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V E R E S  D ÁV I D 1

Az öngyógyulással a tartósabb aszfaltért

1. BEVEZETÉS

Napjainkban egyre fontosabb szerepet kap a szén-dioxid, a kén-dioxid és egyéb 
levegőkárosító gázok kibocsátásának mérséklése. Mint köztudott, az aszfalt egyik 
fő összetevője a bitumen. A bitumen a kőolajfinomítás egyik „mellékterméke”. 
A technológiák fejlődése azonban nem állt meg a finomítás terén sem, ezért a 
kőolajfinomító cégek egyre több értékes anyagot tudnak előállítani, egyre keve-
sebb szennyezőanyag kibocsátásával. Ez természetesen nagyon jó hír mindenki 
számára, egyetlen kivétel a bitumen ipar lehet.

Az aszfaltút építésében a bitumen előállításán kívül maga az aszfalt készítése 
is igen sok energiát emészt fel. A gyártáshoz rendszerint magas hőmérsékletre 
(kb. 160-220˚C) van szükség, ami hatalmas szén-dioxid kibocsátással jár. 

Ahhoz, hogy „zöldebbé” tehessük az aszfaltgyártást, az utak építésénél is 
újfajta technológiák kidolgozására van szükség. Ezek a technológiák lehetnek 
a meglévő utak újrahasznosításai, valamint új beépítési módszerek, akár újabb 
anyagokból is.

Az egyik új technológia az úgynevezett öngyógyulás, melynek segítségével 
tartósabb kopóréteg készíthető, így az utat a jelenleginél (5-10 év) sokkal tartó-
sabbá lehet tenni, tovább használhatóvá tenni azt. A tovább használhatóság leg-
nagyobb előnye, hogy a környezetet ritkábban terheljük aszfaltgyártással, hiszen 
kevesebbre van szükség belőle. Másik előnye, hogy a bitumenből is kevesebbet 
kel felhasználni hosszabb távon.

Az öngyógyulást adalékanyagok hozzáadásával, vagy melegítéssel érhetjük el. 
Adalékanyagok lehetnek nanorészecske adalékanyagok, vagy rejuvenátor adalék- 
anyagok. Nanorészecskéknél szóba kerülhetnek nano-anyagok és nano-gumik. A 
nano-anyag előnye, hogy lassítja az aszfalt fáradását és segíti a repedések kialaku-
lásának, valamint kettéágazásának megelőzését. Az adalékanyag hátránya, hogy 
nem rendelkezünk megfelelő tanulmányokkal, illetve a hosszútávú hatásairól sincs 
információnk.

A nano-gumi hasonlóan a nano-anyaghoz jobbá, tartósabbá teszi az aszfalt-
szerkezetünket, továbbá öngyógyító modifikátorként is szolgálhat. Előfordulhat 
viszont olyan, hogy a nano-gumi nem kompatibilis az alkalmazott kötőanyaggal 
és a két összetevő különválik, ezáltal csökken a burkolat teljesítménye.

[1] SZE, Építőmérnöki alapképzés, Témavezető: Nagy Richárd, egyetemi tanársegéd, Építész-, 
Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék.
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A rejuvenátorok olyan adalékanyagok, melyek a visszanyert aszfalt bitumen-
jét megfiatalítja, ellenállóbbá, jobban bedolgozhatóvá teszi. Ezek az adalékok 
lehetnek önállóan összeállított monorétegek, mikrokapszulák és üreges rostok. 
Mind a háromra igaz, hogy jó kompatibilitással rendelkeznek. 

Az önállóan összeállított monorétegek csökkentik a felületi repedéseket és az 
öregedést már a korai szakaszokban is. Hátránya az, hogy csak a felső rétegek-
ben tudjuk használni, 20 mm-nél mélyebben képtelen jelentős hatást gyakorolni. 
Hátránya az is, mint minden rejuvenátornak, hogy a felületi súrlódást jelentősen 
csökkenti, valamint károsak lehetnek a környezetre.

A mikrokapszula nagy visszanyerési aránnyal rendelkezik, többször is vissza 
lehet nyerni, valamint mint már említettem, jó kompatibilitással bír. 

A fűtéses módszer lényege, hogy a burkolat felső részeit felmelegítik, és ez-
által az aszfaltot azonnal vissza is lehet teríteni, így nem keletkezik hulladék. 
A felfűtéshez alkalmazhatunk mikrohullámú melegítést, indukciós melegítést 
és infravörös melegítést. Mind a három technológiára igaz, hogy a velük kezelt 
aszfalt többször visszanyerhető marad, valamint a forgalmat csak kis mértékben 
korlátozza.

A mikrohullámokkal történő fűtés előnye, hogy gyorsan, szelektíven és 
egyenletesen fűti fel a burkolatot, jobb teljesítménnyel és jobb reprodukálható-
sággal rendelkezik, mit társai. Előnyének tudható az is, hogy megfelel a környe-
zetvédelmi szempontoknak és könnyen áthelyezhető egy másik helyszínre. Hát-
ránya azonban a magas ár, valamint az, hogy több tanulmányozásra van szükség 
a penetráció mélységének ellenőrzése kapcsán. Hátrányának tudható továbbá az 
is, hogy árnyékolást kell alkalmazni, illetve a robbanás esélye is fennáll.

Indukció alkalmazása esetén is megvan az az előnyünk, hogy a melegítésre 
használt gépet könnyedén át tudjuk helyezni. Ezzel a technológiával használt fű-
tés esetén is gyorsan, egyenletesen és szelektíven tudunk melegíteni. Hátránya 
az, hogy használat közben nem tudjuk monitorozni a folyamatot, magas a gyár-
tási költség, a visszanyerési arány korlátozott, a gyógyulási mechanizmus sokkal 
komplikáltabb, mint a hagyományos módszerek, valamint az öregedés függvé-
nyében csökken a gyógyuló kapacitás. Az is nehézséget okoz, hogy függ az elekt-
romos vezetőképességtől. 

Ezekkel a megoldásokkal tovább lehet használni az utakat, és így kevesebb-
szer kell azokat újra előállítani.2

[2] Az Innovációs és Technológia Minisztérium ÚNKP-19-5-SZE-1 kódszámú Új Nemzeti Kivá-
lóság Programjának támogatásával készült, „Az aszfalt ipar kihívásai és lehetőségei új technoló-
giák bemutatásával” c. tanulmány átdolgozott verziója e cikk. Az eredeti tanulmány megjelené-
sének helye: „Az Aszfalt 2019”, 55–57. oldal.
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2. ALTERNATÍV MÓDOSÍTÓSZEREKKEL KÉSZÜLT BITUMENEK REO-
LÓGIAI ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A bitumeneket hogy tartósítsuk, valamilyen módosítószert adunk hozzá. A mó-
dosítószer nekünk kedvező módon befolyásolja az útépítésben használt bitumen 
tulajdonságait. Legjobban elterjedt módosítószer világszerte az elasztomer szti-
rol-butadién-sztirol blokk kopolimer (SBS) volt. 

2008-óta azonban nehézségek akadtak az SBS beszerzésében. Ennek oka, 
hogy a 2008-as gazdasági válság hatására a műanyag ipar gazdaságosabb meg-
oldásokat keresett, a butadién mint melléktermék egyre kevesebb lett. Ezen ne-
hézség okára az amerikai módosított bitumeneket gyártó szövetség (AMAP) 
szakértői javaslatot tettek alternatív módosítószerekre. Ezek az alábbiak: etilén 
terpolimer (Elvaloy), etilén-vinil-acetát (EVA), gumiőrlemény, gumiőrlemény és 
SBS együttes alkalmazása (SBS-CMR), valamint a polifoszforsav (PPA) és SBS.

Az AMAP által javasolt kísérletsorozat célja az volt, hogy a javasolt módosí-
tószerekkel módosított bitumenek az ismételt kúszási-relaxáció vizsgálat segít-
ségével összehasonlítsák. A kísérletben nagy mennyiségben rendelkezésre álló, 
kereskedelemben is beszerezhető alapanyagot használtak.

A vizsgálatot elvégezve arra lettek figyelmesek, hogy a gumibitumen áll ellen 
legjobban a terhelésnek, hiszen a 100Pa-os terhelés hatására csak 1%-os maximá-
lis deformációt mértek. Ezzel szemben az etilén terpolimerrel, valamint polifosz-
forsav és SBS-sel módosított bitumen több, mint 100%-os deformációt mutatott, 
szintén 100Pa-on. A vizsgálatot végzők azt is megfigyelték, hogy a gumibitumen 
és az SBS-CMR hibrid kötőanyagok jobban ellenállnak a 100Pa-os terhelésnek. 
Ezeknél kisebb alakváltozás figyelhető meg, mint az elvaloy vagy mint az EVA-
nál és az PPA-nál. 

A vizsgálatot elvégezték 3200Pa-on is. Az előzőekhez hasonló eredményeket 
kaptak. Az elvaloy, az EVA és a PPA ekkora terhelésnél már 10000%-os defor-
mációt szenvedett. A gumibitumen, a SBS és az SBS-CMR itt is sokkal kisebb 
alakváltozást szenvedett, ugyanis a gumibitumen itt érte el a 10%-os deformációt. 
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Mint látszik, a gumibitumen a legjobban ellenálló. Ez annak köszönhető, 
hogy a kötőanyagban gumirészecskék vannak. A gumi rugalmasságot biztosít  
a kötőanyag számára, valamint képes abszorbeálni a bitumen könnyebb frakcióit. 

Megfigyelhető volt az is, hogy a gumibitumen 170, de akár 180%-os vissza-
alakulásra volt képes. Az SBS és az SBS-PPA is hasonló, 100% feletti eredménnyel 
zárt. Az SBS-CRM a 100Pa-os terhelésnél szintén 100% feletti visszaalakulást 
mutatott, azonban nagyobb terhelésnél ez igencsak visszaesett, még a 80%-ot 
sem érte el. Az SBS volt az egyetlen olyan anyag, ami a nagyobb terhelés hatására 
nagyobb visszaalakulást mutatott. A kutatók arra gyanakodnak, hogy az SBS-
PPA-ban a polifoszforsav reagált a sztirol-butadién-sztirollal, ezért az veszített  
a rugalmasságából.

Azt is megfigyelték, hogy a hőmérséklet is befolyásolja a visszaalakulási ké-
pességet. Itt nem a gumibitumen volt a leginkább előnyös, hiszen az SBS és az 
SBS-PPA jobb eredményeket mutatott. Nem mutatott jobb eredményt a gumibi-
tumen a többi szernél sem. Ezeknél hiába mértek kisebb visszaalakulási képessé-
get, a hőmérséklet nem befolyásolta nagy mértékben.

A bitumeneknél fontos tulajdonság még a visszamaradó kúszási hajlam. Itt 
a visszaalakuláshoz hasonló eredményeket kaptunk. Az EVA, az SBS-PPA és az 
elvaloy mutatta a legnagyobb kúszási hajlamot. A gumibitumen és az SBS nul-
lához konvergáló eredményt mutatott, minden hőmérsékleten. Ez alapján azt  
a következtetést vonták le a kutatók, hogy a két anyag képes a legnagyobb vissza-
alakulásra, valamint a mérések is azt a felvetést támasztották alá. A meglepetést 
itt az SBS-PPA okozta, hiszen kedvező visszaalakulás mellett igen nagy a kúszási 
hajlama. SBS tartalma miatt az SBS-hez hasonló eredményre számítottak, ehhez 
képest az a második legrosszabb eredményt hozta az EVA után. Valószínűsíthető, 
hogy ebben az anyagban az SBS kisebb arányban fordul elő, vagy a PPA reagál az 
SBS-sel, ezáltal csökken a rugalmassági tulajdonsága az anyagnak. 
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A kutatás végeredményeként megállapították, hogy a gumibitumen, az SBS 
és az SBS-CRM mutatja a legjobb visszaalakulásokat. A gumibitumen mutatta a 
legjobb eredményeket, még a nagy hőmérséklet érzékenység ellenére is. Valamint 
a gumibitumennek van egy nagy előnye, ugyanis a gumiabroncsok ledarálásával 
készül, ezáltal azt alkalmazva még jobban védhetjük a környezetünket.3

3. IPARI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AZ ÚTÉPÍTÉSBEN

A fokozott iparosodás nagymértékű mellékanyag keletkezést okoz. Ezeket nagy 
részben depóniákban helyezik el, ami a növekedő hulladékmennyiség miatt nem 
előnyös. Hátrányt jelentenek továbbá a környezetvédelmi és a gazdasági szem-
pontok is. Növekedő szempont a fenntarthatóság a társadalom szemében. Sok 
gyár is elkezdett a „zöld” irányba fordulni, ezért náluk is fokozottak a környe-
zetvédelmi szempontok. Ezáltal igyekeznek minél kevesebb hulladékot termelni, 
valamint kevesebb káros vegyületet kibocsátani, ezzel is segítve a karbonlábnyom 
csökkentését.

Az útépítés megfelelő potenciállal rendelkezik az iparban használatos mel-
léktermékek felhasználásának területén. A 2000-es évek elején több kutatást is 
végeztek a másodlagos nyersanyagok felhasználásával kapcsolatban. 

Az aszfalt egyik fő összetevője a kőváz. Ezen anyag pótlására olyan anyagot 
kell keresni, ami megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll, valamint hasonló, 
vagy jobb minőséget tudjunk létrehozni a használatával. Ezeknek a feltételeknek 
a bányászati meddő, az erőművi pernye, a kohászati salak, valamint az építési és 
bontási hulladék felel meg.

A rézbányászati meddőt autópályák burkolatának, illetve aszfalt alaprétege-
ként használták. A keveréket laboratóriumi körülmények között megmérték, és 
arra a következtetésre jutottak, hogy a bányászati és a kohászati melléktermékek 
megfelelőek az útépítéshez.

Más kutatók magnetittel helyettesítették a mészkőlisztet. A magnetit egy olyan 
ásvány, mely számos magmás kőzetben, folyami és tengeri kőzetben nagy meny-
nyiségben megtalálható. A kutatások során megmérték a keverék reológiai tu-
lajdonságait, szemcseméret-eloszlását, valamint számos további mérést végeztek 
el. A vizsgálatok eredményeként arra a következtetésre jutottak, hogy a magnetit 
töltőanyag újrahasznosításának megfelelő módja az útépítésben való felhaszná-
lás. Ezen anyag kedvezően befolyásolja a keverék rugalmasságát és merevségét, 
így növelik a burkolat deformációval szembeni ellenálló képességét. Mészhidrát-
tal keverve javítja a kötőanyag tapadását az adalékanyaghoz és a vízérzékenységet 
is csökkenti. Mivel kimutatható javulást mutatott a keverékben, arra jutottak a 
kutatók, hogy a magnetit alkalmas az aszfaltkeverékben történő alkalmazáshoz.

[3] Az Innovációs és Technológia Minisztérium ÚNKP-19-5-SZE-1 kódszámú Új Nemzeti Kivá-
lóság Programjának támogatásával készült, „Polimerekkel módosított bitumenek reológiai ösz-
szehasonlítása ismételt kúszás-relaxáció vizsgálattal” c. tanulmány átdolgozott verziója e cikk. 
Az eredeti tanulmány megjelenésének helye: Útügyi lapok, 1. szám.
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Kutatások voltak az olajfúrásból származó meddők felhasználásával is, mint 
aszfalt töltőanyag. A kutatás kapcsán megállapították, hogy ezen fajta meddő is 
alkalmas az útépítésben való felhasználáshoz.

A szén égetésekor keletkező pernyét már számos területen felhasználták az 
építőiparban. 50%-ban az útépítéseknél használják, hiszen a pályaszerkezet min-
den részébe be lehet építeni.

Mohammadinia és munkatársai több mérést elvégezve arra a következtetésre 
jutottak, hogy a teherhordó burkolatokban legfeljebb 15m/m%-ban hozzáadott 
pernyével növelhető a szilárdsági tényező, amennyiben ez a szám nagyobb, mint 
15m/m%, abban az esetben romlás tapasztalható.

Más kutatók arra jutottak, hogy a reológiai tulajdonságokra előnyös a pernye 
alkalmazása. A pernye ugyanis növeli a dinamikus terhelések hatására kialakuló 
repedésekkel szemben való ellenállását. A lignit tüzelésből származó pernye ce-
menttel keverve növelte a merevségi modulust. 

A pernye igénybe vehető mészhidrát helyettesítőként való alkalmazása elő-
nyös, hiszen jobb szilárdságot biztosít. A modifikált pernye javítja a vízérzékeny-
séget, növelte a húzószilárdságot, valamint a fáradsággal és a maradandó alakvál-
tozással szemben való ellenálló képességet.

Építési hulladékokat felhasználhatjuk közvetlenül és közvetve is. Közvetlenül 
felhasználásra leginkább a kitermelt talaj alkalmas. Leggyakoribb a téglaőrle-
mény mint alternatív töltőanyag. Az elvégzett vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a 
téglaőrleménnyel alkalmazott utak kisebb mértékben nyomvályúsodnak. Igaz ez 
az állítás a bontott betonra is. 

Egyes kutatók építési és bontási hulladékot vizsgáltak. Ezeket a hulladékok a 
porózus aszfaltokban lehetséges felhasználni magas hézagtartalmuk miatt. Hát-
ránya azonban, hogy nagyobb a bitumen szükséglete. A szerzők kisebb forgalmú 
utak építéséhez javasolják.4

4. MOL ÉS A GUMIBITUMEN KIFEJLESZTÉSE

A gumibitumen előállítása már több mint 40 éves technológia. A gumiőrlemény 
bitumenhez való adagolása tartósabbá teszi az utakat úgy, hogy közben a hul-
ladék mértékét is csökkenti. Hátránya azonban a magas beruházási költség és a 
tömöríthetőség. Ezen okok miatt nem is terjedt el világszerte, csak az USA-ban.

A magyar MOL azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezeket a hátrányokat meg-
szünteti, oly módon, hogy az előnyös tulajdonságokat megtartja. 2009-ben lét-
rehoztak egy eljárást, mely ekkor szabadalmi oltalmat kapott (HU 22481). Ezen 
szabadalom alatt álló prototípus üzemet 2012-ben állították üzembe, ahol gumi-
val modifikált bitument készítettek (GmB).

[4] Az Innovációs és Technológia Minisztérium ÚNKP-19-5-SZE-1 kódszámú Új Nemzeti Ki-
válóság Programjának támogatásával készült, „Aktualitások az útépítésben használható másod-
lagos nyersanyagok területén” c. tanulmány átdolgozott verziója e cikk. Az eredeti tanulmány 
megjelenésének helye: Útügyi lapok, 2019/12. szám, 33–39. o.
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A kutatás célja az volt, hogy olyan gyártási technológiát hozzanak létre, ami 
kőolaj-finomítóban is megvalósítható. Alapvető cél volt, hogy a Pmb-hez hason-
ló terméket hozzanak létre mind szállítási, mind alkalmazási szinten. A végered-
mény egy olyan termék lett, melyet a meglévő keverőtelepeken is lehet használni 
mindenféle átalakítás nélkül. 2013-ban megjelent a GmB-hez kapcsolódó terve-
zési előírás (e-ÚT 05.01.25:2013). 

A sikeres technológia kifejlesztése után következett a kísérleti utak építése.  
A gumibitumen sikeresnek bizonyult, a hagyományos 50/70-es bitumenhez ké-
pest sokkal jobb eredményeket kaptak. A várakozásoknak megfelelően a poli-
merrel módosított bitumenhez hasonló minőséget kaptak, kevesebb költségrá-
fordítással. Laboratóriumi kísérletek során is azonos minőséget mutatott a két 
anyag. Ami a hanghatásokat illeti, a gumival módosított bitumen sokkal halkabb 
volt a minőségi vetélytársával szemben, a fékút 5-10%-os csökkenést mutatott. 

Az új anyaggal nagyszerű tulajdonsága a jó tapadás. A nem megfelelő tapadás 
miatt ugyanis a környezet hatására az ásványi anyagról a bitumenfilm leválik. 
Ez jellemzően víz hatására jön létre. A leválás következtében a bitumen elveszíti  
a funkcióját, és nem lesz képes kötőanyagként viselkedni. A leválás a kátyúsodás 
egyik fő oka, ami az út idő előtti romlásához vezet. 

A másik nagy előnyét a gyakorlatban tapasztalták. Egy erőművi út aszfalto-
zását két külön napon végezték. A második nap az előző napon húzott aszfaltot 
a tengelye mentén felvágták azért, hogy képes legyen a szomszédos réteg fogadá-
sára. A vágást követően a szokásos módon kézi eszközökkel akarták eltávolítani 
az aszfaltot. Ez a terv azonban meghiúsult, ugyanis a GmB segítségével előállított 
aszfalt igen jól tapadt az alatta lévő fogadóréteghez. Ez is bizonyította a gumibi-
tumen előnyét.

Ezekből az eseményekből és vizsgálatokból az látszik, hogy hazánkban és világ-
szerte is megéri a GmB-vel készíteni az aszfaltot. Az ára kedvező, a hagyományos 
bitumenhez képest alig drágább. A hosszabb élettartalom és az alacsonyabb hő-
mérsékleten történő előállítás kevesebb károsanyag-kibocsátással jár, valamint 
a gumihulladék „kopását” is segíti. Egyszerűbben szólva olcsón lehet tartós utat 
készíteni a segítségével.5

5. ÍGY MŰKÖDIK A LEA

Mint azt a tanulmány elején is említettem, az aszfalt gyártása és bedolgozása ha-
talmas energiát emészt fel. A kevert technológiával előállított aszfalt a keverés so-
rán is hatalmas energiát emészt fel, hiszen már a félmeleg eljáráshoz is 70–180°C-
ra kell felmelegíteni. Ez is hatalmas fűtőanyag igény (a fűtést fűtőolajjal végzik), 

[5] Az Innovációs és Technológia Minisztérium ÚNKP-19-5-SZE-1 kódszámú Új Nemzeti Kivá-
lóság Programjának támogatásával készült, „Tartós aszfaltutak a MOL új termékével” c. tanul-
mány átdolgozott verziója e cikk. Az eredeti tanulmány megjelenésének helye: Természet Világa, 
2014. július, 300–303. o.
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azonban a meleg aszfalt gyártásánál 7–10kg/t is felhasználhatnak. A helyszíni 
újrahasznosításos technológiáknál is nagyjából 130°C-ra melegítik az aszfaltot, 
majd a melegmarás és kötőanyag hozzáadása után összekeverik javítóaszfalttal. 

Ez utóbbi már kisebb szennyezést okoz a környezetnek, azonban egy – a ha-
zánkban nem gyakran alkalmazott – technológia segítségével még jobban tudjuk 
kímélni a környezetünket. Ezt alacsony energiatartalmú aszfaltnak, röviden LEA-
nak hívjuk. Az eljárás segítségével a forróeljárással készült aszfaltokhoz hasonló 
minőséget tudunk előállítani. Egyetlen különbség van, ami a szénlábnyomban 
keresendő. A LEA-val készült aszfalt akár 50% energiamegtakarítást is jelenthet. 
A kulcs ott rejlik, hogy itt elég a 80-130°C. Ugyanis amikor mi ~100°C felett me-
legítünk, egyre nagyobb energiát kell közölnünk az anyaggal, hogy az melegedjen.

A már említett zöld megoldással készült aszfaltbeton teljes mértékben meg-
felel a hagyományos módon készülő aszfaltbeton (AC) tervezési és ellenőrzési 
paramétereinek. Lehetőséget biztosít a már felmart aszfalt újrahasznosításában 
is. A módszert már meglévő keverőtelepeken is lehet alkalmazni, kismértékű át-
alakítással.

Az első lépésben a kötőanyagot felmelegítik, majd a forró bitumennel és az 
adalékanyaggal összekeverik. A bitumen vastag réteget képez a kötőanyagon, 
viszont a hőmérséklet-különbség miatt felhabosodik. A felhabosodás eredmé-
nyeként nagyobb bevonatot kapunk, ami segíti az adalékanyagok egymáshoz 
tapadását. A folyamat legvégén kismértékű vizet tartalmazó aszfaltot kapunk, 
habbal bevonva. 

Így kapunk egy olyan aszfaltot, ami alacsonyabb hőmérsékleten is gyártható, 
nem tapad a szállító járműhöz. Nedves időben is beépíthető, valamit 60°C-on is 
tömöríthető. Eddig egyetlen hátránya, amit ismerünk, hogy nagyobb előtömörí-
tésre és több hengerjáratra van szükség. 

Emberi szempontból előnyt jelent, hogy kellemesebb munkakörnyezetet te-
remt azáltal, hogy könnyebben kezelhető anyag. Másik előnye az, hogy ha na-
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gyobb hőmérsékleten gyártjuk, akkor messzebbre is elszállíthatjuk, több idő jut a 
beépítésre, és magasabb tömörséget tudunk elérni hasonló hőfokon készült tár-
saival szemben. A magasabb hőmérséklet segítségével a LEA a hidegebb hóna-
pokban is beépíthető, ami a kivitelezést meggyorsítja. 

Alacsony hőmérséklete miatt útjavításoknál is alkalmas, mi több, előnyös, 
mivel hamarabb lehűl a megfelelő hőmérsékletre. Másik ok amiért előnyös itt is 
alkalmazni, az a már előbb említett könnyű kezelhetőség. 

Költségeket tekintve ez az eljárás hosszabb távon gazdaságosabb az alacsony 
energiaigény miatt. Kiadásokra csak az elején lehet számítani, a licensz megfi-
zetésével és a szükség szerinti keverő átalakítással. Az alacsony energiatartalmú 
aszfalt tehát egy környezetbarát eljárás, amit könnyen lehet alkalmazni.6

6. ÖSSZEGZÉS

Egyes szakemberek szerint a jövőben a közbeszerzéseknél nem csak az árat fog-
ják figyelembe venni, hanem azt is, hogy mekkora környezeti lábnyomot hagy 
maga után az építkezés. Ha ez az idő eljön, akkor mind a LEA, mind a gumibi-
tumen használata megnő. A másodlagos nyersanyagokból nem lesznek nagy, de-
póniákban egymásra hordott szemétkupacok. Ezekkel az eljárásokkal nem csak 
a környezetünket kíméljük, hanem tartósabb, gazdaságosabb utakat leszünk ké-
pesek készíteni. Az öngyógyuló folyamatok segítségével szintén tartósabb utakat 
készíthetünk, így azokat nem kell újraépíteni 5-10 évente, ezáltal megkímélve 
környezetünket sok felesleges káros anyagtól.
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