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Bevezetés 

• Az aszfaltkeverékek gyártási, hőmérséklete alapvetően befolyásolja a 
bedolgozhatóságot az aszfaltkeverékek használati viselkedését, élettartamát.  

• A túl magas keverési hőmérsékletek az aszfaltkeverékekben lévő bitumen korai 
öregedését okozhatják. 

• Az alacsony bedolgozási hőmérséklet magas burkolati hézagtartalmat és ezáltal 
garanciális időszakban meghibásodásokat okozhat. 

• Külföldi példák az aszfaltgyártási és bedolgozási hőmérséklet szabályozására.  

• A MAUT aszfalt utak munkabizottsága az új kiadásban megjelenő európai 
aszfalt termékszabványok alapján kidolgozta az új Nemzeti Alkalmazási 
Dokumentumokat (UME). Ezek a dokumentumok már előírásokat tartalmaznak 
az aszfaltkeverékek gyártási, bedolgozási hőmérsékletét illetően.  

• Az aszfaltkeverékek gyártási hőmérséklete és a szállítási távolság, valamint a 
bedolgozás körülményei befolyásolják a beépíthetőséget. Néhány külföldi és 
hazai példa az aszfaltok hőmérsékleti gradiensének bemutatására.  

• A 2016. évi EAPA-Eurobitumen konferencia is fontosságot tulajdonított az 
aszfaltok hőmérsékleti kérdéseinek. Az előadás ezeket az újdonságokat, 
tendenciákat is ismerteti.  

•   

 



Aszfaltkeverék gyártás, szállítás, bedolgozás 

 

• Tgy keverék gyártás hőmérséklete                                Tb bedolgozás hőmérséklete 

                                                                                             Tb { TL ; v} 

 

•                                                                50 Km ? 

•                                                      »-------------------------»- 
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Bitumenek öregedése (50/70) 163 0C RTFO 

 





Modifikált bitumen 25 55-65 
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AC 11 50/70 aszfaltkeverék bedolgozhatósága 



Külföldi példák az aszfaltgyártási és bedolgozási hőmérséklet szabályozására.  

 

• AC aszfaltkeverék gyártási hőmérsékletei EN 13108-1:2016 

 

• Table 30 — Maximum temperature of the mixture 

•  Grade of binder  Maximum temperature °C   

• 10/20, 15/25, 20/30                           200   

• 30/45                                           195   

• 35/50, 40/60                                           190   

• 50/70, 70/100                                           180   

• 100/150                                           170   

• 160/220                                           165   

• 250/330,                                           160   

• 330/430                                           155   

 



Svájci szabályozás 

 

Gyártásra nincs előírás. A megrendelő csak a beépítési hőmérsékletet ellenőrzi. 



Dán előírások 

Gyártási hőmérséklet EN 13108 sorozat szerint, a minimum hőmérsékletet a gyártó adja meg. 

A beépítési hőmérsékletre a Dán útépítési szabályzat ad előírást a táblázat szerint. 

A keverőtelepen napi 5 alkalommal mérik a keverék hőmérsékletét és azt a megrendelő felé dokumentálják. 



Horvát szabályozás 

Types and species of used bitumen 

The temperature of the asphalt mix, °C 

The lowest allowed 

temperature (a)  

The maximum allowed 

temperature (b) 

Paving Grade Bitumens 

35/50 

It must necessarily to write a 

manufacturer of asphalt  (c) 

195 

50/70 180 

70/100 180 

160/220 170 

Polimer Modified Bitumens  

25/55-55 

It must necessarily to write a 

manufacturer of asphalt (c) 

45/80-65 

45/80-55 

10/40-65 

(a)                    for delivery to the construction site 
(b)                    on the asphalt plant 

(c)                    EN 13108-1:2006/AC:2008, 5.2.10 

Table A15:          

Az aszfaltgyártónak feltétlenül elő kell írnia minimális (bedolgozási) hőmérsékletet,a teljesítmény 

nyilatkozatban, ugyan így kell eljárni az LT aszfaltok esetében is. 

Ha az aszfalt hőmérséklete nem éri el a szállítás után a minimális előírt hőmérsékletet nem szabad 

beépíteni! Rendszeresen tartanak előadásokat az aszfaltok különösen az LT aszfaltok 

beépíthetőségéről. 



Lengyel előírás 

Asphalt binder The temperature of the mixture [°C} 

Asphalt concrete AC Mix SMA, BBTM, PA Mastic asphalt MA 

20/30 160-200     

35/50 150-190   200-230 

50/70 140-180 150-190   

70/100 140-180     

  

PMB 25/55-60   
  
  
  

according to the manufacturer's 

PMB 25/55-80 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

PMB 45/80-80 

PMB 65/105-60 

PMB 65/105-80 

MG 20/30-64/74 

MG 35/50-57/69 

MG 50/70-54/64 

  

Tabela 42 

 

A táblázatban az alacsonyabb hőmérsékleti érték a keverék minimális hőmérséklete a 

finisherbe öntéskor, a magasabb érték a gyártás hőmérséklete. A hőmérséklet értékeket a 

teljesítmény nyilatkozatnak tartalmaznia kell. A táblázat nem vonatkozik az LT aszfaltokra. 



Cseh szabályzat 



Usual 

production 

temperature 

(°C) 

Maximum 

production 

temperature (°C) 

Minimum temperature 

of  asphlat mix for 

laying (°C) 

160/220 130-150 170 115 

70/100  140-160 180 120 

50/70 140-160 180 125 

35/50 150-170 190 130 

20/30 160-180 190 140 

10/20 - 15/25  160-180 190 145 

From NF P 98-150-1 (June 2010)  

Laying of pavement, bases, binder and wearing courses. Part 1 Hot mix asphalts 

Francia előírás 



Magyar előírás e-UT 05.02.11:2016 tervezet 

 

       táblázat – A hengerelt aszfaltok gyártása során megengedett legnagyobb gyártási hőmérsékletek 

 

Kötőanyag típusa és fokozata 

  

Az aszfaltkeverék hőmérséklete, legfeljebb, °C 

Útépítési bitumenek: 

B 70/100 

180 

B 50/70 

B 35/50 190 

Gumival modifikált bitumen (GmB 

45/80-55) 

190 

Polimerrel modifikált bitumenek A kötőanyag gyártójának előírása szerint 

Modifikálószer használata esetén ÉME (érvényességi idejének lejáratáig), NMÉ, ETA szerint 



Magyar előírás e-UT 06.03.21:2016 tervezet 

 
  

A bitumen típusa és fokozata 

Beépítési hőmérséklet, °C 1) 

normál hőmérsékleten gyártott aszfaltok 

esetében 

hőmérséklet-csökkentő adalékszerrel, vagy 

gépi habosítással gyártott mérsékelten 

meleg aszfaltok esetében 

e-UT 01.05.23 szerinti útépítési bitumenek: 

B 35/50 

B 50/70 

B 70/100 

  

≥ 150 

≥ 150 

≥ 140 

  

≥ 130 2) 

≥ 130 2) 

≥ 120 2) 

e-UT 01.05.24 szerinti kemény útépítési bitumen, B 10/203) ≥ 170 ≥ 150 

e-UT 01.05.22 szerinti polimerrel modifikált útépítési 

bitumenek: 

10/40-65 

25/55-65 

45/80-60 

  

  

≥ 160 

≥ 160 

≥ 155 

  

  

  

≥ 135 

  

e-UT 01.05.25 szerinti gumival modifikált bitumen, 

GmB 45/80-55 

  

≥ 160 

  

- 

A szállítójárműben közvetlenül a finiser befogadó-tartályába való billentés előtt az MSZ EN 12697-13 szerint kell mérni. 

Hőmérséklet-csökkentő adalékszert, emellett habosítási eljárást is alkalmazó egyes speciális - un. Low Energy Asphalt (alacsony energia-igényű 

aszfalt) - technológia esetében a táblázatban megadott értékeknél alacsonyabb beépítési hőmérséklet is megengedett. Az aszfalt gyártójának a 

teljesítmény nyilatkozatban meg kell adni a minimálisan megkövetelt beépítési hőmérsékletet. A technológia csak NMÉ engedéllyel 

alkalmazható. 

nagymodulusú aszfaltok gyártásához használható kemény útépítési bitumen. 

 



ASZFALTOK BEDOLGOZHATÓSÁGA 







Aszfaltkeverék lehűlése 



120 perc múlva  

152 OC         133 OC 



Aszfaltkeverékek bedolgozhatósága Euroaszfalt & Eurobitumen konferencia 

 

• Natascha Poeran, Berwich Sluer 

• QRS, Boskalis Nederland, Nieuw Vennep, Netherlands 

• Az elmélet szerint az aszfalt ellenállással rendelkezik a keveréssel szemben, 

amely a keverőszárra gyakorolt forgatónyomatékban jelentkezik.  

• Elképzelésük szerint, a bedolgozhatóságot ezzel a forgatónyomatékkal fejezik ki. 

Ugyanis a nehezen bedolgozható keverék nagyobb nyomatékot produkál és 

fordítva.  

• A BOSKALIS BEDOLGOZHATÓSÁG-MÉRŐ PROTOTÍPUSA 

• Ennél a prototípusnál közvetlen forgatónyomaték mérést alkalmaztak. Ezt az 

érzékelőt a meghajtó tengely és a keverőszár közé helyezték el, hogy közvetlenül 

a keverőszárra alkalmazott forgatónyomatékot mérje. Ez kizárta a mérési 

bizonytalanságokat.  

• A hőmérséklet folyamatos rögzítésére három érzékelőt használtak. 





     Vizsgálati módszer kidolgozása 

• Különböző aszfaltkeverékeket, négy különböző típusú bitumen alkalmazásával 

teszteltek, különböző forgási sebességnél. A kőváz mindenhol ugyanaz volt.  

• Első kísérlet: 25 rpm és 20±1 kg.  

• Több nehézséget tapasztaltak az első kísérletsorozatnál: 

• A kövek, amelyek a keverőlapátok és a keverőtartály közé ékelődnek, kiemelkedően 

magas értékekhez vezetnek, ennek a csökkentésére a keverőszár pengéit lerövidítették 

15 mm-el. 

• Az is megfigyelhető volt, hogy nagy mennyiségű anyag rakodott le az edény falán és 

jelentős volt a szegregáció. Ez azt indikálta, hogy a forgási sebesség túl nagy lehet. 

• Megállapítások 

• Az aszfaltkeveréket amennyire lehetséges, azonnal a keverés után kell vizsgálni. 

      A bedolgozhatósági vizsgálat végeztével az összes keverék homályos (fakó, matt) volt. 

      A gyakorlatban ez tekinthető annak a pillanatnak, amelytől a keverék már nem 

      bedolgozható. 

      Csökkenteni kell a fordulat számot 



Minta tömege 

[kg] 

Rotációs sebesség 

[RPM] 

Kiindulási 

hőmérséklet [°C] 

Végső 

hőmérséklet [°C] 

20 15 

  

a bitumen előírt 

keverési 

hőmérséklet 

a bitumen 

lágyuláspontja 

vagy amikor a 

keverék fényét 

veszti 

 Az aszfaltkeveréket azonnal vagy amilyen gyorsan csak lehet a keverés után kell 

vizsgálni 

 Specifikusan pozícionált pengéjű keverőszár használata  

Keveréktípus Kötőanyag Alsó bedolgozhatósági 

határ [°C] 

AC 11 kopó  Bitumen 40/60 122 

AC 11 kopó  Bitumen 70/100 114 

AC 11 kopó PMB - SBS 149 

AC 11 kopó EME 15/25 153 

PA 16 Bitumen 70/100 113 

SMA 11 Bitumen 70/100 126 

Vizsgálati eljárás 

EREDMÉNYEK 





ÖSSZEFOGLALÁS 

• A bitumenek öregedése jelentős, a különböző bitumentípusoknál eltérő. A bemutatott 

50/70 bitumen öregítés utáni tulajdonságai (Lp, penetráció) a 35/50 felelnek meg. 

• Az aszfaltkeverék tömöríthetősége a hőmérséklettől függően változik, ezáltal a 

beépített aszfaltréteg burkolati hézagtartalma is. 

• A bemutatott külföldi példákból látható hogy az egyes országok milyen előírásokat 

alkalmaznak a gyártásra és a beépítésre. Vannak minimális követelmények pl. Svájc, 

illetve részletes szabályozások, mint a Cseh szabvány. 

• Az aszfaltok lehűlésére, bedolgozhatóságára számtalan irodalmi anyag, kísérleti leírás 

van. A keverék bedolgozhatósági hőmérsékletét a kötőanyag típusa határozza meg. 

Azt az időtartamot, míg az aszfaltkeveréket be lehet dolgozni döntően befolyásolja a 

gyártási hőmérséklet, a beépítési körülmények, fogadófelület hőmérséklete, időjárás, 

alkalmazott tömörítési munka. Nem a keverőtelep távolsága a lényeges, hanem az 

eltelt idő, amely kb. 2 órára tehető a gyártótól a bedolgozás megkezdéséig.  

• Nagy szállítási távolság esetében, mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazása! 

• A bedolgozhatóság meghatározására kidolgoztak mérési módszert, amelynek 

eredményeit a gyakorlati tapasztalatok is alátámasztják. 



Lakossági utca 2013  aszfalt szállítási táv:160km 

 



 



Országos közút beépítés éve: 2013, aszfalt szállítási táv: 20km 

 



 

Köszönöm szíves figyelmüket ! 


