás diagramokat mutat be a 3. ábra.
Az ábrán bemutatott diagramok jól szemléltetik az
aszfaltkeverékek – aszfaltbetonok – reológiai tulajdonságainak bonyolultságát. Ugyanis a  nyírófeszültség,
					
valamint az 1. ábrán bemutatott készülék nyírólapja (6) és
fûthetõ mintatartója (9) alsó pereme közötti H magasság és
a v nyírósebesség ismeretében az aszfaltkeverék effektív
viszkozitása az
ηe = τ(H/v); [MPas]

(5)

összefüggés alapján határozható meg; melyet a rendszerhez csatlakoztatott számítógép (17) egy egyszerû program
segítségével szintén elvégez helyettünk és tárol.

3. Aszfaltkeverékek reológiai vizsgálata
Az aszfaltkeverékek, aszfaltbetonok reológiai vizsgálataihoz
a Gömze által az azbesztcement masszákra már korábban kidolgozott [8, 17, 18] módszert alkalmaztuk. Ehhez az 1. ábrán
bemutatott kombinált reotribométert a kötéldob (4) és a kötélpálya (5) közötti kapcsolat oldásával (4. ábra) alkalmassá
tettük kúszási (reológiai) vizsgálatok elvégzésére.
A készüléket átalakítva a 4. ábrán bemutatott elvi vázlat
szerint, lehetõvé vált felvenni a különbözõ összetételû aszfaltkeverékek és aszfaltbetonok deformáció-idõ görbéit (5.
ábra) változó F1 nyíróerõk, F2 nyomóerõk és T termosztát
hõmérsékletek mellett. Ilyen tipikus deformáció-idõ görbéket mutat be az ábra.
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Az 5. ábrán bemutatott görbék segítségével meghatározhatóvá váltak a különbözõ ásványi, kémiai
összetételû és szemcseszerkezetû aszfaltkeverékek és
aszfaltbetonok reológiai paraméterei; így a pillanatnyi
rugalmassági modulus (E1), a késleltetett rugalmassági
modulus (E2), a „roncsolt” anyagszerkezet viszkozitása
(η1) és a „roncsolásmentes” anyagszerkezet viszkozitása
(η2), valamint statikus folyáshatára (τ) az alábbi tényezõk
függvényében:

var – a nyírást gerjesztõ erõ
F2/A = var – az F2 által
gerjesztett nyomófeszültség
const. – a Marshall-minta
keresztmetszete; [mm2]
var – a Marshall-minta
anyagösszetétele

4. ábra. Az „átalakított” készüléken végzett kúszási (reológiai) vizsgálatok elvi vázlata

E1 = f(τ, p, Q, T); [MPa]

(6)

E2 = f(τ, p, Q, T); [MPa]

(7)

η1 = f(τ, p, Q, T); [MPas]

(8)

η2 = f(τ, p, Q, T); [MPas]

(9)

τ0 = f(τ, p, Q, T); [MPa]

(10)

E1 – a Hooke-test
		 rugalmassági modulusa
τ0 – a képlékeny-viszkózus
		 test statikus folyáshatára
η1 – a képlékeny-viszkózus
		 test viszkozitása
E2 – a Voigt-Kelvin test
		 rugalmassági modulusa
η2 – a Voigt-Kelvin test
		 viszkozitása
εr – pillanatnyi rugalmas
		 deformáció
εpl – képlékeny-viszkózus
		 deformáció
εk – késleltetett rugalmas
		 deformáció

5. ábra. Aszfaltkeverék tipikus deformáció-idõ függvénye

6. ábra. Bitumen kötõanyaggal készített aszfaltkeverékek és aszfaltbetonok reológiai modellje
1. táblázat

Különbözõ aszfaltkeverékeken különbözõ terhelõerõk mellett mért reológiai paraméterek számszerû értékei
		
τ [MPa]
E1 [MPa]
E2 [MPa]
η1 [MPa s]
[1/s]·10-4
η2 [MPa s]
[1/s]
tr [s]
tfr [s]
ηe [MPa s]
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100 N
0,0122238
6,3636
4,2425
6,874
2,671
0,572
0,0032051
0,135
1,0802
0,031876

150 N
0,018357
3,818
3,818
28,128
2,829
2,4818
0,0032051
0,649
7,367
0,0201311

200 N
0,024476
3,182
8,483
48,3
2,914
0,1186
0,0032051
0,0139
15,17
0,018608

250 N
0,030595
4,545
5,303
81,91
2,465
12,6
0,0016025
2,376
18,022
0,043722

300 N
0,036714
4,773
4,772
139,58
1,885
5,473
0,0048077
1,146
29,24
0,030067

350 N
0,042833
5,568
4,949
114,676
2,829
6,745
0,0048077
1,362
20,595
0,0383164

400 N
0,048952
5,415
2,828
210,54
1,831
11,6
0,0033218
4,101
38,88
0,076223
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A vizsgálatok eredményeként az aszfaltkeverékekre
különbözõ hõmérsékleteknél és terhelõerõknél sikerült
meghatároznunk a fentebb részletezett legfontosabb
reológiai paramétereket. Egy ilyen 100 °C-os aszfaltkeverék Marshall-mintán mért reológiai paraméterértékeket
ismertet az 1. táblázat változó mechanikai terhelõerõk
mellett.
A kombinált reotribométeren elvégzett vizsgálati
eredmények felhasználásával sikerült elõállítani az aszfaltbetonokra a 6. ábrán bemutatott reológiai modellt is.
Ennek a bonyolult – roncsolt és roncsolásmentes anyagszerkezetet egyaránt tartalmazó szerkezeti anyagnak – a
reológiai egyenlete az alábbiak szerint írható le:

valamint terhelhetõsége az ásványi és kémiai összetétel
mellett jelentõs mértékben függ az igénybevétel jellegétõl
és a környezeti hõmérséklettõl is.
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Asphalt mixtures are the onet of the most popular building
materials in Hungary, because of the highway programme
of the government. In spite of this large popularity, some
of the mechanical properties of asphalts are not disclosed
enough till today. Particularly there is no mechanical
model usable to understand and explain the rheological
behaviours of asphalt mixtures with different composition
of bitumen and mineral raw materials. The present used
in industry rheological model of Burgers is not reliable
enough to understand mechanical properties of asphalt
mixtures, because of the included Maxwell element. This
means, under any kind of mechanical forces the asphalt
surfaces of roads must be continuously deformed, is spite
of these forces are as small as possible. The rheological
model of Burgers suggests, the lifetime cycle of asphalt
roads and highway must be very-very short, which is
inconsistent with the real lifetime cycle of asphalt roads.
On the basis of Rheo-tribometre instrument developed and
patented by Gömze A. L. and others, the authors have investigated and tested standard Marshall specimens of asphalt
mixtures with different composition of bitumens and mineral
raw materials. In their experiments the authors used different
temperatures, loading pressures, shear ratios and deformation
speeds. As a result of these laboratory tests the authors could
find out a new rheological model and mathematical terms to
describe the real rheological properties of asphalt mixtures.
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The new rheological model developed by authors and
its mathematical equation for asphalt mixtures are shown
in the article below.

E1 –
		
τ0 –
		
η1 –
		
E2 –
		
η2 –
		
εr –
		
εpl –
		
εk –
		

Hookean dinamic
modulus
statikus liquid limit of
the plastic-viscous body
viscosity of the
plastic-viscous body
elasticity modulus of
the Voigt-Kelvin body
vicosity of the a
Voigt-Kelvin’s body
actual elastic
deformation
plasticy-viscous
deformation
delayed elastic
deformation

Rheological modell of the graded mix with bitumen and asphalt
concrete

Finally the authors could give not only the rheo-mechanical model, but the mathematical equation of effective
viscosity of so difficult material structures as asphalt
mixtures and asphalt concretes as follow:
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